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temas do mercado
de eventos

Tendências do segmento Novidades de produtos e 
serviços para eventos

FÓRUM EBS PALESTRAS SHOWCASE 

Feira EBS 2014Feira EBS 2014
COBERTURA

Fórum, Showcase, Palestras e Exposição consolidaram a EBS
como a única Feira do Brasil que reúne o segmento 
de eventos corporativos



Um mercado a todo vapor

 

Em São Paulo, o mercado de feiras e eventos movimenta R$ 16,3 

bilhões por ano, segundo dados do Observatório do Turismo, da 

SPTuris. A cidade realiza uma média de 800 eventos por ano, 

visitados por 3,8 milhões de turistas.

 

Com esse mercado a todo vapor temos o prazer de anunciar a 

sétima edição da Revista EBS, que tem como principal objetivo ser 

referência de informação para o pro�ssional da área de eventos. 

 

Nesta edição, você poderá conferir a cobertura completa da 12ª 

edição da Feira EBS, Palestras gratuitas, Fórum EBS, Showcase e os 

artigos de Rosana Zan, sobre patrocínio de eventos e Andréa 

Nakane, sobre segurança em eventos, além do calendário de 

eventos e feiras que estão acontecendo em todo o Brasil.

 

Aproveitamos para aguardar a sua presença no EventoFacil 

Meeting Campinas, que acontecerá no dia 27 de agosto, no Royal 

Palm Plaza Resort.

 

Boa leitura a todos!

Marcello Baranowsky, 

editor chefe do Grupo EventoFacil
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Feiras &
Eventos

mai-jul

2014

 MAIO 2014

07 a 09 – Tecnofrigorífico
Local: Centro de Negócios Sebrae-CE
Promotor: F. Everton Feiras e Negócios
www.feverton.com.br

08 a 18 – ExpoIngá
Local: Parq. Int. de Exp. Francisco Feio Ribeiro – PR
Promotor: SRM – Soc. Rural de Maringá
www.srm.org.br 

12 a 14 – FCE Cosmetique
Local: Transamérica Expo Center
Promotor: NurnbergMesse Brasil
www.fcecosmetique.com.br

13 a 15 – Avesui América Latina
Local: CentroSul – SC
Promotor: Gessulli Agribusiness
www.avesui.com.br

13 a 15 – Feira de Biomassa e Bioenergia
Local: CentroSul – SC
Promotor: Gessulli Agribusiness
www.feirabioenergia.com.br

13 a 15 – BITS
Local: Centro de Eventos FIERGS – RS
Promotor: Hannover Fairs Sulamérica
www.bitsouthamerica.com.br/

13 a 15 – Exposec
Local: Centro de Exp. Imigrantes
Promotor: Cipa FM
www.exposec.tmp.br

13 a 15 – AES Brasil Expo
Local: Expo Center Norte
Promotor: Francal Feiras
www.aesbrasilexpo.com.br

15 a 17 – Expocoop
Local: Expo Unimed Curitiba – PR
Promotor: OCB
www.expocoop.com

16 a 17 – Aviestur
Local: Espaço Ipê- Holambra – SP
Promotor: Aviesp
www.aviesp.com

15 a 18 – Adventure Sports Fair
Local: Bienal do Ibirapuera
Promotor: Promotrade
www.adbenturefair.com.br

16 a 25 – Feiarte
Local: Expo Renault Birigui – PR
Promotor: Diretriz Feiras e Eventos
www.artesanatodiretriz.com.br

19 a 23 – Femur
Local: Pav. de Exposição do Horto Florestal – MG
Promotor: Sindicato Intermunicipal das Ind. do 
Mobiliário de Ubá
www.femur.com.br
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20 a 24 – Mecânica
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi
Promotor: Reed Exhibitions
www.mecanica.com.br

20 a 22 – Fitac
Local: Centro de Conv. Frei Caneca
Promotor: Cipa FM
www.fitac.com.br

20 a 22 – Tecobi
Local: Transamérica Expo Center
Promotor: Clarion Quartier
www.tecobiexpo.com.br

20 a 23 – Hospitalar
Local: Expo Center Norte
Promotor: Hospitalar Feira e Fórum
www.hospitalar.com.br

21 a 23 – Fecontech
Local: Centro de Conv. de Goiânia – GO
Promotor: Cipa FM
www.fecontech.com.br

21 a 24 – Glass South America
Local: Transamérica Expo Center
Promotor: Nurnberg Messe Brasil
www.glassexpo.com.br

22 a 25 – Expo Noivas & Festas SP
Local: Expo Center Norte
Promotor: Goal Promoções e Feiras
www.exponoivas.com.br

23 a 24 – BNT Mercosul
Local: Beto Carrero World – SC
Promotor: BNT Feiras e Congressos
www.bntmercosul.com.br

31/05 a 03/06 – NatalShow
Local: Expo Center Norte
Promotor: Francal Feiras
www.feiranatalshow.com.br

 JUNHO 2014

03 a 05 – ExpoSuper
Local: Centro de Conv. e Exposições Expoville – SC
Promotor: ACATS
www.exposuper.com.br

03 a 06 – Fispal Tecnologia
Local: Pavilhão do Anhembi
Promotor: BTS Informa
www.fispaltecnologia.com.br

04 a 07 – Autopar
Local: Expotrade – PR
Promotor: Diretriz Feiras e Eventos
www.feiraautopar.com.br

04 a 06 – FIT Cataratas
Local: Rafain Hotel e Convention Center – PR
Promotor: De Angeli Feiras e Eventos
www.festivaldeturismodascataratas.com

04 a 06 – Hotel Show
Local: Rafain Palace Hotel – PR
Promotor: Pj Eventos Feiras e Negócios
www.hotelshow.com.br

04 a 08 – Fenahabit
Local: Parque Vila Germânica – SC
Promotor: Vila Àpia Eventos
www.fenahabit.com.br

05 a 15 – Expor Brasília
Local: Parq. de Exposições da Granja do Torto – DF
Promotor: Stand Marketing Cultural
www.exporbrasilia.com.br

05 a 15 – ExpoBento
Local: Fundaparque - RS
Promotor: CIC/BG
www.expobento.com.br

05 a 08 – Natural Tech
Local: Pav. da Bienal – SP
Promotor: Francal Feiras
www.naturaltech.com.br



Re
vi

st
a 

EB
S 

 7
ª E

di
çã

o 
- 2

01
4

Agenda

8

03 a 13 – Fenearte
Local:Centro de Convenções de Pernambuco
Promotor: Agência de Desenv. Econômico
www.portaldoartesanato.pe.gov.br

10 a 11 – Expo Pizzaria
Local: Centro de Convenções do Anhembi 
Promotor: JKPG Marketing
www.expopizzaria.com.br

15 a 18 – Francal
Local: Pavilhão do Anhembi – SP
Promotor: Francal Feiras
www.feirafrancal.com.br

15 a 18 – Fipan
Local: Expo Center Norte
Promotor: Auction Comercial 
www.fipan.com.br

16 a 18 – Enersolar
Local: Centro de Exposições Imigrantes
Promotor: Cipa FM
www.enersolarbrasil.com.br

 JULHO 2014

17 a 19 – Fenaiva
Local: Centro de Convenções de Sobral
Promotor: Sebrae – CE
www.fenaiva.com.br

21 a 22 – ExpoEficiência Energética
Local: Centro de Convenções Frei Caneca
Promotor: Abesco
www.cobee.com.br

22 a 25 – Mec Show
Local: Carapina Centro de Eventos - ES
Promotor: Milanez&Milaneze
www.mecshow.com.br

22 a 25 – Feira Metalmecânica
Local: Parque de Exposições Trancredo Neves – SC
Promotor: Euro Feiras 
www.eurofeiras.com.br

25 a 27 – Rio Sports Show
Local: Centro de Conv. Sulamérica – RJ
Promotor: Savaget Promoções
www.riosportshow.com.br

26 a 28 – International Professional Fair
Local: Expo Minas – MG
Promotor: Fire Assessoria
www.professionalfair.com.br

27 a 28 – FA São Paulo
Local: WTC Events Center
Promotor: Folheados e Associados
www.fasaopaulo.com.br

29 a 03/08 – Feira do Bebê e Gestante 
Local: MinasCentro – MG
Promotor: MG Marketing de Negócios
www.feiradobebeegestante.com.br

28 a 31 – Serigrafia Sign Future Têxtil
Local: Expo Center Norte
Promotor: BTS Informa
www.serigrafiasign.com.br

30 de julho a 01 de agosto – Bijoias
Local: Centro de Conv. Frei Caneca
Promotor: B8 Eventos
www.b8-bijoias.com.br

31 de julho a 03 de agosto – Estétika
Local: Anhembi – SP
Promotor: Fagga
www.portalgl.com.br

20 a 22 – Look Hair
Local: Hangar Centro de Conv. Belém – PA
Promotora: Sindilojas – Belém - PA
www.lookhair.com.br

24 a 27 – Fispal Food Service
Local: Expo Center Norte
Promotor: BTS Informa
www.fispalfoodservice.com.br

24 a 27 – Fispal Sorvetes
Local: Expo Center Norte
Promotor: BTS Informa
www.tecnosorvetes.com.br

24 a 27 – Fispal Café
Local: Expo Center Norte
Promotor: BTS Informa
www.fispalcafe.com.br



21ª 22ª
Local
Royal Palm Plaza Resort
Paço dos Nobres | Campinas - SP
das 14h às 19h

Local
Amcham Business Center
Chác. Stº Antônio | São Paulo - SP
das 14h às 19h

www.eventofacilmeeting.com.br

50 800
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ExPoSIção dE dESTINoS, PRoduToS E 
SERvIçoS PARA EvENToS CoRPoRATIvoS 
CoNSoLIdou A EBS CoMo A úNICA FEIRA do 
BRASIL quE REúNE o SEGMENTo dE EvENToS 

A cada ano a Feira EBS é aprimorada para receber os visitantes 
e oferecer opções diferenciadas de fornecedores de produtos 
e serviços para quem planeja e organiza eventos corporativos. 
Nessa 12ª edição, para fortalecer e atualizar o mercado, a 
Feira trouxe o I Fórum EBS, que contou com a presença de 
renomados players do mercado. Nos dias 26 e 27 de março, 
essas personalidades completaram a programação da Feira, 
apresentando experiências e comentando particularidades da 
rotina do setor. Foram cerca de 3 mil visitantes, mais de 100 
empresas expositoras, com previsão de movimentar em torno 
de 5 milhões de reais em negócios. O evento aconteceu no 
Centro de Exposições Frei Caneca, em São Paulo – SP. 
Confira os destaques e novidades dos expositores:

Brasília CvB

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) 
participou pela segunda vez da EBS com estande motivos de 
Brasília.

“O objetivo é divulgar a infraestrutura para eventos e 
incentivos dos destinos nacionais, junto aos profissionais, 
gestores e especialistas das áreas de eventos, marketing, 
recursos humanos, incentivo e compras”, destacou a assessora 
especial da Subsecretaria de Fomento e Eventos Estratégicos 
da Setur-DF, Luciana Reis.
Na edição anterior, a Setur-DF contou com a participação do 
presidente do Brasília e Região Convention &Visitors Bureau 
(CVB), Delfim da Costa que representou o trade e aproveitou 
para estreitar o relacionamento com os participantes do 
evento. Á época, Brasília já despertou o interesse por sua 
vocação natural de sediar eventos, que tem se consolidado a 
cada dia com a escolha da cidade. “A expectativa aproveitar 
o momento de visibilidade gerado pelos grandes eventos 
nacionais e internacionais”, destacou a assessora.

Campinas e Região CvB

Fundado em 28 de fevereiro de 2000, o Campinas e Região 
Convention & Visitors Bureau vem fortalecendo e estimulando 
o crescimento do Turismo de Negócios na região, com 
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os espaços para eventos em Campina Grande e o novo Centro 
de Convenções de João Pessoa. “Nosso principal objetivo 
foi fazer uma apresentação do destino de forma inteligente, 
diferenciada e focada para um público especializado do 
segmento de turismo de congressos e eventos corporativos 
que estará participando da feira”, afirmou o presidente do 
Convention Bureau de João Pessoa, hoteleiro Camilo Juliani.
“Para o Estado, é de fundamental importância estar dentro de 
uma feira desse nível. É a oportunidade ideal para mostrarmos 
que a Paraíba, que dispõem de capacidade e estrutura 
para bem receber eventos de vários segmentos”, afirmou a 
presidente da PBTUR, Ruth Avelino Cavalcanti.

Maceió CvB

O Maceió Convention & Visitors Bureau – MC&VB – é uma 
fundação que atua junto à iniciativa pública e privada, com 
o intuito de fomentar a cadeia produtiva do destino Alagoas. 
Os objetivos principais da fundação são: captar eventos 
para Alagoas; promover Alagoas como destino turístico de 
negócios e eventos; impulsionar e apoiar a qualificação de 
mão-de-obra e fomentar os negócios dos associados.

Natal CvB

O Natal Convention & Visitors Bureau foi fundado em 2 de 
março de 2000 sob a forma de constituição civil FUNDAÇÃO, 
constituído por um Conselho Curador, Presidência Executiva, 
Conselho Fiscal e Diretoria.
 A Fundação Comitê Captação de Eventos de Natal é uma 
pessoa jurídica de direito privado, de natureza cultural, 
dotada de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, 
com fins não lucrativos, instituída por escritura publica, por 
iniciativa de diversas entidades publicas e privadas.
 O Natal CVB trabalha para o destino turístico Natal – RN, cuja 

resultados muito positivos e reconhecidos por todo o trade 
turístico, autoridades e mídia.
Como resultado dessa atuação, o número de associados cresce 
exponencialmente nos últimos anos. De um tímido início com 
45 participantes fundadores, o CRC&VB conta atualmente com 
mais de 220 associados de vários ramos de atividade, como 
hotelaria, aviação comercial, espaços para eventos, locadoras 
de carros, organizadores de eventos, entretenimento, bares e 
restaurantes, shoppings, etc.
O objetivo principal do Convention Bureau é contribuir para 
o desenvolvimento econômico e social da região através do 
aumento do fluxo de visitantes. A captação de eventos e o 
incentivo ao Turismo de Negócios, também são objetivos 
essenciais e ajudam a gerar emprego e renda. Além disso, cabe 
ao CVB fomentar negócios entre os associados, promovendo 
o marketing de relacionamento que pode resultar na 
identificação de oportunidades para todos.
Para promover os atrativos turísticos da região, o CRC&VB, em 
parceria com seus associados, participa das principais feiras e 
exposições do trade turístico, apresentando-se com estandes 
cooperados de grande impacto.

