
ABEOC Brasil
VEM SER



O mercado de eventos 

estampa sucessivamente 

números positivos, resultado 

do trabalho de cada elo de sua 

cadeia produtiva e de entidades 

como Associação Brasileira de Empresas de Eventos. 

Dados do RX do Setor, realizado em 2019 e disponível em 

nosso site, comprovam a importância de associar-se. 

Empresas não associadas à ABEOC Brasil possuem, em 

média, 6,2 anos  de existência e 82% das associadas têm 

acima de 10 anos de vida. 

JUNTE SE A NÓS.i



56% 55% 54% 49% 48% 45%48%

JÁ TRAÇOU SUA ESTRATÉGIA DE SUCESSO?
 A Associação Brasileira das Empresas de Eventos foi criada em 1977 e, ao longo dessas mais de quatro 

décadas, tem se mantido conectada aos objetivos e anseios do mercado de eventos, sempre em defesa das 

empresas dos 52 segmentos que o integram, direta ou indiretamente. 

A ABEOC Brasil acompanha de perto as mudanças econômicas, políticas, legislativas, sociais e tecnológicas 

e, com o suporte de suas 12 Estaduais, orienta ações que conduzem ao crescimento de organizadoras, 

promotoras e prestadoras de serviços para eventos. Conheça um pouco do mercado.

PESQUISA ABEOC SOBRE O MERCADO DE EVENTOS



Nos últimos dois anos, a ABEOC promoveu a 

geração de negócios entre o mercado e suas 

associadas; o intercâmbio técnico; a 

capacitação e a valorização dos profissionais 

do setor; divulgação de marcas, produtos e 

serviços; e muita articulação política em prol 

do crescimento do mercado junto aos órgãos 

públicos federais, estaduais e municipais. 

Bons motivos não faltam para que sua 

empresa também integre a ABEOC Brasil. 

O QUE A ABEOC Brasil ANDA 
FAZENDO PELO SETOR



Conheça aLGUMAS AÇÕES

AÇÃO COLETIVA01
PLEITOS NACIONAIS03

Ação Coletiva da Nacional e 

Estaduais questionando os 

Conselhos Regionais de 

Administração (CRAs) 

sobre sua exigência de 

registro das empresas 

de eventos junto ao 

Conselho;

NOTA TÉCNICA02

Produção de Nota Técnica 

Legislativa, acerca do 

Projeto de Lei nº 

7.936/2017, que “dispõe 

sobre a regulamentação da 

profissão de Organizadores 

e Gestores de Eventos e 

correlatos e dá outras 

providências”;

Elaboração de apresentação com 

os principais pleitos nacionais do 

setor de eventos enviada à 

Comissão de Turismo do Senado 

Federal, que discutia o Projeto de 

Lei 1.829/2019, sobre alteração 

da Lei Geral do Turismo (Lei 

11.771/08);

Ofício ao então candidato à 

Presidência da República, Jair 

Bolsonaro, com os principais 

pleitos nacionais do setor de 

eventos;



MARCO REGULATÓRIO04

DIREITOS AUTORAIS06

Elaboração de Marco Regulatório do 

Setor de Eventos (proposta que 

consolida soluções legislativas para 

os principais percalços do setor de 

eventos, quanto às matérias que 

podem ser deliberadas pelo 

Congresso Nacional);

DIFERIMENTO DO ICMS05

ICMS - Forte atuação para aprovação 

do Decreto n° 46.629, assinado em 

Março/2019, que concede o 

diferimento do ICMS para 

contribuintes estabelecidos em outros 

estados e que participem de eventos 

no Estado do Rio de Janeiro, pagando, 

assim, imposto somente sobre os 

produtos comercializados. 

Atuação na MP do Turismo para exclusão de direitos autorais em 

eventos, entre outras ações. 

Conheça aLGUMAS AÇÕES



A ABEOC Brasil 

entrou em ação já em 

fevereiro de 2020, 

atenta às 

repercussões da 

pandemia no mundo 

e às primeiras 

medidas preventivas 

divulgadas pelo 

Ministério da Saúde.

Inúmeras reuniões e associação a 

outras entidades do setor foram 

cruciais para botar em pauta as 

solicitações do setor aos Ministérios 

do Turismo e da Economia e ao 

Congresso Nacional, visando linhas de 

crédito emergencial, regime de 

tributação diferenciado, medidas 

frente aos cancelamentos e 

remarcações, regras claras em relação 

ao teletrabalho e o regime excepcional 

simplificado de lay-off (suspensão 

temporária do contrato de trabalho por 

falta de recursos financeiros) e nos 

protocolos de retomada.

AÇÕES DA ABEOC BRASIL NA PANDEMIA



ABEOC Brasil, Ubrafe, Abrace e Sindiprom reúnem em 

protocolo recomendações para retorno às atividades no pós-

pandemia, apresentado às autoridades de Turismo e Saúde. E 

posteriormente uma nova versão que obteve aval do corpo 

clínico do Hospital das Clínicas de São Paulo. Protocolo de 

Retomada.