CvB João Pessoa

O destino Paraíba e sua capital João Pessoa aproveitaram 
o perfil da 12ª edição da EBS – Feira de Destinos, Espaços 
e Fornecedores para Eventos Corporativos, Associativo, 
Profissionais, Esportivos e Incentivos, ou seja, única feira 
voltada aos Destinos e profissionais em eventos, que 
aconteceu no Centro de Convenções Frei Caneca, em São 
Paulo (SP), para divulgar a infraestrutura e o potencial dos 
destinos João Pessoa e Campina Grande voltado ao fomento 
e promoção do turismo de congressos e eventos corporativos, 
através de seus equipamentos públicos e privados.
Nos dois dias de evento, a Empresa Paraibana de Turismo - 
PBTUR e os Conventions & Visitors Bureaux de João Pessoa e 
Campina Grande apresentaram um material impresso e digital 
com toda a infraestrutura das regiões para receber eventos e 
incrementar o fluxo de turistas na baixa temporada. O estande 
montado na feira evidenciou as belezas naturais da Paraíba, 
ao mesmo tempo em que destacou a sua infraestrutura para 
receber eventos técnico-científicos e corporativos dos mais 
variados portes, como seminários, workshops, convenções, 
congressos, feiras e exposições entre outros, potencializando 
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ações e programas para aumentar a captação desses eventos 
no Estado e assim transformá-lo em líder no Mercosul.

Santos e Região CvB

O Santos e Região CVB é uma entidade sem fins lucrativos, 
de atuação regional, formada e mantida por empresários 
interessados no desenvolvimento da Costa da Mata Atlântica 
(denominação turística da Baixada Santista, formada pelos 
municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, São 
Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe). A 
entidade mantém convênios com as prefeituras da região e 
tem como principal objetivo o fomento do turismo regional, 
por meio da promoção da Costa da Mata Atlântica em todo o 
Brasil e exterior, captação de eventos e realização de projetos 
voltados ao desenvolvimento do turismo local.

Santur

A história da Santur inicia por volta de 1968 com o 
Departamento Autônomo de Turismo (Deatur). Paralelamente 
a este órgão, o governo do Estado mantinha uma estrutura de 
apoio ao turismo junto ao Banco do Estado de Santa Catarina 
(Besc), denominada de Besc Empreendimentos e Turismo 
S/A. Em 1974 foi alterado seu nome para Besc Turismo S/A e, 
posteriormente, em 1975, foi extinto o Besc Turismo e criada 
a Empresa de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina 
(Turesc), reconhecida pelo governo estadual como empresa 
de economia mista.
Em 28 de junho de 1977, resultante da fusão da Turesc e da 
Citur/Rodofeira de Balneário Camboriú, surge a Companhia 
de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina (Citur). Este 

finalidade principal é desenvolver o turismo de negócios 
e incentivos, e, conseqüentemente contribuir com o 
desenvolvimento econômico da Capital Potiguar.

Recife CvB

Aproximar ainda mais Pernambuco do mercado corporativo. 
Este foi o foco do Recife Convention&Visitors Bureau durante 
a EBS 2014.
Segundo a diretora-executiva, Maitê Uhlmann, o público das 
Regiões Sul e Sudeste faz parte do mercado prioritário para 
captação de eventos no estado. De acordo com os dados do 
Recife CVB, a maioria dos participantes do turismo de negócios 
em Pernambuco é da região sudeste (44,3%), 25,7% da região 
nordeste, enquanto 11,0% são da região sul.
O estande do Recife CVB esteve aberto a clientes e associados. 

Setur-RS

A secretaria do Turismo (Setur/RS) participou da EBS. No dia 
27/03, Álvaro Machado, coordenador do Comitê MICE-RS, 
palestrará sobre o segmento no Rio Grande do Sul.
Na última semana, a Setur reuniu especialistas internacionais 
e representantes de 116 municípios gaúchos para debater o 
tema. Além disso, a secretaria estará com estande na feira e 
contará com a parceria dos Conventions & Visitors Bureau do 
RS.
MICE é a sigla internacional de Meetings, Incentives, 
Conferencing, Exhibition (Reuniões, Incentivos, Congressos 
e Exposições), que, com média de gastos diários por turista 
de US$ 285, contra U$ 68 do turista normal, é um segmento 
cobiçado internacionalmente.
Para tornar o Rio Grande do Sul mais competitivo, a Setur-
RS organizou um comitê para o tema com o objetivo de 
estabelecer uma política pública que proponha e gerencie 
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Av. João Davino, 913, Mangabeiras, Maceió, Alagoas, 82 2121 6600
maceioconvention.org | secretaria@maceioconvention.org

Por que realizar seu evento em Alagoas?

Variada oferta de espaços para eventos com destaque ao Centro Cultural e de Exposições Ruth 
Cardoso, com capacidade para até 2.200 pessoas sentadas.

Hotelaria renovada e variada, capaz de bem atender aos mais diversos perfis de clientes.

Prestadores de serviços qualificados e com experiência na realização de grandes eventos.

Belas praias, rica cultura e gastronomia, tornando os eventos que aqui acontecem, ainda mais atrativos.

Seja qual for o seu evento, Alagoas é o destino.
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nome perdurou até 28 de outubro de 1987, quando, a fim de 
promover uma maior relação com o nome do Estado, passou a 
denominar-se Santa Catarina Turismo S/A (Santur).
No decorrer dos anos, a entidade teve um desenvolvimento 
significativo. Entre os avanços, destacam-se a criação da 
Diretoria de Informação e a contratação de uma empresa 
pública especializada na promoção dos destinos turísticos 
de Santa Catarina, o que deu origem à Área de Promoção 
e Marketing e permitiu a internacionalização do trabalho 
promocional. Além disso, foi implantada a segmentação 
turística no estado, em trabalho conjunto com a Secretaria de 
Estado de Turismo, Cultura e Esporte.
Os custeios da Santur são mantidos pelo Fundo de Incentivo ao 
Turismo (Funturismo). A Santur volta sua atenção atualmente 
para três projetos principais: a instituição do Plano Catarina, 
plano promocional que visa desenvolver o potencial turístico 
de Santa Catarina até 2020, tornando o Estado um destino 
competitivo no âmbito nacional e no internacional; o SC Rural, 
programa que visa melhorar as vendas e a produtividade no 
campo, com aplicação de 2011 a 2016; e novas pesquisas de 
fluxo e demanda de regiões turísticas e segmentos.

Belotur

A Belotur esteve presente na 12ª edição da EBS. A Empresa 
Municipal de Turismo divulgou os atrativos e equipamentos 
turísticos de Belo Horizonte para os participantes, com foco no 
Turismo de Negócios e Eventos.
A Belotur faz da cidade uma referência em turismo de negócios 
e saúde, e preserva, acima de tudo, as tradições e os valores do 
povo mineiro.
Dentre as várias iniciativas da Belotur,está a criação pioneira 
de um Edital de Seleção para Concessão de Subvenção a 
Eventos de Potencial Turístico, ou seja, um mecanismo de 
apoio financeiro direto a eventos turísticos (culturais, sociais, 
esportivos, entre outros) que promovam a cidade.
A empresa também se prepara para a realização da Copa das 
Confederações e da Copa do Mundo com medidas especiais 
de divulgação do que BH tem de melhor: hospitalidade e 
riqueza histórica.

Bourbon Convention Ibirapuera

Que São Paulo é a cidade que mais recebe eventos em todo 
o país não é novidade, mas vale reforçar a vocação desta 
metrópole para sediar grandes acontecimentos de todos 
os segmentos, sejam nacionais ou mundiais. Sua oferta 
gastronômica e cultural, os shoppings de primeiro mundo, 
bons teatros, shows e exposições contribuem para que a cidade 
ganhe destaque na escolha de um destino. Agora junte a tudo 
isso uma excelente localização, fácil acesso e proximidade 
às principais vias da cidade, adicione um excelente serviço, 
acomodações confortáveis e completa infraestrutura para 
eventos e você certamente estará falando do cenário perfeito 
para um evento perfeito. Este local existe e atende pelo nome 
de Bourbon Convention Ibirapuera.
Considerado o segundo maior hotel do Brasil, o Bourbon 
Convention Ibirapuera é voltado principalmente ao público 
de negócios e eventos de médio porte da região sudeste. 
O criterioso júri do Prêmio Caio, que anualmente aponta os 
campeões no segmento de eventos, classificou, em 2013, 
o Bourbon Convention Ibirapuera entre os dez melhores 
na categoria de hotéis com espaço para eventos de médio 
porte da região. É com este espírito de campeão que o hotel 
participou da décima segunda edição da Feira EBS. Confira os 
bons motivos para realizar eventos no Bourbon Convention 
Ibirapuera:
De fácil acesso, o centro de convenções do Bourbon 
Ibirapuera possui mais de 1.000 vagas de estacionamento, 
sete salas personalizáveis para atender até 1050 pessoas em 
feiras, exposições e grandes eventos. O hotel ainda dispõe 
de serviços personalizados de Alimentos e Bebidas, equipe 
especializada para atender eventos simultâneos e salas para 
reuniões privativas.
O hotel está localizado em um dos principais pontos da cidade, 
no charmoso bairro Moema e pode ser considerado ideal 
tanto para viagens de negócio quanto de lazer. O Bourbon 
Convention Ibirapuera fica ao lado de avenidas importantes 
como a 23 de Maio, Bandeirantes e República do Líbano. Além 
disso, são poucos quilômetros até o Aeroporto de Congonhas 
e do Parque do Ibirapuera.
O Bourbon Convention Ibirapuera oferece ótimas opções para 
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especializado na locação de espaços para eventos dos mais 
variados portes e segmentos.
Dispõe de 8 ambientes que atendem até 1.200 participantes 
e exposição paralela com 50 estandes, além de uma equipe 
preparada para receber 350 eventos ao ano, em média.
O Novo Rebouças
Versatilidade, praticidade e eficiência são inspirações 
cotidianas no dia a dia de São Paulo. Uma das maiores 
metrópoles do mundo, a tradicional terra da garoa é conhecida 
como um espaço competitivo, rico e plural, que está sempre 
em expansão. 
Da mesma forma que a capital cresce, o Centro de 
Convenções Rebouças também está sempre atento ao futuro 
e iniciou um audacioso processo de ampliação. O objetivo? 
Continuar a oferecer o que há de melhor, mais confortável 
e bem estruturado em questão de atendimento a eventos 
médicos, corporativos e comemorativos, em uma localização 
privilegiada da cidade.
 Com conclusão prevista para agosto de 2014, as obras estão 
a todo vapor e trarão ao Rebouças 10 mil m² adicionais, dos 
quais 2.400 m² serão exclusivos para eventos. O projeto 
contemplará um auditório com capacidade para mil lugares 
(Salão Turquesa - 844 m²), com possibilidade de ser dividido 
em até seis ambientes menores. A ampliação também inclui 
o Salão Lilás, com 400 m²; o Salão Carmim, com 100 m²; 
salas de apoio; duas novas copa/cozinhas e 350 vagas de 
estacionamento.
 Em vista de uma necessidade do mercado, o espaço em 
construção terá um pé direito de 5,20 m adequado para a 
montagem de grande diversidade de estandes e um amplo 
preparo tecnológico voltado a todo o tipo de demanda do 
segmento. Por sua vez, o interior atual do centro ganhará cara 
nova com um amplo retrofit. 

Espaço Figueira

O Espaço Figueira é o novo espaço localizado no bairro do 
Butantã, em São Paulo, SP, possui estrutura para atender 
eventos de grande porte (até 1.500 pessoas), como simpósios, 
congressos, conferências, lançamentos e exposições.
Salas para treinamentos
O espaço oferece salas para treinamentos e workshops. São 13 

curtir a culinária brasileira com o Lobby Bar Ipê, perfeito para 
um happy hour e o charmoso Restaurante Figueira, aberto 
para o café da manhã, almoço e jantar.
São 656 apartamentos divididos entre as torres Ibirapuera e 
Moema. Todos os quartos possuem uma sofisticada decoração 
e todo o conforto que se deve oferecer a um hóspede.

Centro de Convenções Frei Caneca

Com localização privilegiada, na região da Avenida Paulista, o 
Centro de Convenções Frei Caneca está instalado no 4º, 5º e 6º 
Pisos do Shopping Frei Caneca. 
Um dos espaços de eventos mais movimentados da capital 
paulista desde sua inauguração há 12 anos, o Centro de 
Convenções Frei Caneca passou de 6.500m² para 10.500m² de 
área de exposição, aumentando também sua capacidade de 
assentos nas salas modulares de 1.500 para até 3.800 lugares 
(sentados). 
Com a ampliação, o espaço teve um crescimento de 20% 
de área (15 mil m²), passando de 70 mil m² para 85 mil m². 
Com isto, a Praça de Alimentação foi ampliada em 50% e o 
Estacionamento em 35%, ou seja, ganhou 350 novas vagas. A 
ampliação foi realizada em terreno de cerca de 10,1 mil m².
Foram realizados no Centro de Convenções Frei Caneca 
durante sua primeira década de atividades 1.050 eventos, que 
receberam cerca de 1,8 milhões visitantes.

Centro de Convenções Rebouças

Pela quarta vez, o Rebouças esteve na EBS e apresentou todo 
o seu know-how para o acolhimento dos mais diversos tipos 
de eventos e detalhes da sua ampliação prevista para ser 
concluída em agosto deste ano.
Com mais 30 anos, o Centro de Convenções Rebouças é 





Re
vi

st
a 

EB
S 

 7
ª E

di
çã

o 
- 2

01
4

Cobertura

18

salas de 20 a 200 m², com toda infraestrutura de áudio e vídeo, 
ar-condicionado, iluminação com controle na frente da sala, 
mobiliário ergonômico e iluminação natural. Auditório com 
1.500 m² e pé direito de 8 metros.
O Espaço Figueira também possui restaurante com 450 
m², com capacidade para 400 pessoas sentadas, serviço de 
almoço, jantar e coquetéis.
No restaurante os coffees, almoços, coquetéis e work lunchs 
são preparados com todo o capricho e ingredientes de alta 
qualidade.
Outro destaque é a área de convivência que pode ser agregada 
ao restaurante para atender até 800 pessoas.

uCCHL Espaço para Eventos

A Universidade Corporativa Comendadeira Helena Lundgren 
é um espaço para treinamento, capacitação profissional 
e eventos corporativos da Pernambucanas e agora está 
disponível para receber empresas. Assim, você pode oferecer 
conforto, tranquilidade e acolhimento que seus colaboradores 
merecem com a mesma qualidade que a Pernambucanas 
dedica ao seu público interno.

o glamour que só o centro antigo da capital paulista pode 
proporcionar. 
Mais que um novo espaço para espetáculos, o Terra da 
Garoa foi pensado como um local especial, de formato 
intimista, porém com palco capaz de receber os mais variados 
perfis de espetáculos. Um projeto arrojado que aproxima 
verdadeiramente o público do artista, proporcionando uma 
perfeita interação.

Casa Petra

Para atender a demanda das empresas que buscam locais 
exclusivos, com infraestrutura completa e sofisticação, 
a Casa Petra criou um novo serviço para reuniões 
corporativas. São sete salas e um business center, 
montados exclusivamente para receber pequenos grupos 
(a partir de 10 pessoas). A montagem das salas pode ser 
definida conforme a necessidade do cliente, atendendo 
assim variados formatos de reunião, treinamento, áudio e 
vídeo conferencia, workshop, entre outros.
Para transformar estas reuniões em grandes experiências, a 
Casa Petra empresta sua expertise em eventos acumulada 
ao longo de anos, e prepara para seus clientes o mais 
adequado serviço, oferecendo parcerias exclusivas com os 
melhores fornecedores.
Sua localização privilegiada, próximo ao Aeroporto de 
Congonhas e facilidade de importantes vias de acesso em 
São Paulo, contribui para o deslocamento de convidados, 
parceiros ou clientes.
Este novo serviço estará disponível todos os dias da semana 
e pode ser agendado com até 5 dias de antecedência.
Mais do que um espaço de eventos, a Casa Petra oferece 
uma experiência única e exclusiva para eventos de 10 
a 1.200 convidados. Do atendimento personalizado, 
oferecido por toda equipe da Casa, aos 6.300 m² muito 
bem distribuídos entre espaços, salas e suítes, o cliente 
encontra a solução ideal para os mais diversos tipos de 
eventos.
São cinco espaços para eventos maiores: Pátio, Térreo, 
Mezanino, Átrio e Terraço. Dentre os diferenciais, 
destacam-se sete metros de pé-direito no salão térreo, 
quatro cozinhas equipadas (dentre elas, uma kasher), sete 
salas, suíte e camarins.
Todos os andares tem infraestrutura completa (elevadores 
exclusivos, tecnologia avançada de som, vídeo e iluminação 
e sistema de ar-condicionado central), acessibilidade para 
deficientes, estacionamento interno coberto com acessos 
independentes e área para serviço de valet.

Terra da Garoa

A nova casa de espetáculos 
que abriu suas portas em 
plena Avenida São João, 
um dos mais emblemáticos 
endereços da cidade. 
Fazendo jus ao nome, que 
não poderia ser mais feliz, 
o Terra da Garoa oferece 
espetáculos inéditos e 
ainda toda estrutura para 
eventos com a excelência e
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possibilitará recepção diferenciada dos eventos, além de dois 
acessos independentes, ampla área verde e estacionamento.

BHG – Golden Tulip

A BHG S.A. - Brazil Hospitality Group, terceira maior rede 
hoteleira do país, tornou-se a primeira companhia brasileira 
a operar no segmento imobiliário especializada em hotelaria 
com foco em turismo de negócios, além de única empresa do 
setor listada no Novo Mercado da BM&F BOVESPA. A empresa 
destaca-se também por possuir um Programa de ADR Nível I 
para negociação de ações em mercado de balcão (OTC) nos 
Estados Unidos.
A Companhia é reconhecida pela obsessão por qualidade, pela 
entrega de resultados e por investir em melhorias contínuas 
dos hotéis. Com essa estratégia, a Brazil Hospitality Group 
promove a consolidação do mercado hoteleiro, e consagra-se 
como uma empresa única neste segmento, robusta e perene.
A BHG fechou o terceiro trimestre de 2013 com um total 
de 9.125 quartos1 em operação, distribuídos em 48 hotéis. 
Considerando todos os hotéis em desenvolvimento com 
Memorandos de Entendimento assinados e os hotéis que 
estão sendo desenvolvidos pelo FIP, a Companhia atingirá a 
marca de aproximadamente 13.790 quartos ao final de 2016, 
distribuídos entre 72 hotéis.

Biazi Grand Hotel

Com uma localização privilegiada em Serra Negra, cidade que 
faz parte do Circuito das Águas Paulista, num parque com 
14 alqueires, o hotel oferece infraestrutura completa para 
viagens de lazer ou negócios. São 107 apartamentos para sua 
comodidade e conforto. 

O hotel conta ainda com dois restaurantes, american bar, 
estacionamento e lavanderia.
Para viagens de negócios bem sucedidas, o Biazi Grand 
Hotel possui uma estrutura com salões de convenções com 
ar-condicionado e capacidades que variam de 70 até 400 
pessoas. Temos ainda disponíveis salas de apoio para reuniões, 
cofres de segurança, sala de Internet Banda Larga e conexão 
wirelless.
No lazer destacamos, piscina aquecida e coberta, piscina 
adulto e infantil naturais, sauna seca e úmida, campo de 
futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, salão de jogos, 
playground, cinema, sala de leitura com grande acervo de 
obras, videokê, além de sala de estar com TV e 57” e fitness 
center. Temos ainda à disposição Equipe de Recreação e 
Monitoria para atividades recreativas que garantem lazer e 
diversão para toda sua família.

Coliseum Hotel

O Coliseum Hotel é um empreendimento composto por 
uma mistura de sensações que nos transportam ao passado 
com seus aspectos rústicos sem desprezar o conforto de um 
grande império e o tratamento digno de reis e rainhas, nobres 
que desfrutam da excelência de nosso hotel.
Com excelentes acomodações, o Coliseum Hotel possui 150 
apartamentos, distribuídos em Suítes Junior, Junior Top, 
Máster, Máster Top e as espaçosas Suítes Imperiais.

Cana Brava All Inclusive Resort

Considerado um dos mais 
conceituados empreendimentos 
hoteleiros da região Sul da Bahia, 
o Cana Brava Resort oferece 
facilidades e diversas opções de 
lazer e descanso em seus 70 mil 
m² com 94 apartamentos Luxo, 
54 chalés standard, 24 chalés 
máster e 4 suítes presidenciais, 
todos com ar-condicionado, 
cofre individual, frigobar, TV a

cabo, telefone e varanda com rede. Totalmente modernizado e 
atualizado, o resort dispõe de segurança, privacidade e muito 
entretenimento para a família.
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Hebraica

Com arquitetura moderna e arrojada, a sede da Hebraica foi 
obra de um dos mais importantes arquitetos modernistas do 
País no século 20, o russo Gregory Warchavchik. Atualmente, 
a Hebraica ocupa uma área de 54 mil metros quadrados, em 
uma das regiões mais nobres de São Paulo: o bairro Jardim 
Paulistano. A sede preserva os traços arquitetônicos de sua 
inauguração, proporcionando um espaço contemporâneo e 
em total sintonia com a natureza aos aproximadamente 22 
mil associados.
Ao longo dos anos, o investimento em melhorias e 
infraestrutura consagrou o clube não só como um espaço 
de recreação e esportes, mas como um centro comunitário 
atemporal, atuante e engajado com as tradições e os valores 
judaicos.

Actuall Convention

Inserido numa área verde de 30.000 m², situado na Rodovia 
Fernão Dias, BR 381, o Actuall Hotel e Eventos está próximo 
a dois shoppings, 1 hipermercado e, está a 10 minutos do 
Centro de Exposições de Minas Gerais (Expominas).
Estrategicamente localizado na maior área industrial da região 
metropolitana de Belo Horizonte, conta com fácil acesso às 
cidades históricas e outros pontos turísticos de Minas Gerais.
Além de ser um dos mais charmosos e estruturados locais para 
hospedagem e a realização do seu evento, o Actuall Hotel e 
Eventos dispõe de vários espaços, com tamanhos diversos que 
vão de salas de reuniões à salões com capacidade para 500 

pessoas sentadas, em formato de auditório.
Dentre nossos projetos de expansão está a construção de um 
auditório para 2.000 pessoas.

Barretos Country Hotel

Em sua fase final de construção, o empreendimento localizado 
em Barretos (SP), interior de São Paulo, já está sediando 
e realizando eventos, porém irá operar com 100% de sua 
infraestrutura a partir de 26 de abril, data de inauguração do 
empreendimento.  
Responsável pelo setor de eventos do centro de convenções 
barretense – Thiago Santos, apresentou, além da infraestrutura 
do espaço, os serviços agregados, como buffet com cardápios 
da alta gastronomia e serviços de hotelaria e lazer, uma vez 
que o Centro  faz parte do resort Barretos Country Hotel 
& Acquapark .  “Será uma oportunidade de mostrar que o 
interior de São Paulo oferece infraestrutura completa para 
todo e qualquer tipo de evento”, disse. 
Mesmo antes de sua inauguração oficial, que será realizada 
em 26 de abril, o Barretos Country Convenções iniciou sua 
operação no último dia 21 de março. Com 2 mil metros 
quadrados de área construída, o local destaca-se pela sua 
moderna arquitetura, versatilidade, uma vez que os auditórios 
contam divisórias acústicas retráteis possibilitando a realização 
simultânea de eventos de diversos tamanhos e formatos, e 
tecnologia, uma vez que o local conta com equipamentos de 
áudio e vídeo de última geração. 
Ao todo são 2 mil metros quadrados de área construída com 
áreas projetadas para acomodar diversos tipos e tamanhos 
de eventos.  O empreendimento abrigará quatro auditórios, 
sendo dois com capacidade para 180 pessoas cada, um com 
capacidade para 75, e outro com capacidade para 120 pessoas,  
além de salas de apoio e mezanino. Todas as salas contarão 
com divisórias retráteis, o que possibilitará transformá-las em 
um único salão de eventos com capacidade, que de acordo 
com o tipo de evento comportará até mil pessoas em auditório 
ou até 2,5 mil pessoas em shows e apresentações. 
Com pé direito de 6 metros de altura livre, o projeto do 
Centro de Convenções também inclui palco modular, 
ambientes climatizados com ar condicionado, equipamentos 
e instalações audiovisuais e projeto de iluminação. Haverá 
camarim, área vip que poderá ser utilizada em shows 
artísticos e outros eventos, cozinha industrial, 4 banheiros 
com capacidade total de 22 box, amplo lobby de entrada, que 
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Enotel Convention & Spa Porto de Galinhas

Localizado na praia de Porto de Galinhas, a 60 km do Recife, 
com fácil acesso pela Rodovia PE-09, o empreendimento reúne 
em seus 4.500 m² de Centro de Convenções, um pavilhão com 
espaços moduláveis compostos por 12 salões, sendo o maior 
com capacidade para até 1.000 pessoas, além de área de 
exposições coberta e climatizada para até 70 estandes. Uma 
sala de espetáculos com completa estrutura de palco e uma 
majestosa praça de 2.800 m², um perfeito espaço alternativo 
para eventos ao ar livre, assim como toda a área verde do 
Resort.
O Enotel destacou na EBS a ampliação do centro de convenções 
para 10.000 m² com capacidade para acomodar 5.000 pessoas, 
destinados a eventos de grande porte, entre outros serviços 
que irão encantar nossos hóspedes. A conclusão da primeira 
etapa com 350 apartamentos e o parque aquático está prevista 
para maio/2014 e em novembro/2014. O complexo Enotel 
Porto de Galinhas que contemplará o resort Enotel Convention 
& Spa e o Enotel Acqua Club com 906 apartamentos. 

Guarareama Parque Hotel Resort

O Guararema Parque Hotel Resort está localizado a 80 km de 
São Paulo. Possui 532.000 m² e é cercado por exuberante área 
verde, em meio a Mata Atlântica e com vista privilegiada para 
o Rio Paraíba do Sul. Aqui você encontra conforto, descanso 
e atendimento personalizado, além de completa estrutura de 
lazer e eventos, em um ambiente familiar.

Hotel Parque das Fontes

Hotel Parque das Fontes é o maior e mais belo hotel da costa 
leste do Ceará. Suas instalações chamam atenção não só pelo 
conforto e romantismo, mas pelo bom gosto e beleza rústica.
É um empreendimento em estilo horizontal, localizado de 
forma estratégica, na Praia das Fontes, no município de 
Beberibe. A praia é banhada pelo Oceano Atlântico e fica 
próxima à Praia de Morro Branco, a 85 km do Aeroporto 
Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.
Soluções inteligentes em arquitetura e decoração valorizam 
tanto a privacidade dos espaços íntimos, quanto a 
descontração das áreas de conveniência.

Com uma gastronomia especialista em frutos do mar, o 
restaurante Júlio César e o Snack Bar pegam toda a família 
pelo estômago!
A estrutura de lazer conta com duas piscinas, sendo uma 
infantil e a outra destinada aos adultos, que lembra a forma de 
uma fruta típica da região: o caju, além de quadra de futebol, 
sala de ginástica, sauna, salão de jogos e sala de jogos de mesa, 
Coliseum Kids, espaço zen, caramanchão, sala de massagem e 
capela. As vantagens do Coliseum somam-se ainda os serviços 
de estacionamento gratuito para os hóspedes, acessibilidade 
para portadores de deficiência física, loja de souvernir, 
porteiros, segurança e serviço de lavanderia.

Conrad Punta del Este Resort & Casino

Localizado em Punta del Este, um dos mais belos destinos da 
América Latina, o Conrad Resort & Casino oferece serviços 
sofisticados e atendimento personalizado. Inspirado nos 
grandes hotéis cassinos de Las Vegas, o Conrad dispõe de 294 
apartamentos, projetados para acomodar os mais diversos 
perfis de hóspedes. Entre eles, estão as 41 suítes de varanda 
ampliada, de onde pode ser observado um panorama 
privilegiado de todo o litoral da região. O hotel oferece 
serviços completos, desde Spa, Fitness Center, piscinas 
cobertas e outdoor, bares e restaurantes, grande estrutura 
para eventos e convenções para até 5.000 pessoas. Para a 
comodidade dos hóspedes oferece conveniências como 
caixas eletrônicos, lavanderia, serviço de quarto 24 horas, 
cabeleireiro, conciergeria especializada, centro de recreação e 
reservas de carros e passeios. Aberto 24 horas, o cassino do 
hotel é considerado o maior e mais importante da América 
Latina, sendo o único centro de jogos privado de todo o país. 
Visita obrigatória para amantes do jogo é o único cassino no 
estilo de Las Vegas na América do Sul. O cassino ocupa uma 
superfície total de 4.000m2, dois clubes Vip para clientes 
exclusivos e a única sala de Texas Hold’em Poker da região.



Re
vi

st
a 

EB
S 

 7
ª E

di
çã

o 
- 2

01
4

Cobertura

23

Brasil tem inclusas no valor da diária todas as despesas com 
alimentação, bebidas (alcoólicas e não alcoólicas, nacionais e 
importadas), taxas e gorjeta.

Mavsa Resort, Convention & Spa
O Mavsa Resort, Convention & Spa é um verdadeiro resort 
tropical localizado a 90 minutos da capital paulista, em Cesário 
Lange. Instalado em uma Área de Proteção Ambiental (APA), 
o resort possui acomodações divididas entre chalés e suítes 
e infraestrutura de lazer completa com complexo aquático, 
mini-zoológico, quadra e campo de futebol. O centro de 
convenções para eventos corporativos atende cerca de 1.100 
pessoas com qualidade, alta gastronomia e atendimento 
personalizado. Em 2008, 2009,2010, 2011 e 2012 o hotel 
recebeu os prêmios “Qualidade Brasil” e “Chico Mendes” pela 
integração sustentável ao meio ambiente.

Pontes Hotéis & Resorts

A temporada de Páscoa, que esse ano ganha um dia a 
mais de folga devido ao feriado de Tirandentes, foi uma 
ótima oportunidade para viajar ou, ainda, para aproveitar 
refeições especiais ao lado de pessoas queridas. Os hotéis 
em Pernambuco da rede Pontes Hotéis & Resorts, leia-se 
Mar Hotel e Atlante Plaza, em Recife, e Summerville Beach 
Resort, em Muro Alto, Porto de Galinhas, ofereceram para 
a temporada pacotes com programações especiais. Além 
disso, o Mar Hotel e Atlante Plaza oferecem para hóspedes e 
passantes, programações gastronômicas para quem quiser 
degustar o melhor da culinária em ambientes diferenciados e 
com excelência em atendimento.

Os 80.000 m² do Hotel também abrigam 463 apartamentos, 
onze salões para eventos, um dos quais com capacidade para 
1.500 pessoas, ideais para convenções de empresas, feiras, 
workshops, confraternizações e acontecimentos sociais.
Recepções, restaurantes, para serviço buffet e a la carte, com 
vista para o mar e imponentes falésias, também fazem parte 
do conjunto de instalações do hotel.

representando 30% do negócio no Brasil. A expectativa para 
2014 é de +10,5% de crescimento - em janeiro a ocupação nos 
hotéis foi de 91%, quatro pontos percentuais acima da meta 
de 87%. 
2014 - Ano de futebol no país
O mundial vai deixar os hotéis IBEROSTAR no Brasil com 
alta ocupação. Segundo Orlando Giglio diretor de vendas e 
marketing do IBEROSTAR Brasil, 50% da disponibilidade tanto 
dos resorts quanto do navio foram negociados pela Match 
Hospitality, “Eles aproveitaram bem, nos devolveram 18% 
disso, o que equivale a cerca de 80 apartamentos. Foi bom 
porque temos tido muitos pedidos do exterior, de países 
como Alemanha, Argentina, Colômbia e Holanda. No navio 
temos apenas algumas cabines”, diz.
IBEROSTAR Magia Maceió
No final do ano passado, a rede IBEROSTAR Hotels & Resorts 
anunciou que será a administradora do IBEROSTAR Magia 
Maceió. O resort – localizado no Estado de Alagoas – será 
construído pela empresa Havengrid Group. O novo complexo 
hoteleiro se encontra em fase de construção e tem lançamento 
previsto para o fim de 2015. O IBEROSTAR Magia Maceió fará 
parte da categoria Premium Gold da rede, que se caracteriza 
por oferecer hotéis 5 estrelas com serviços de luxo para toda 
a família.
Sobre o IBEROSTAR no Brasil:
O IBEROSTAR Grand Amazon é o primeiro empreendimento 
do Grupo IBEROSTAR no Brasil. Com suas operações iniciadas 
em 2005, o navio é da categoria Grand Collection, a mais alta 
entre os hotéis do Grupo. O IBEROSTAR Bahia, de categoria 
cinco estrelas, teve sua inauguração em 2006, enquanto o 
IBEROSTAR Praia do Forte foi inaugurado em 2008. Trabalhando 
no sistema tudo incluído, as propriedades IBEROSTAR no 

Iberostar Hotels & Resorts

O grupo aproveitou para 
reforçar novidades como 
o Balanço 2013, previsões 
para 2014 e informações 
sobre o lançamento do 
IBEROSTAR Magia Maceió.
Com números positivos, a 
rede IBEROSTAR anuncia 
um crescimento de 10% 
no último ano, além de 
enfatizar a área de eventos, 
grande destaque de 2013,
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Grupo vila Galé
Na ocasião, a equipe do Vila Galé apresentou ao trade 
participante suas novidades como a inauguração da unidade 
no Rio de Janeiro e ampliação de centros de eventos. “Essa foi a 
primeira vez que participamos da Feira EBS e temos certeza que 
trará os resultados que buscamos para nossa área. Acabamos 
de ampliar alguns de nossos Centros para recebermos 
grandes eventos corporativos. Além disso, nossa unidade no 
Rio de Janeiro, que vamos inaugurar em outubro deste ano, 
está sendo construída com um amplo espaço com sete salas 
e um salão máster para abrigar as mais diversas ocasiões”, 
conta Adriana Borges, gerente de marketing e vendas Brasil, 
representante do Grupo Vila Galé no evento. O Vila Galé possui 
Centros de Eventos em todas as suas unidades no Brasil. Sua 
localização privilegiada nas capitais Salvador (BA), Fortaleza 
(CE) e, em breve, no Rio de Janeiro (RJ), permite aos seus 
clientes planejarem eventos nos mais diversos formatos, sejam 
eles promocionais, de incentivo ou de treinamento, entre 
outros. O Grupo oferece ainda a possibilidade de eventos em 
seus resorts, em praias paradisíacas e natureza exuberante, 
longe do burburinho das grandes cidades, em locais como em 
Angra dos Reis (RJ), Cabo de Santo Agostinho (PE), Cumbuco 
(CE) e Guarajuba (BA). “Oferecemos todas as opções para 
nossos clientes. Depende apenas do modelo e do objetivo da 
empresa”, finaliza.

Espaço Anhanguera
 
O Espaço Anhanguera divulgou na EBS as empresas do setor 
para clientes em potencial.
 Segundo a coordenadora de eventos do Espaço Anhanguera, 
Loretta Monteiro, a participação na feira foi importante para 
divulgar o local e para a realização de parcerias com empresas 
do setor.  “Além dos meios já utilizados para divulgação, 
como internet e anúncios, a presença na feira nos deu maior 
visibilidade no mercado de eventos. Mesmo em tão curto 
espaço de tempo, já estamos colhendo alguns frutos da feira, 
como realização de orçamentos e parcerias com prestadores 
de serviços”, ressalta.

Pousada das Hortênsias

A Pousada das Hortênsias foi inaugurada em julho de 2002, 
e cada dia torna-se mais agradável, acolhedora e de charme 
inconfundível. Estamos nos atualizando continuamente, 
buscando sempre atender às tendências do mercado.
Com distância da área turística (Praça do Capivari) de 600 m, 
percorridos em 08 minutos a pé. A pousada é recomendada 
pelo Guia 4 Rodas Brasil, o que já é uma garantia de qualidade. 
Localizada próximo ao centro, numa região tranqüila, com 
toda a infraestrutura para que sua hospedagem seja perfeita.

Rede Beach Hotéis

A Rede Beach destacou na EBS os quatro hotéis: Rede Beach 
Hotel Maresias, Beach Hotel Juquehy, Beach Hotel Cambury, 
todos em São Sebastião (SP) e Portal das Águas, em São Pedro, 
– possuem infraestrutura completa para abrigar reuniões e 
eventos, incluindo o maior centro de convenções do Litoral 
Norte. Durante o evento, a rede também estreitou os laços 
com os principais organizadores de evento do mercado.



Conforto, segurança e
tranquilidade para a
realização de seu evento!
O Espaço Anhanguera Eventos está a apenas 20 minutos do 
centro de São Paulo. Rodeado por uma extensa área verde, com 
infraestrutura completa para realizar eventos empresariais e sociais, 
incluindo restaurante e acomodações para pernoite, oferece o 
melhor acolhimento para todos participantes e convidados.

EvEntOS EmPRESARiAiS:
• Auditório para 248 pessoas

• 2 auditórios moduláveis de até 100 lugares cada

• 13 salas moduláveis com capacidade entre 10 e 70 lugares

• Equipamentos de audiovisual

• iluminação natural em todos os ambientes

Estacionamento gratuito inclusive para ônibus

www.espacoanhanguera.com
contato@espacoanhanguera.com
tel.: (11) 39166200
Rodovia Anhanguera, s/n – Km 25,5
Perus, São Paulo - SP

EvEntOS SOciAiS E cultuRAiS
• casamentos, batizados, bodas

• Exposições artísticas e culturais

• Espaço cultural com palco, iluminação e equipamento de som

ANÚNCIO VERTICAL_final.indd   1 2/26/2014   2:07:46 PM
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Romanos Hotéis e Eventos

O Romanos Hotéis Eventos e Turismo é um empreendimento 
inspirado no estilo da Roma Antiga com seu padrão rústico 
e arquitetura imponente. Áreas verdes e muito espaço ao 
ar livre, que nos relembra aos bosques, complementam a 
agradável e curiosa paisagem local. O Romanos Hotéis Eventos 
e Turismo está localizado a 12 km do aeroporto Internacional 
Pinto Martins e com seu acesso pela BR116 torna-se um dos 
hotéis de Fortaleza mais próximos ao portão de entrada 
internacional do Estado.

Royal Palm Hotels & Resorts

Com infraestrutura única, O Royal Palm Plaza oferece diversas 
atividades e atrações. Diversos bares e restaurantes, áreas 
de lazer, salas de eventos e o serviço atencioso e acolhedor 
que transmite a qualidade do hotel. Seja qual for o motivo da 
sua estada, a equipe Royal fará tudo para ser inesquecível e 
inigualável.

vale Suíço Resort

Há mais de 20 anos, essas duas palavras resumiam o desejo de 
lazer das famílias quando pensavam em férias, fins de semana 
e feriados.
Desde o início a proposta foi inovadora, o que diferenciou o 
Vale Suíço dos demais hotéis fazenda do interior: proporcionar 
não apenas o máximo de contato com a natureza, mas também 
o máximo de lazer, conforto e ótimos serviços.
O novo hotel fazenda teve um berço fantástico: as paisagens 

idílicas da Serra da Mantiqueira, em seu trecho mais atraente 
e promissor, que recentemente se transformou no destino 
turístico: as Serras Verdes do Sul de Minas.
A culinária foi além do estilo hotel-fazenda, recebeu inspiração 
européia, com deliciosos fondues e outras especialidades 
trazidas por experientes chefs.
Em 2013 surgiu um moderno Centro de Eventos, a altura dos 
melhores do Brasil.
Os chalés suíços com lareira e varanda panorâmica, erguidos 
no início do hotel fazenda e que ainda existem, foram 
remodelados e se mantém como uma romântica e agradável 
opção de hospedagem.
O Vale Suíço Resort dos dias hoje, considerado um dos 
melhores resorts do Brasil, oferece amplas e modernas suítes, 
algumas com até 80 m², e que incluem itens de conforto 
diferenciados, a exemplo de banheira de hidromassagem.

Hopi Hari

Localizado a 15 minutos de Campinas e meia hora de São 
Paulo, Hopi Hari conta com completa infraestrutura. Possui 
cinco regiões temáticas (Kaminda Mundi, Pernalonga e sua 
Turma, Liga da Justiça, Wild West e Mistieri) distribuídas 
em 760 mil m². O parque oferece atrações para todas as 
idades, além de pontos de alimentos e bebidas, enfermaria, 
sanitários, fraldários, área específica para amamentação e 
estacionamento para 5 mil veículos.  

Agência Webimage

A WebImage é uma agência de marketing digital especializada 
em Gestão de Imagem na Web.
A empresa analisa, acompanha, protege e divulga a imagem 
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do cliente na web, através de 23 serviços distribuídos por cinco 
módulos customizáveis: análise de cenário, monitoramento, 
intervenção, divulgação e social media.

Suprema Produções

Cantos gregorianos, visitas às áreas internas do Mosteiro de 
São Bento e o estilo neorromânico da construção da década 
de 20 não são mais atrativos restritos aos visitantes das missas 
e dos famosos brunchs realizados aos domingos. Uma das 
construções mais imponentes de São Paulo abre suas portas 
para eventos empresariais em parceria com a Suprema 
Produções, agência especializada em produção de eventos 
corporativos. O anúncio oficial aconteceu na EBS 2014.
Com o objetivo de oferecer uma opção diferenciada aos 
paulistanos, a Suprema Produções fornece uma estrutura 
completa para a realização de eventos corporativos no 
refeitório monástico, que tem capacidade para receber até 
300 convidados. O estilo rústico e a vista para as áreas internas 
do Mosteiro pelos vitrais de época são capazes de traduzir 
parte do estilo de vida dos monges.
A construção, que tem mais de 400 anos de história também 
conta com um auditório que comporta 324 convidados para 
apresentações artísticas e com um foyer para coffee-breaks, 
que também podem ser utilizado junto ao salão de festas.
De acordo com o diretor comercial da Suprema Produções, 
Gabriel Velloso, a feira foi um importante canal para anunciar 
o mais novo espaço de eventos da cidade de São Paulo. 
“O Mosteiro de São Bento é um dos maiores patrimônios 
históricos de São Paulo, por isso escolhemos divulgar essa 
novidade na EBS, que é uma das feiras mais importantes do 
setor de eventos”, afirma.

BME³

A BME³ - mágica corporativa surgiu em 2005 visando suprir 
uma necessidade cada vez mais crescente no mercado de 
entretenimento: profissionais altamente capacitados para 
utilizar a arte mágica como veículo para transmissão de ideias 
e conceitos, tanto empresariais como pessoais. 
Atualmente dirigida por dois de seus fundadores - Mauricio 
Torselli e Ricardo Madureira - a BME³ Mágica Corporativa vem 
focando o seu trabalho na transmissão de idéias por meio 
da arte mágica. Desde o desenvolvimento e criação até a 
apresentação, a BME³ transforma informações e produtos em 
ideias criativas que são transmitidas para o público- alvo de 
forma interativa e divertida.

Promagic

A Promagic é um grupo especializado em realizar shows de 
mágica para festas ou eventos.
Sua equipe está em constante treinamento e aperfeiçoamento, 
buscando sempre o que há de mais moderno no mundo da 
mágica e é composta pelos mágicos: André Attie, Fernando 
Árias, Geraldin,Sany, Eduardo Neaime e Edson Pardini.

InBox Guarda Tudo

A Inbox Guarda Tudo desenvolve desde 1996 o sistema de 
self-storage que consiste na locação de unidades metálicas 
autônomas para guarda-móveis, documentos, mercadorias, 
armazenagem de material promocional, dentre outros.
A Inbox Guarda Tudo aluga boxes individuais de 1,5 a 220 m² 
pelo tempo que você ou sua empresa precisar.
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Mãos e Arte

A Mãos e Arte nasceu com o simples propósito de trazer 
mais cor, alegria e diversão aos utensílios domésticos do dia 
a dia.
Com o passar do tempo descobriu-se que toda esta 
animação acabou contagiando o mercado consumidor 
e a empresa passou a desenvolver produtos exclusivos 
primeiramente para eventos sociais, a aceitação e o sucesso 
foram tantos que o boca a boca acabou trazendo muitos 
clientes do setor empresarial para o nosso portfólio.
Hoje após 8 anos, a Mãos e Arte consolidou-se como um 
dos grandes fornecedores de produtos personalizados para 
a área institucional, promocional e social.

Sanfat

A empresa atua no mercado desde 1996, tendo iniciado com 
a confecção de carimbos autoentintados e convencionais 
com entrega em 24 horas ou urgentes em 30 minutos.
 A Sanfat ampliou sua atuação com a venda de diversos 
brindes promocionais e, também, com a participação 
em eventos institucionais com a confecção de carimbos 
durante o período desses eventos no estande da empresa 
contratante.
Em continuidade a ampliação de serviços, a empresa passou 
a produzir crachás, cartões de identificação e carteirinhas 
para estudante em PVC com película protetora, como 
também, cartões de visita com impressão a laser.

O cliente tranca e leva a chave, sendo que só ele, ou pessoas 
autorizadas por ele têm acesso ao seu espaço.
Excelência no atendimento desde 1996, tendo sido a primeira 
empresa de self storage a ser certificada ISO 9001:2000, 
trabalhando sempre em busca da qualidade total e satisfação 
dos clientes.

Jaguar Bombeiros

Parceira e expositora da EBS 2014, a Jaguar Bombeiros é uma 
empresa que está no ramo de eventos há mais de 12 anos e 
conta no seu quadro de funcionários com profissionais da mais 
alta qualidade em prevenção e primeiros socorros. Atuando 
em feiras de negócios e eventos diversos.

Cool Towels

Fabricadas na Tailândia, Cool Towels são toalhas geladas que 
refrescam ao entrarem em contato com a pele. Basta abrir 
a embalagem, agitar a toalha e colocá-la em contato com o 
corpo que a refrescância é imediata. Se a toalha aquecer com 
a temperatura do corpo, basta agitar no ar, e se secarem, basta 
umedecê-las novamente para reativar sua fórmula. Se colocadas 
no congelador podem assumir a função de compressa. São 
produzidas em 100% algodão, sem álcool ou sabão, e podem 
ser lavadas normalmente sendo usadas de forma convencional.
A Cool Towels é dividida em cinco linhas: Beach, Clinical, Gym, 
Party (toalhas de 20 cm x 60 cm) e Woman (toalha de 20 cm 
20 cm). Cada linha vem em uma embalagem diferente, que 
sugerem diversos tipos de uso, porém o efeito da toalha é o 
mesmo para todas.
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Wbrindes Promoções

Atuando no mercado de brindes há 14 anos, a Wbrindes 
oferece diversos ítens catalogados no mercado nacional como: 
carrinhos em papelão ondulado para uso em feiras e eventos, 
sacolas retornáveis e recicláveis, squeeze plástico, copos, 
calendários de mesa, mouse pad, pasta zip zap, chaveiros 
emborrachados, dentre outros.

Top Look Promoções e Eventos

A tradicional agência de eventos oferece credibilidade, 
segurança e bom atendimento, sendo esta a principal 
ideologia da empresa, uma semente plantada há mais de 20 
anos que hoje colhe frutos de seus esforços, especializada 
em atender clientes para o segmento de feiras, eventos e 
publicidade. 
A Top Look é uma Agência multifuncional que oferece 
desde recepção, até serviços de buffet, garçons, copeiras, 
seguranças, serviços fotográficos, maquiadores, presenças 
vips e confecções de uniformes para qualquer tipo de evento. 

Grupo divicenter

Desde 1990 no mercado de comunicação visual o Grupo 
DiviCENTER tornou-se referência no mercado de eventos 
pelo seu compromisso com a qualidade e a satisfação de seus 
clientes e parceiros. 

Com investimentos constantes em tecnologia e capacitação 
técnica de seus colaboradores o Grupo DiviCENTER se destaca 
pelo pioneirismo apresentado em seus trabalhos e pela 
rapidez e eficiência na elaboração e instalação de grandes 
projetos de sinalização de eventos em todo território nacional. 

Triga Brasil

A empresa destacou o TRIGA - um sistema de comunicação 
visual desenvolvido para atender de forma, moderna, prática, 
sustentável e de baixo custo todas as necessidades em painéis, 
tótens, displays, comunicação visual de PDV e estandes 
modulares.
Leves e fáceis de montar, o sistema TRIGA utiliza gráficos 
impressos em tecido sublimado, que é a forma mais ecológica 
de impressão em grandes formatos.
Design associado à facilidade, sustentabilidade e baixo custo.

Neutralize Carbono

A Neutralize Carbono foi criada a partir da expertise dos seus 
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Excelência em Interpretação Simultânea

Idiomas

 A Tradução Simultânea é essencial para congressos, conferências, 
palestras, visitas técnicas a fábricas, auditorias, cursos e treinamentos que 
envolvam pessoas que falem idiomas diferentes como inglês, espanhol, 
português, francês, alemão, italiano, japonês, mandarim e coreano.

A A Vice Versa reune a equipe de intérpretes mais adequada para garantir 
uma excelente comunicação, em tempo real, respeitando os jargões e a 
linguagem técnica de sua área de atuação. Tudo isso para que estrangeiros 
e brasileiros falem o mesmo idioma.

Inglês
Espanhol

Italiano
Francês

Chinês

Russo

(11) 3569-1934 • (11) 5081-5038
contato@viceversatrad.com.br

www.viceversatrad.com.br 
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fundadores em projetos que promovem redução certificada 
de emissões, no âmbito do Protocolo de Quioto, em diversos 
escopos setoriais, principalmente aqueles ligados a energias 
renováveis e aterros sanitários. A equipe trabalha nesses 
tipos de projetos desde 2005, ano em que entrou em vigor o 
Protocolo de Quioto
A técnica de neutralizar emissões por “offset” se baseia no 
princípio de que a redução de emissões só é eficaz se houver 
uma forma econômica eficaz que seja capaz de financiar os 
projetos que reduzam emissões em escala. Assim, diversas 
atividades pontuais, tais como eventos, para as quais reduzir 
emissões seria muito caro e com resultado climático limitado, 
podem individualmente comprar os “offsets” e assim somar 
os recursos necessários para viabilizar projetos de escala para 
redução de emissões. O mecanismo de mercado que faz uso 
de “créditos de carbono” foi criado para essa finalidade.

Ábacos Automação de Eventos

Os mais de 17 anos de experiência e expertise em automação 
de eventos (congressos, feiras, corporativos, shows, entre 
outros) tornaram a Ábacos um dos líderes de mercado neste 
segmento. Todo conhecimento adquirido está presente 
também nos serviços de automação de inventários, controle 
de associados e locação de equipamentos.

Eventioz

Eventioz é uma plataforma on-line que permite gerenciar 
inscrições e realizar a venda de ingressos para todo tipo de 
eventos. No final do ano passado, a empresa argentina foi 
adquirida por Eventbrite, líder mundial neste tipo de serviços.
Atualmente, a companhia encontra-se em pleno processo de 

expansão na Latino-América, oferecendo aos organizadores 
um serviço completo antes, durante e depois do evento.
É importante ressaltar que a Eventioz permite criar o 
formulário de inscrição dos participantes à vontade do 
organizador, quer dizer, com os dados que ele prefira. Uma 
vez pronto, pode-se visualizar no website do evento (o qual 
se gera automaticamente no momento de cadastrar-se na 
plataforma) e também permite integrá-lo em uma página 
de Facebook. Outra funcionalidade prática é que se podem 
enviar convites para dar a conhecer o evento em questão e 
compartilhá-lo nas redes sociais mais populares para poder 
chamar a atenção de ainda mais participantes. Este processo 
é muito simples e traz bom resultados, conseguindo a 
viralização do evento.
O uso da Eventioz é totalmente grátis, só se cobra uma 
pequena comissão se o evento for pago; se venderem 
ingressos através dos meios de pago que oferece a 
plataforma. Neste caso, pode se optar por diferentes 
categorias de preços, descontos e promoções. E no caso de 
não querer arcar com a comissão do serviço, o organizador 
poderia transferi-la para os seus participantes.

Lou Albuquerque

Sempre com o olhar do cliente, pois com nossa vivência no 
mundo corporativo, inclusive na área de RH, marketing e 
organização de Eventos Empresariais, a Lou Albuquerque tem 
know-how para interpretar, assessorar e viabilizar qualquer 
tipo de projeto.
Tem o prazer em assessorar os clientes, com a troca de ideias 
e criatividade, buscando sempre surpreendê-lo positivamente 
ao final de cada evento.
Os arranjos florais podem ter as cores do logotipo da empresa 
do cliente, combinando com toalhas e outros acessórios 
do ambiente, com decorações podem ser personalizadas, 
tradicionais ou temáticas.
A empresa fornece também mobiliário, toalhas, arranjos 
florais, paisagismo, tapetes, entre outras opções de decoração, 
assim como, gastronomia para almoço, jantar, coquetel e 
coffee break.
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Este ano, foi novamente apoiador da EBS e trouxe profissionais 
da área para ministrar palestras focadas exclusivamente no 
público de eventos.

Riole Eletrônica

Fundada em dezembro de 1982, na capital paranaense, 
iniciando suas atividades industriais e dois anos depois, a 
empresa já inovava no cenário industrial do segmento de 
áudio profissional, desenvolvendo equipamentos de som com 
a tecnologia de transmissão de áudio sem fio e sonorização de 
grandes ambientes externos. 

Grupo EventoFacil

O Grupo EventoFacil organiza a EBS – Evento, Business Show, 
Feira de Destinos, Espaços e Fornecedores para Eventos 
Corporativos, Esportivos, Shows e Gastronomia, que tem 
como principal objetivo gerar relacionamentos e promover 
negócios entre os profissionais do mercado de eventos. Outros 
produtos do grupo são EventoFacil Meeting, feira itinerante 
onde os expositores participam em formato de mesas 
expositoras; o EventoFacil Guia publicação com mais de 4 mil 
empresas fornecedoras de produtos e serviços para eventos, 
de todo o Brasil; e o EventoFacil Café, reunião informal de um 
grupo seleto do segmento de eventos para relacionamentos 
e negócios.

PB6 Produtora

Produtora especializada na geração de conteúdo audiovisual 
para a área corporativa, cultural e entretenimento. Temos uma 
variedade de serviços que se encaixam na necessidade do seu 

Instand do Brasil

Sediada em São Paulo, a Instand do Brasil destacou na EBS os 
displays de fácil montagem, balcões portáteis e promocionais, 
porta banner e o Sistema Truss.
Os produtos da empresa são sistemas voltados para uso 
em comunicação visual em feiras, congressos, exposições, 
promoções de vendas, dentre outros eventos.

Facility doc

A Facility Doc destacou na EBS seus conceitos para a 
obtenção de documentos (alvarás para eventos, elaboração e 
fiscalização de plano de engenharia de segurança do trabalho 
e autorizações de órgãos públicos) visando à realização dos 
projetos de forma ética e íntegra.

Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) é, 
desde sua criação, em 1946, o principal agente da educação 
profissional voltada para o Setor do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo.
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negócio. Produzimos institucionais, vídeos de treinamento, 
demonstração de produtos, cobertura de eventos e feiras, 
geração de conteúdo para circulação interna e para internet. 

Focus Audiovisual

Parceira e expositora da 12ª edição da Feira EBS, a Focus 
Audiovisual surgiu através da experiência de seus sócios, 
focada na gestão profissionalizada e com o objetivo de se 
tornar uma empresa diferenciada no segmento de locação de 
equipamentos audiovisuais. 
Especializada em atendimentos corporativos, na realização de 
eventos e treinamentos, oferece serviços e equipamentos com 
tecnologia atualizada e mão de obra treinada e capacitada 
para realização de serviços com alto padrão de qualidade.

Plity Locações

A Plithy atua no mercado de locação de equipamentos de 
informática e audiovisual.
Destaca-se no mercado por sua cordialidade, pela qualidade de 
seus equipamentos e também pela agilidade no atendimento. 
Dispõe de equipamentos de última geração que conferem 
desempenho à realização de feiras, congressos, eventos, 
apresentações e treinamentos empresariais.

No segmento cultural e 
entretenimento, realizamos 
vídeo clip, cobertura de 
shows, foto e vídeo book, 
casting de atores, making 
of, documentários, ficções 
e programas para rádio e 
televisão.

SG Som e Luz

Há 23 anos no segmento de eventos, a SG oferece serviços 
e equipamentos de sonorização, iluminação (cênica e 
decorativa), projeção, informática e estrutura Box Truss.

ShowBiz Eventos

A Showbiz Eventos surgiu com o intuito de facilitar a 
organização de eventos, de forma fácil e rápida, pensando 
desde a estrutura física até os últimos detalhes.
Possui ultraportáteis para salas de reunião, hotéis, feiras, 
exposições, centros de convenções, congressos, empresas, 
treinamentos, consultoria e outros.
Profissionais: para instalação em auditórios, telas de proteção, 
que realçam ainda mais a luminosidade das projeções, 
valorizando as cores e o brilho da imagem. Disponível em 
vários tamanhos para os mais diversos ambientes.
A empresa possui também, uma linha completa de 
equipamentos para sonorização de ambientes, com mesa de 
som, microfone sem fio, bastão, lapela de mesa, head-set, cd 
player, md player recorder, tape deck recorder, caixas de som 
com tripés, além de tela plana de até 55”, com apenas 8 cm 
de espessura e inigualável qualidade de som e imagem, vídeo 
conferência, áudio-conferência e câmeras digitais. 

Crialed

Há 8 anos no mercado, a Crialed formou uma equipe de 
profissionais capacitados e conta com um departamento 
especializado na criação de projetos, capaz de criar a 
perspectiva ideal para os diversos eventos, com atuação em 
todo o território nacional e internacional.
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A empresa especializada em locação de painéis de LED de 3 a 
37 mm, equipamentos de última geração, que é uma grande 
tendência visual e que conquistam o mercado de cenografia.

LEd 10

A LED10 é uma empresa especializada na locação, venda e 
consultoria técnica de painel de Led, ideal para reprodução 
de imagens e vídeos de alta definição. Atuando como uma 
das principais empresas do segmento no Brasil, a LED 10 é 
considerada uma das pioneiras em realização de projetos 
Indoor e Outdoor, atuando também no mercado publicitário.

Spider Tecnologia

Presente nos principais eventos e projetos graças à seriedade 
e competência, a Spider oferece aos clientes tecnologia e 
qualidade quando o assunto é Painéis de LED RGB.
Inaugurada em 1992 com uma filosofia de trabalho 
diferenciada e que permanece até hoje, rapidamente a SPIDER 
se tornou referência no segmento de Painéis Eletrônicos a LED.
A Spider Tecnologia conta com um corpo de engenheiros e 
técnicos próprios que tem como função garantir a qualidade 
e longevidade de todos os seus produtos e serviços - e não 
abrimos mão desta premissa.
A SPIDER é certificada ISO-9001 desde 2008, além de ter sido a 
primeira empresa do segmento de LED no Brasil a conquistar 
os benefícios do PPB no ano de 2000, benefícios estes que são 
emitidos somente para empresas que, comprovadamente, 
investem em tecnologia e produção no país, além de 
certificações emitidas pelo INMETRO para vários de seus 
produtos.

Comtele Equipamentos 

Cada vez mais as pessoas precisam de mais rapidez e agilidade 
na comunicação, sendo assim, é fundamental buscar soluções 
para otimização e interação entre equipes e clientes.
A Comtele oferece às empresas as melhores soluções em 
mobilidade baseada na tecnologia SMS e Mensagens de Voz.
Através do www.comtele.com.br/sms, o usuário acessa com 
um User e Senha e faz envios em massa.
A interface conta com várias ferramentas, uma delas é a 
possibilidade do usuário conseguir importar seus contatos 
para dentro da interface, criar grupos personalizados e ter 
acesso ao relatório, tanto dos envios, como das respostas dos 
seus clientes.
A grande vantagem do sistema de envio sms Comtele é 
que ele não possui prazo para ser utilizado e ele não gera 
obrigatoriedade de compra mensal. Você efetua a compra da 
quantidade que desejar e utilizará pelo tempo que quiser, sem 
se preocupar.

Aline Fernanda – Mestre de Cerimônia

Atua como Mestre de Cerimônia, usando toda experiência 
como atriz (desde 94) e experiência em eventos (desde 98). 
Focada nos seguintes públicos: corporativo, empresarial, 
esportivo, sociais e presta consultoria de cerimonial.

Funclick

A Funclick disponibiliza ferramentas de marketing de 
relacionamento que permitem interação com o público por 
meio de Impressão instantânea de foto personalizada com a 
sua marca; cadastros dos participantes para gerar mailing; 
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- Presta assistência a 06 milhões de passageiros por ano;
-Profissionais são altamente qualificados e possuem excelente 
relacionamento com fornecedores e clientes em cada destino;
- Investe constantemente em novas tecnologias para 
modernização dos serviços;
- Atendimento personalizado 24h ao Grupo ou Evento do 
inicio ao término.

Porto Seguro Eventos

O ramo de eventos está em franca expansão. Em 2013, a cidade 
de São Paulo recebeu uma média de 160 eventos corporativos 
e, para 2014, já foram agendados cerca de 130. Divulgar 
os benefícios do Porto Seguro Eventos durante a feira EBS 
torna-se oportuno. “Com o mercado em alta, os responsáveis 
também passam a perceber a importância da contratação 
de um seguro para eventos, com coberturas para diversos 
riscos que podem comprometer a sua segurança e realização”, 
afirma Edson Frizzarim, diretor de Ramos Elementares da 
Porto Seguro.

O Porto Seguro Eventos está disponível em duas coberturas 
básicas, que garantem as responsabilidades civis - ou seja, 
prejuízos decorrentes de danos materiais ou corporais 
causados a terceiros ou aos próprios funcionários do segurado 
- do organizador e do expositor. O cliente também pode incluir 
na apólice coberturas opcionais que abrangem a não utilização 
do local, não comparecimento do artista ou pessoa designada 
para conduzir a atração, danos ao conteúdo do local de risco, 
equipamentos eletrônicos, musicais e cinematográficos 
(utilizados no evento), bem como suas respectivas instalações, 
montagens e desmontagens. Equipamentos em exposição 
também possuem coberturas no Porto Seguro Eventos, que 
podem ser contratadas conforme a necessidade do cliente.
O seguro conta ainda com coberturas opcionais para outras 
responsabilidades civis do organizador, caso tenha, por 
exemplo, problemas com o fornecimento de comida e bebida, 
danos morais, guarda de veículos de terceiros e acidentes 
pessoais. O Porto Seguro Eventos pode ser contratado 
por Pessoas Físicas ou Jurídicas, prestadoras de serviços 
(organização, promoção ou exposição) nessas ocasiões. O 
produto possui abrangência em todo o território nacional.

área de produção, receptivo, reservas de passagens aéreas e 
hospedagem.
Com equipe de profissionais experientes e atentos aos 
mínimos detalhes, além de moderna infraestrutura e forte 
poder de negociação a Iberoservice Receptivo & Eventos atua 
como seu parceiro de confiança.
Estiveram presentes na EBS a gerente de eventos Michele de 
Souza e a executiva de vendas Viviane Moreira, apresentando 
todas as novidades para o mercado.

Entre os principais destinos no Brasil, onde a Iberoservice 
Receptivo & Eventos atua, destacam-se as regiões de Salvador 
e Praia do Forte (Guarajuba, Imbassai e Costa do Sauípe).
Ainda em 2014, a empresa trará grandes novidades para o 
mercado coorporativo:
- Receptivo Personalizado em Aeroportos, Hotéis e Portos
- Assistência em aeroportos, Hotéis e Portos
- Traslados Exclusivos
- Transporte em Diversas Modalidades de Veículos
- Reservas e Assessoramento em Hotéis, Resorts e Pousadas
- Hospitality Desk em Hotéis, Resorts e Pousadas
- Brindes típicos e ou personalizados
- Locação de Espaços para Eventos
- Jantares, Coquetéis e Festas Temáticas
- Decoração e Cenografica
- Iluminação, Sonorização, tradução simultânea e locação de 
equipamentos diversos
- Shows Folcloricos, Atraçoes Culturais, Artisticas e Musicais
- Venda de Ingressos
- Estruturas: Stands,Toldos, Tendas, etc.
- Recursos Humanos (Recepcionistas, Seguranças, Equipe de 
Limpeza, etc)
- Passeios Turísticos, Culturais, Ecológicos e de Aventura
- Treinamento Vivencial
- Cruzeiros Especializados em Incentivo
Diferenciais:
- A empresa pertence a uma Organização Internacional de 
Operadoras de Turismo Receptivo, líder da indústria turística 
na área do Mediterrâneo e América Latina;
- Está presente em 08 países da Europa e América: Espanha, 
Portugal, México, Cuba, República
Dominicana, Jamaica, Costa Rica e Brasil;
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Personal Press

Com vasta experiência e sempre criando tendências desde 
1995, a Personal traz seus novos sistemas e possibilidade dos 
tótens e Cabines de 4ª geração.
Com eles é possível criar novas mecânicas promocionais, 
muito usadas e ativação, promoção e eventos.
Outras novidades ficam por conta das lembranças fotográficas 
instantâneas, materiais ricos em detalhes e que valorizam a 
ocasião.

Hotma Stand e Arquitetura

Montadora oficial da EBS 2014 e com mais de 30 anos no 
mercado, a Hotma é uma das mais tradicionais empresas 
do segmento de montagem de estandes do Brasil, tendo se 
especializado na arquitetura de eventos técnico-científicos.
A empresa possui uma área de produção de 4.200 m², com 
marcenaria, serralheria, tapeçaria, pintura e comunicação 
visual.

Montadora Rom

A ROM atua no mercado de montagens para feiras de 
negócios desde 2002, seus principais clientes são empresas 
de promoção de eventos nas áreas de decoração, moda, 
entretenimento e segmentos especializados da indústria.

Iberoservice Receptivo & Eventos

A Iberoservice Receptivo & Eventos é uma nova marca que 
pertence ao Grupo Espanhol Iberostar, com mais de 50 anos de 
atuação no mercado. Especializada no atendimento de grupos 
e eventos, oferece soluções completas aos seus clientes na 

pesquisa de opinião interativa; envio ilimitado de foto via 
e-mail e via Facebook e impressão de imagens postadas no 
Instagram.
A empresa realiza eventos em todo o País e EUA.

Lab 220

O Lab 220, um laboratório de ideias, plugado no 220V e que 
nasce com a missão de transformar o seu evento em um dia 
inesquecível. O Lab 220 deriva de outro projeto vitorioso, a 
B2 Party, ampliada e reformulada para atender um público 
exigente e antenado, que busca o melhor em entretenimento 
de eventos. O Lab 220 também traz uma identidade visual 
mais dinâmica e moderna, apostando na força do vermelho 
e do amarelo, cores que realçam a vitalidade e a criatividade, 
dando vida às mudanças pelas quais a empresa passou 
nos últimos anos. Destaque para uma evolução em nossa 
expertise tecnológica e o desenvolvimento contínuo de 
atrações exclusivas para seus eventos, como Flip Photo Book, 
Booths, totens interativo, medidores de gritos, interações com 
redes sociais, impressão de fotos do Instagram. 
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de sua equipe e de outros profissionais de marketing da 
empresa, principalmente nas áreas digitais e mobile.
Serviços:

 Planejamento, Criação, Produção e Promoção de Aplicativos 
Móveis;
- Planejamento, Desenvolvimento, Gerenciamento e Análise 
de Campanhas de Mobile Marketing;
- Geração de pontuação (“score”) e interesse por produto 
sobre o comportamento individual de cada visitante em 
determinado site (“behavior”);
- Otimização do conteúdo do site de acordo com o perfil de 
cada visitante;
- Integração com web sites e sistemas de CRM e CMS
- Gerenciamento de campanhas em vários canais de mídia 
digital (“search, display ou redes sociais” - Cross-Channel);
- Aumento de Conversão em Vendas On Line;
- Otimização de Campanhas de E-mail;
- Planejamento e suporte na execução de estratégias digitais 
e mobile;
- Planejamento para alocação ideal de seu orçamento de 
mídia digital.

ungerboeck Software International

A Ungerboeck apresentou seus sistemas de gestão de 
eventos, com destaque para as soluções baseadas em nuvem, 
que podem se adaptar a empresas de qualquer porte, sendo 
flexível o suficiente para atender os fluxos de trabalho dos 
empregados, até o nível do usuário individual. Isso significa 
que cada funcionário da administração superior através 
coordenador do evento, a partir de gestores de instalações 

Globo vida Remoções Médicas

A Globovida Emergências Médicas é uma empresa que atua 
no ramo de serviços de remoções de pacientes, terrestre e 
aérea, com uma frota moderna composta de unidade de 
suporte avançado (UTI), unidade de suporte básica e parceria 
com aeromédicos.
A nova e moderna sede está preparada para atender aos mais 
exigentes clientes, pacientes e colaboradores com uma equipe 
treinada, capacitada e experiente, composta de médicos, 
enfermeiros e socorristas.

App Ticket

A App Ticket é uma empresa que vende eventos utilizando a 
tecnologia AppTicket de forma fácil e rápida. 
Através de um painel do produtor é possível acompanhar em 
tempo real as vendas em todos os seus pontos de vendas, 
saber exatamente quanto falta para lotar seu evento e qual 
meio está sendo mais efetivo.
Divulgar seu evento e aumentar as vendas ficou muito mais 
fácil com as redes sociais e o AppTicket te ajuda permitindo 
que espalhe seu evento por todos os lugares.

digital Result

A empresa leva aos clientes e as empresas novidades, 
construindo visão de possibilidades em conjunto com a 
liderança de marketing de sua empresa. Ajuda na capacitação 
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comunicação, em tempo real, respeitando os jargões e a 
linguagem técnica de sua área de atuação. Tudo isso para que 
estrangeiros e brasileiros falem o mesmo idioma.

odI Treinamentos

Com quinze anos de experiência de mercado a ODI 
TREINAMENTOS VIVENCIAIS foi ao longo dos anos se 
moldando às necessidades dos seus clientes, inicialmente os 
treinamentos eram um departamento da área de eventos, com 
as necessidades crescentes das empresas os treinamentos se 
tornaram nosso principal carro chefe, com soluções integradas 
em games interativos, jogos indoor e outdoor, procurando 
sempre agregar conhecimento aos participantes com a 
utilização de atividades vivenciais.
Nesta edição, a ODI Treinamentos Vivenciais, liderada por 
Élio Luís Ferrucci e Leandro Costa, com participação de 
Ormene Dorneles, consultora de eventos foi responsável pela 
organização do I Fórum EBS.

Bar & Barman

A empresa atende com maestria desde pequenos cocktail 
partys até grandes recepções, com estrutura e sede própria, 
grande acervo mobiliário e os melhores profissionais do 
mercado, garantindo aos clientes máxima qualidade, 
personalidade ao serviço de bar e valor justo.

MIB Bartenders

A MIB é uma sólida empresa especializada na prestação de 
serviços de bar em eventos de todos os tipos e tamanhos.
Com o início das atividades em março de 2002, a empresa 

para alimentação e assim por diante, vê as informações que 
precisam para ver a fazer o seu trabalho melhor no momento 
em que abrir Ungerboeck Software. Na verdade, o software 
é flexível o suficiente para permitir que o cliente gerencie a 
configuração em casa.

Pampa Tradução & Interpretação

Desde 2006, a consultoria de idiomas Pampa está no mercado 
brasileiro prestando serviços personalizados de assessoria 
linguística.
Em 2010, a empresa decidiu crescer e acrescentou a 
área de eventos, para oferecer o serviço de montagem e 
acompanhamento de stands nacionais e internacionais (nos 
EUA, na Espanha e na Argentina). 
Compromisso, excelência e agilidade caracterizam a Pampa 
como uma equipe formada por intérpretes, tradutores e 
profissionais experientes e qualificados que contam com 
amplia experiência.

vice versa Tradução Escrita e Intérprete

A Vice Versa Tradução Escrita e Interpretação foi criada 
em 2000 por alunas do Curso de Tradução e interpretação 
Simultânea da Associação Alumni, um curso reconhecido 
internacionalmente.
A tradução simultânea é o principal foco da Vice Versa Tradução 
Escrita e Interpretação Ltda. A Tradução Simultânea é essencial 
para congressos, conferências, palestras, visitas técnicas a 
fábricas, auditorias, cursos, workshops e treinamentos que 
envolvem pessoas que falam idiomas diferentes.
A Vice Versa tradução Escrita e Interpretação reúne a equipe 
de intérpretes mais adequada para garantir uma excelente 
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Churrascaria Fogo de Chão

A rede de churrascaria Fogo de Chão, uma das mais tradicionais 
do Brasil, destacou na EBS sua infraestrutura para encontros 
de negócios e lazer.
Além da área comum climatizada e com música ambiente, 
onde podem ser adaptadas mesas em diversos formatos, todas 
as unidades Fogo de Chão contam com espaços reservados 
para a realização de eventos para variado número de pessoas. 
São espaços que se adaptam às necessidades de cada situação 
e contam com Data-Show, internet, DVD Player e TV, além 
de outros equipamentos mediante solicitação. Ideais para a 
realização de palestras, reuniões de negócios, coffee breaks, 
treinamentos além de todo tipo de celebrações.

Ilha Flat

O Ilha Flat Hotel Spa & Convention está localizado de frente 
ao mar, na praia do Perequê e, em pouco tempo se tornou 
um símbolo turístico e um dos hotéis mais representativos do 
litoral norte ficando entre os primeiros no “Premio Superação 
Empresarial 2008” realizado pelo Sebrae – SP, Fiesp e Grupo 
Gerdau.

completa 12 anos em 2014. Construindo uma trajetória de 
crescimento, ética e respeito.

A MIB conta com três modalidades de serviços: tradicional 
bar de caipirinhas e cocktails internacionais. Levando 
entretenimento, arte, cores e diversão; charmosa cafeteria MIB 
Coffee. Que encanta e surpreende, pelas suas inovações e pelo 
incrível sabor dos drinks com café e a autêntica Choperia MIB 
Chopp. Com estrutura absolutamente completa e o chopp 
mais bem tirado, gelado e cremoso.

Beeby’s Gourmet

O Beeby’s Gourmet é uma empresa de eventos e gastronomia 
onde o principal produto é a tradição em servir com 
excelência e qualidade com mais de 20 anos de mercado. 
Nossos trabalhos são firmados na busca de interpretar as 
necessidades, idéias e sonhos de nossos clientes no intuito 
de adaptar as preferências e personalizar ao máximo 
qualquer evento.
Fundada pelo Gourmet e especialista em eventos Andy 
Beeby, o grupo conta com uma equipe de profissionais 
altamente capacitados incluindo Gerente de eventos, Chefs 
de cozinha, cozinheiros, nutricionistas, garçons e todo o 
pessoal de apoio necessário para qualquer evento e com 
um alto padrão de atendimento, diversidade de cardápios e 
requinte na ambientação, satisfazendo assim o mais exigente 
paladar.
Serviços completos de catering, decoração, ambientação, 
estacionamento com valet, seguranças, sonorização e 
iluminação, pista de dança, projeção, recepcionistas e 
chapelaria.

Atibaia Residence

Localizado em Atibaia, próximo 
a São Paulo, o Atibaia Residence 
Hotel apresentou sua completa 
estrutura para eventos 
corporativos e lazer, com destaque 
para o centro de convenções, que 
possui salas modulares e amplas, 
que atendem às mais diferentes 
formas de montagem. 
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Feiras e Lançamento de ProdutosEventos Corporativos 

Shows / Projetos Especiais Pisos De LED

• (11) 2115 - 3091   /  Nextel: 927*23638Matriz SP- Rua Benedito Campos Moraes, 213
Vila Anastácio - São Paulo / SP  - Cep: 05094-010 

WWW.LED10.COM.BR
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Especializada em tecnologia de painéis de Led, a LED10 
possui experiência e o know-how de uma equipe capacitada 
em locação, venda e projetos customizados, além de uma 
ampla gama de produtos e  serviços que atendem todos os 

segmentos de mercado em feiras, shows e eventos de pequeno, 
médio e grande porte.
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FóRuM EBS 2014

A cada ano a Feira EBS é aprimorada para receber 
os visitantes e oferecer opções diferenciadas de 
fornecedores de produtos e serviços para quem 
planeja e organiza eventos corporativos. Nessa 
12ª edição, para fortalecer e atualizar o mercado, 
a Feira trouxe o I Fórum EBS, que contou com a 
presença de renomados players do mercado. O 
Fórum apresentou conteúdos e debates de temas 
relevantes aos profissionais que organizam, 
promovem e realizam eventos, num formato 
dinâmico e atrativo que promoveu uma agradável 
interação com a plateia.

“Tenho certeza que com o desenvolvimento e 
crescimento do Fórum EBS, a EBS – Evento Business 
Show, que se consolidou como feira, atrairá mais 
e mais profissionais formadores de opinião e com 
poder de decisão, porque em um único lugar foi 
possível obter conteúdo inovador, networking 
e fazer negócios com as principais empresas 
fornecedores de produtos e serviços para eventos 
do Brasil e internacional”, disse o diretor Marcello 
Baranowsky.

O primeiro módulo, sob o tema “Perspectivas 

do desenvolvimento de eventos nos diferentes 
produtos hoteleiros” reuniu diferentes tipos de 
hotéis de grande porte que recebem eventos, 
juntamente com representantes de agências de 
eventos. David Pressler, da rede IHG; Cristiano 
Costa, do Hotel Conrad Punta Del Este; Bruno 
Omori, da ABIH-SP e Luiz Longo, da Agência 
Motivation formaram o painel para discutir o 
atual mercado da hotelaria, as dificuldades que 
encontram em cada produto hoteleiro e outros 
aspectos do mercado de eventos dentro do seu 
negócio.

Já o módulo II, “Eventos de incentivos: A 
importância da Hospitalidade no Destino”, uniu 
Igor Tobias, da agência P2COM; Alexandre Pinto, 
da Shift Mobilidade, Eduardo W. Murad, do Grupo 
ALATUR; e Paulo Senise, representando o Rio 
Convention; para mostrar peculiaridades e as 
necessidades dos destinos. 

No último módulo, “Treinamentos corporativos 
e logística de eventos”, foi demonstrada a 
interdenpendência dos departamentos de 
treinamentos e eventos nas grandes empresas. Os 

Apresentar e debater temas relevantes do trade de eventos aos profissionais que 
organizam, promovem e realizam eventos foi a grande proposta do I Fórum EBS
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debates tiveram a participação de Alexis Pagliarini, 
do WTC Events Center/Sheraton São Paulo WTC 
Hotel; Ademir Barioni, da Sanofi; Rogério Lescura, 
da Takeda e Patrizia Battaglia, da Beauty Fair.

CoNFIR A ALGuNS dEPoIMENToS 
doS PARTICIPANTES do FóRuM:

“Organizar o Fórum I Fórum EBS, foi um grande 
desafio, pois criar um produto novo dentro 
de uma feira já consolidada é uma grande 
responsabilidade. Mas a junção da expertise de 
nós 03 facilitou bastante a estruturação.

O primeiro grande desafio foi a escolha dos temas, 
pois sabíamos que grande parte do público 
participante, são profissionais experientes do 
mercado de eventos, e tem sede por novidades 
e temas que agregue informações que possam 
utilizar no dia- dia, mas ao mesmo tempo, 
participantes que estão iniciando no mercado e 
teríamos que encontrar um ponto de equilíbrio na 
linguagem para que todos pudessem aproveitar.

Depois de várias reuniões e os temas definidos, 
começamos a discutir os nomes dos palestrantes, 
pois teriam que ser grandes players do mercado, 
que pelo nome dos mesmos aliados aos temas 
atraíssem os participantes. E conseguimos, pois 
ficamos muito felizes na adesão das pessoas no 
fórum e também a participação ativa dos mesmos.

Para nós três organizar o fórum, foi muito 
prazeroso, pois nada melhor que organizar um 
evento bem feito para organizadores de eventos. 
Tivemos uma resposta muito positiva, pois nos 
dias após o fórum todos recebemos mensagens 
de profissionais e grandes players do mercado, 
nos parabenizando e já perguntando quando será 
o próximo.

Gostaríamos de agradecer a diretoria do Grupo 
Evento Fácil, pelo convite e a confiança em que 
nos foi depositado para a organização do I Fórum 
EBS. Ormene Dorneles, Elio Ferruci e Leandro 
Costa.”
Elio Ferruci

“Foi uma satisfação participar do I Fórum EBS, 
que se realizou durante a Feira EBS – Evento 
Business Show. É sempre um aprendizado quando 
debatemos sobre os caminhos, problemas e 
soluções para o mercado de Turismo e Eventos. 
Os temas debatidos nesse Fórum são de extrema 
importância para o mercado e abarcaram pontos 
fundamentais, como a qualidade do serviço para 
o mercado de eventos, as viagens de incentivo e a 

hotelaria.Parabéns aos organizadores. “
Paulo Senise, do Rio CvB.

“A participação no Fórum foi de grande importância 
para discutir como é realizada a estruturação de um 
treinamento corporativo e onde a área de logística 
entra para apoiar a realização destes eventos. 
O formato e as ações na área de treinamento 
vêm se estruturando ao longo dos anos com a 
publicação de vários estudos e pesquisas sobre a 
melhor forma e estrutura de conseguir um melhor 
aproveitamento das reuniões que são realizadas e, 
como consequência, maior retenção por parte dos 
participantes. Sem dúvida, o trabalho alinhado e 
em conjunto é essencial para a realização de um 
grande evento corporativo.” 
Ademir Barioni, Sanofi.

“Foi um grande prazer  participar de um encontro 
com profissionais  da área de eventos. Foi uma 
excelente oportunidade de trocarmos experiência 
e claro, entendermos um pouco mais sobre 
necessidades e dificuldades das 2 partes.  O 
correto entendimento destas dificuldades podem 
trazer o nível de excelência nesta importante 
relação  cliente e fornecedor.  O alto nível das 
perguntas também contribuiu para o sucesso do 
evento. Parabéns pela iniciativa me colocar em 
um mesmo fórum clientes e fornecedores.”
Rogerio Lescura, Takeda

“Fiquei bastante satisfeito em participar do 
Fórum EBS. O Fórum demosntrou ser uma 
excelente ferramenta para evolução do mercado 
e a participação de pessoas em diferentes áreas 
possibilitou a troca de experiências muito 
importante ara o desenvolvimento do segmento 
de eventos e hotelaria”. 
david Pressler, IHG
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PALESTRAS EBS 2014

A Feira EBS contou em mais um ano, com o apoio institucional do Senac, que levou 
renomados profissionais da área de eventos para ministrar palestras sobre diversos 

temas

Revenue Management (gestão de receitas) em Eventos: obter, 
transformar e interpretar dados

Valéria de Biase é formada em hotelaria pelo Centro Universitário Senac 
- Campus Águas de São Pedro e consultora na área hoteleira. Em 2000, 
assumiu o cargo de assistente de eventos no Royal Palm Plaza Hotel em 
Campinas. Um ano e meio após ter ingressado no Royal Palm, Valéria 
foi para o Reino Unido, onde trabalhou no Holiday Inn Guilford, da rede 
Intercontinental, por dois anos. Após dois anos, decidiu migrar para 
a Espanha, onde aprendeu um novo idioma, ocupando cargos como 
supervisora de A&B em uma rede hoteleira espanhola, coordenadora de 
A&B na abertura de um novo hotel da rede InterContinental na região 
de Murcia, e gerente de eventos e grupos na segunda abertura do 
Hotel InterContinental na mesma Região. Depois de seis anos e meio na 
Espanha, em 2011 voltou ao Brasil e assumiu o cargo de gerente da área 
de alimentos e bebidas do Hotel Pullman São Paulo Ibirapuera, da rede 
Accor.

Valéria apresentou as vantagens resultantes desta técnica e a crescente 
necessidade das empresas organizadoras de eventos e dos departamentos 
de eventos em hotel utilizarem ferramentas de gestão para maximizar os 
seus efeitos econômicos.
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Planejamento de eventos: uma nova ótica de construção da 
comunicação, atividades e gestão de riscos 

A palestrante Marina Lobo é formada em Relações-Públicas, com 
especialização em Global Business Management pela Universidade da 
Califórnia, EUA, e pós-graduada em Estratégia Empresarial pela Fundação 
Getúlio Vargas. Possui vasta experiência em comunicação, marketing e 
eventos, além da atuação acadêmica e como palestrante empresarial. 
Sócia-fundadora da Fina Ideia Comunicação, agência de comunicação 
corporativa referência em comunicação interna, eventos e conteúdo.

Em sua palestra Marina destacou os eventos como momentos de 
conexão (comunicação primária e secundária); aspectos comunicacionais 
(informação), motivacionais e de vínculo emocional. Gifting: como utilizar 
esse conceito para promover experiências em eventos; Gestão de riscos: 
principais pontos de atenção.

Gastronomia em Eventos Corporativos 

Julia Achá é  Formada em gastronomia e pós-graduada em negócios e 
serviços de alimentação pelo Senac- SP. Após experiências em restaurantes 
e na rede hoteleira de São Paulo, fundou e idealizou a empresa Juliette. 
Empresa que tem como missão levar o prazer de comer bem, de forma 
prática, em qualquer momento do dia a dia. O conceito atende diversos 
momentos da vida moderna como working lunch, eventos sociais e 
corporativos, bem como refeições individuais entregues em casa.

Julia Achá citou exemplos de como atender com inovação e eficiência 
as necessidade e expectativas dos executivos de hoje em momentos de 
alimentação. Falou também, sobre tendências, novos hábitos de consumo 
e comportamentos em eventos corporativos. 

Eventos: a experiência da marca ao vivo 

Fernanda Schmidt conta com 10 anos de vivência na área de eventos, 
com atuação em hotéis, espaços de eventos e agência de comunicação. 
Direção de produção e planejamento de projetos especiais: terceira e 
pela quarta visitas de Sua Santidade o Dalai Lama ao Brasil; coordenação 
operacional do Projeto Pierre Cardin – Criando Moda – Revolucionando 
Costumes; produção de mais de cem casamentos em diferentes locais 
e com a média de quatrocentos convidados; Direção de produção do 
Projeto Arte e Moda – por Luz e Movimento para Havaiana, direção de 
planejamento do Novo Punto – Fiat, direção de planejamento do Prêmio 
Qualitas, direção de planejamento e produção da Convenção Nacional e 
Vendas TIM em Cancun e na Bahia, direção de planejamento do estande 
Volvo Fenatran 2013, direção geral do Lançamento de Motos da Linha CG 
da Honda, dentre outros.

Fernanda traçou um panorama geral e atual do mercado de eventos 
corporativos. Passando brevemente pela história do mercado de eventos, 
explicando suas diferenças com a publicidade. Foram apresentados os 
diferentes tipos de eventos com cases reais e atuais de experimentação 
de marca. Fernanda falou também da estrutura de uma agência de 
eventos, apresentou suas diferentes áreas e mostrou quais as possíveis 
áreas de atuação de um profissional de eventos.
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SHoWCASE EBS 2014

Nesta edição, a EBS contou com a sala Showcase 
- um dos espaços em que as empresas puderam 
apresentar com mais detalhes os produtos, serviços 
e infraestrutura para eventos. Os encontros foram 
oportunidades para interação em que fornecedores 
puderam inspirar os decisores que querem inovar.
A Sala showcase teve a participação de empresas 
como: Porto Seguro Eventos, SETUR – RS, Mestres da 
Hospitalidade e NewEvents.
Confira um pouco mais sobre os temas apresentados:

Responsabilidade jurídica ao 
organizar um Evento - como 
proteger seu patrimônio 

O especialista em seguros 
patrimoniais e de responsabilidade 
civil, com mais de 10 anos de 
atuação no mercado segurador 
Renato Cruz, apresentou como 
as agências e empresas podem 
contar com um seguro para evitar 
que os imprevistos virem prejuízos 
na organização de eventos.

A ação dos Conventions Bureaux 
e o Comitê MICE - A experiência 
do Rio Grande do Sul 

Um passo adiante na atração 
de fluxos turísticos, MICE é a 
sigla internacional de Meetings, 
Incentives, Conferencing, 
Exhibition (Reuniões, Incentivos, 
Congressos e Exposições, 
segmento de alto poder 
econômico). Com média de 
gastos diários por turista de US$ 

285, contra U$ 68 do turista normal, o segmento MICE 
é cobiçado internacionalmente. Para isso a Setur-RS 
organizou um comitê específico para o tema. O objetivo 
é estabelecer uma política pública que proponha e 
gerencie ações e programas para aumentar a captação 
desses eventos no Estado e assim transformá-lo em 
líder no Mercosul. O RS já ocupa a segunda posição 
nacional no ranking da ICCA (International Congress and 
Convention Association) e a intenção do Comitê MICE 
da Setur-RS com o evento é manter e melhorar esse 
aproveitamento. 
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os 10 mandamentos para obter 
sucesso em feiras de negócios 

António Manuel Brito, CEM, CMP, 
consultor Internacional em gestão 
e marketing de Feiras e Eventos.

Brito apresentou dicas para 
que as empresas que expõe em 
feiras possam maximizar a sua 
participação, e marcar a diferença 
face à concorrência aspectos 
como a necessidade de planejar 
e promover antes da feira motivar 

Segurança em Eventos: Não dá 
para Ficar Sem!

Andréa Nakane responde pela 
cadeira de Segurança e Qualidade 
em Eventos da Universidade 
Anhembi Morumbi, desde 2002 
e é coordenadora geral do curso 
de turismo, da mesma instituição 
educacional. 

Andréa destacou o aquecimento 
e a relevância do mercado de 
eventos são latentes e para 

acompanhar esse ritmo é necessário uma performance 
na qual o profissionalismo realmente seja soberano.

Raros são os Organizadores Profissionais de Eventos 
que conseguem naturalmente apresentar sua planilha 
orçamentária, sem que o cliente primário realize 

os famosos savings, cortes de despesas. Nos quais 
diretamente são direcionados a itens que julgam ter 
pouco valor agregado ou que até então foram “inúteis”, 
pois em edições anteriores se quer foram utilizados e 
dessa forma geram uma historicidade contrária, sendo 

e saber interagir com os visitantes durante a feira e, 
sobretudo desenvolver um correto follow-up pós-feira 
são fatores críticos de sucesso e fundamentais para que 
as empresas possam obter a devida rentabilidade do seu 
investimento em feiras. 

vEJA ALGuNS dEPoIMENToS doS 
PARTICIPANTES do SHoWCASE: 

“A participação na Feira EBS tem sido constante 
por parte do estado do Rio Grande do Sul. A 
possibilidade de estar apresentando o Estado 
como destino MICE, focando nas potencialidades 
desenvolvidas nas diversas regiões turísticas e na 
promoção dos equipamentos de eventos pode ser 
uma bela oportunidade de promoção do estado 
como destino de eventos. A apresentação das 
políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria 
de Turismo do Estado em parceria com os 
Conventions Bureaux tem demonstrado ser uma 
prática capaz de unir o segmento na busca de 
soluções para consolidar o Rio Grande do Sul como 
destino MICE. Foi a primeira apresentação que 
fizemos em parceria, demonstrando que a melhor 
política pública de promoção de um destino é, 
certamente, a união de forças. Obrigado à EBS que 
nos possibilitou esse momento. “
Álvaro Machado, gerente Projeto MICE-RS.

“Muito obrigada pela oportunidade. Foi muito 
bom sim a apresentação. O evento contou com 
pessoas interessadas e realmente comprometidas 
em buscar informações sobre o assunto. Espero 
que o feedback tenha sido bacana para vocês 
também. “
Andréa Nakane, Mestres da Hospitalidade.

justificados seus cortes de forma pouco racional e 
implacável.
Um dos itens ainda frágeis e de grande vulnerabilidade 
nos eventos é exatamente o item que exige o maior zelo 
e profissionalismo: a Segurança.

“Em primeiro lugar gostaria de agradecer o 
convite para palestrante espero que a minha 
apresentação tenha correspondido as vossas 
expectativas. Aproveito para felicitar-vos pelo 
excelente evento.“
António Brito, NewEvents.
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SEGuRANçA EM EvENToS

Em todo o complexo de planejamento dos eventos 
são inúmeros os itens que devem ser incluídos no 
plano de ação para a realização dos mesmos, de 

forma exitosa e de alto nível. Porém um dos atributos que 
atualmente mais despertam atenção dos Organizadores 
Profissionais de Eventos – OPCs - e do público em geral 
está relacionado com a segurança nos eventos e suas 
extensões.

Questões até então pouco disseminadas como atos 
terroristas, violência urbana, uso descontrolado de 
entorpecentes, entre outros, atualmente são variáveis 
de segurança que se tornaram zelosas em uma logística 
responsável que prega a gestão preventiva como recurso 
profissional que deve anteceder os planos reativos, que 
devem sempre co-existir.

Em uma percepção pouco apurada, focada em um 
conceito aparente, é comum que a segurança em 
eventos seja tratada meramente com a contratação de 
“homens de preto” . O conceito de segurança em eventos 
inclui preliminarmente a vital questão da preservação 
da integridade física dos participantes e de todos os 
membros da equipe organizadora. Porém em sinergia 
com as premissas básicas da hospitalidade, tendo em um 
evento campo fértil para sua aplicação, a segurança em 
eventos deve abordar também questões relacionadas 
ao emocional e moral. Tendo então sua abordagem 
orientada pelo sentido de bem-estar, buscando total 

entrosamento e satisfação de todos os envolvidos na 
atividade.

Razão pela qual, a segurança em eventos deve 
ser conduzida de maneira que permita que todo 
o planejamento imaginado seja concretizado 
inteiramente, sem contratempos ou possibilidades que 
possam desviar-se das metas traçadas. Vidas de pessoas, 
danos materiais e a própria imagem dos principais 
stakeholders  do evento ficam expostos quando da 
execução de um evento, demandando competências 
e habilidades específicas que otimizadas com vigor e 
seriedade possam galgar exitosos resultados.

No planejamento de segurança em eventos são inúmeras 
as variáveis de riscos que devem ser contempladas, 
minimizando assim acidentes que podem gerar graves 
repercussões negativas.

As variáveis de segurança que devem ser integrar um 
contexto ideal para a realização de um evento incluem:

•  Espaço Físico – Destino e Local da Realização do Evento;

•  Perfil do Público-alvo;

•  Dimensão do Público-alvo;

•  Alimentação;

•  Bebidas alcoólicas;

•  Entorpecentes;



Re
vi

st
a 

EB
S 

 7
ª E

di
çã

o 
- 2

01
4

Artigo

53

•  Terrorismo/ Violência;

•  Público Interno – Colaboradores diretos e indiretos;

•  Condições Climáticas;

•  Trajes

•  Situações Especiais (Roubos e Furtos, Arrecadação 
de Taxas de Diretos Autorais Musicais, Lei do Silêncio, 
Serviços de Valet, Doenças, Shows Pirotécnicos e Efeitos 
Especiais, Geradores, Sonorização, Brindes, Menores em 
Eventos, Transportes e Desordem Pública).

Algumas variáveis são notadamente compreendidas 
por sua ligação imediata com questões de 
insegurança. Outras em um primeiro momento 
podem até soar como excessivas ou até esquisitas. 
Mas todas as variáveis acima citadas podem trabalhar 
de forma contrária aos objetivos de um evento, caso 
sejam desprezadas, proporcionando situações de 
desconforto, mau-estar ou insatisfação. Para um 
cenário muito mais assertivo, tranquilo e seguro, 
todas as variáveis devem ser analisadas e serem 
alvos de ações estratégicas, para que as mesmas 
estejam sob controle, minimizando as chances de 
tornarem-se potenciais problemas críticos e sem a 
mínima condição de gestão.
Essa característica canaliza a ocorrência de 

acidentes, ou seja, quando situações ocorrem de 
forma avassaladora e desgovernada, pois não foram 
contabilizadas ou se quer foram lembradas para 
serem incluídas no plano de segurança. 
De fato, inclusivamente em vicissitudes controladas 
e acompanhadas, há chances de eventualidades 
surgirem, porém se as mesmas tiverem sido 
examinadas com atenção e inteligência, serão 
plausivelmente gerenciadas, diminuindo assim 
suas consequências trágicas e catastróficas. A 
esse cenário dá-se o nome de incidentes e não 
acidentes, pois existiram medidas preventivas e 
por contingências excepcionais, as mesmas foram 
superadas. Contudo, na formatação do plano de 
segurança do evento, também foram descritas 
ações reativas, produzindo uma mitigação ou 
revogação de tais circunstâncias nocivas ao evento 
e seus interesses projetados.
A formatação de um plano de gerenciamento 
de crises deve ser considerado como atributo 
imprescindível para qualquer tipologia de evento, 
sendo elemento integrante do arranjo previsto para 
a segurança dos acontecimentos.
Realmente Segurança em Eventos: Não dá para 
Ficar Sem!

 Livro Segurança em Eventos: Não Dá para Ficar Sem!
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Infelizmente, nas práticas de patrocínio no Brasil 
encontramos de tudo. Infelizmente, porque a 
esteira de situações descabidas é longa. Todas 

relacionadas a ideias e conceitos que resultam em 
“estratégias” e ações de vendas que não geram 
benefícios reais, mas que são  praticadas em nome 
do que alguém pensa ser patrocínio, ou pior, afirma 
ser patrocínio de resultado.

Uma delas é a pratica relacionada às ofertas 
de contrapartida. Estou me referindo a aquelas 
propostas de patrocínio em que o valor de cada 
cota define a proporção/equivalência do tamanho 
do logo da marca patrocinadora. Por exemplo, uma 
denominada “cota prata” na qual um de seus itens 
de contrapartida oferece:  A Logomarca estará 
nas peças de divulgação do evento, na proporção 
de 50% do tamanho escolhido.  Acho isso o fim, e 
explico o porque. 

Bem, primeiro que discordo dessa cultura 
ultrapassada de cotas, mas deixemos esse ponto 
para outro momento. O que estamos tratando 
aqui é sobre uma política que classifico como de 
desmerecimento. Lembremos que estamos falando 

daquilo que representa o bem mais valioso de 
uma empresa, então, como é possível pensarmos 
em uma negociação para parceria de resultado 
em comunicação, se de início já não valorizamos e 
respeitamos a marca patrocinadora – nossa parceira.  

Sinceramente, eu me pergunto ainda, qual 
profissional de Marketing aprova sua Marca como 
patrocinadora de um evento, com uma proposta 
desdenhosa como essa. Se eu, como proponente, já 
inicio o processo depreciando meu parceiro, como 
fica o futuro dessa relação? Se algum profissional 
de Marketing me disser que isso não faz diferença, 
e o que importa é simplesmente ter a logomarca 
nas peças de divulgação do evento, eu questionaria 
seus conceitos sobre comunicação efetiva. E mais, 
se configura a certeza de que sua empresa apenas 
patrocina por patrocinar, não mede o retorno do 
investimento.  

A questão é que hoje, o patrocínio de resultado 
envolve contrapartidas que permitam ações 
de relacionamento, pois estamos falando de 
comunicação entre marca e seu público. Se a tempos 
uma logomarca, em um banner de um evento, já 
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se mostrava uma ação muito estática e de baixa 
memorização pelo público, imagine nos dias atuais 
em que somos bombardeados a cada segundo, por 
mensagens tentando nos envolver, clamando por 
nossa atenção e nossas respostas? 

Portanto meu caro leitor, já vai muito o tempo em 
que apenas o item “inserir o logo do patrocinador 
no banner do evento” poderia ser considerado uma 
contrapartida de comunicação para uma marca, em 
nome do patrocínio, quanto mais em 75%, 50%, 
30%... de seu tamanho. Hoje, investir em patrocínio 
como estratégia de comunicação de marketing, que 
se relacione efetivamente com seu público através 
de um evento, equivale a ações de relacionamento, 
ativação e envolvimento. 

Negociar inserção de logo e ainda mais nesse 
formato de redução, é muita falta de criatividade, de 
percepção e entendimento do que é o patrocínio, 
e porque não, também  desvalorização do produto 
que se tem em mãos – o evento. Mencionar quem 
patrocina, não é uma contrapartida negociável, 

é algo automático, obrigatório. O patrocínio não 
é barganha ou um toma lá, dá cá, é investimento 
que deve ser definido e planejado para resultar em 
parceria séria, com alcance dos objetivos afins. 

Portanto, quando o patrocínio é respeitado e tratado 
como ferramenta de comunicação de marketing por 
proponente e patrocinador, ambos têm consciência 
de que a marca e tudo o que ela representa não 
podem ser negociados em percentual de tamanho 
em um banner, mas sim, valorizada por meio de 
ações efetivas de relacionamento com o público, 
algo no mínimo, justo.

Acesse: http://www.feiraebs.com.br/noticias.php
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