Pesquisa “Impactos recentes do coronavírus no segmento de 

negócios e eventos”, uma parceria ABEOC Brasil, Ubrafe e 

Sebrae.

Participação em LIVES com o objetivo de prestar orientações 

e esclarecimentos ao setor e divulgar os danos ao segmento.

AINDA OUTRAS AÇÕES 



AINDA OUTRAS AÇÕES 
Motivação e protesto andaram juntos neste período. 

Várias campanhas de marketing, através de posts e 

vídeos, foram criadas, como SOMOS FORTES E JUNTOS 

SOMOS MICE; NÃO CANCELE, REMARQUE; REMARCAR É O 

PRIMEIRO PASSO PARA RECOMEÇAR; ESTAMOS PRONTOS 

PARA VOLTAR, e adesão a diversas outras.

A ABEOC Brasil abriu condições especiais de filiação para 

enfrentarmos juntos esse momento de grave crise.

Divulgação de releases com análise do prejuízo do setor, 

pleitos, campanhas e conquistas, dando visibilidade  

com boa repercussão na mídia.



RESPOSTAS DO GOVERNO

Ÿ  - Regulamentou o Programa Emergencial de Suporte ao MP 944

emprego e disponibilizou R$ 40 bilhões (R$ 20 bilhões por mês). 

Ÿ  - Medidas trabalhistas valendo durante o estado de MP 927

calamidade.

Ÿ - Prorroga por 90 dias a validade das Portaria Conjunta nº 555 

Certidões Negativas de Débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e à Dívida Ativa da União (CND). 

Ÿ  – Isenta o prestador do serviço ou a empresa responsável de MP 948

reembolsar, em reais, os valores pagos pelo consumidor, desde que 

assegurem a remarcação do serviço cancelado.

Ÿ  -  Permite que empresas dispensem MP 936 e sua prorrogação

temporariamente os funcionários sem pagar nenhuma parte do 

salário, com o governo bancando 100% do seguro-desemprego.

Ÿ  através do FUNGETUR.Liberação de R$ 381 milhões



RESPOSTAS DO GOVERNO

Ÿ - Novas ações para créditos aos pequenos e médios Lei 13.999 

empresários

Ÿ  - Dispõe sobre o adiamento e o cancelamento de LEI 14.046

serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de 

cultura em razão do estado de calamidade pública.

Ÿ  - Benefício emergencial de preservação do emprego e da MP 935

renda. O Governo Federal destinou R$ 51 bilhões a esse programa.

Ÿ  no Simples Adiamento de pagamento dos impostos federais

Nacional.

Ÿ  da dívida ativa da União e Suspensão de processos de cobrança

novas condições de parcelamento para Pessoa Física ou Jurídica.

Ÿ  da Receita Federal e Instrução Normativa nº 1.932 Portaria nº 139 

do Ministério da Economia 



DE SER ABEOC Brasil
BENEFÍCIOS 

Ÿ Utilização da logomarca da 
ABEOC Brasil em folheterias, 
site e outros meios de 
divulgação;

Ÿ Divulgação de sua logomarca, 
serviços e eventos para o 
setor e o mercado, através de 
nossos site e redes sociais;

Ÿ Representatidade política 
institucional;

Ÿ Assessoria Jurídica com 
orientação sobre a legislação 
vigente;

Ÿ Promovemos ampla 
participação nos projetos, 
convênios e ações que 
envolvem o desenvolvimento 
do Mercado de Eventos do 
País; A ABEOC Brasil retomou, em 2018, a 

emissão do Selo de Qualidade em parceria 
com a ABNT. Trata-se de um trabalho de 
qualificação, estruturado, que efetivamente 
eleva os padrões dos serviços prestados, 
criando um critério de seleção para o 
mercado e um importante diferenciador das 
empresas credenciadas.

SELO DE QUALIDADE

Certificação com o 
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Ÿ Agências de receptivo e viagens;

Ÿ Entidades de classe;

Ÿ Cerimonial e receptivo;

Ÿ Hotéis e meios de hospedagem;

Ÿ Infraestrutura;

Ÿ Comunicação e marketing;

Ÿ Fornecedores de materiais;

Ÿ Espaços para eventos;

Ÿ Organização e promoção de 

eventos.

Ÿ Equipamento de audiovisual;

QUEM PODE SER 
ABEOC Brasil?

uma entidade forte e atuante

Mantemos relacionamento junto a todas 
as esferas governamentais e 
representativas ligadas ao setor, 
incluindo o Conselho Nacional de Turismo 
e a Embratur, o que nos permite participar 
amplamente dos projetos, convênios e 
ações que envolvem o desenvolvimento 
do Turismo de Eventos do País.



Ÿ ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis;

Ÿ ABAV - Associação Brasileira das Agências de Viagens;

PARTICIPAÇÃO EM COMITÊS / DIRETORIA

Ÿ UBRAFE - União Brasileira dos Promotores de Feiras;

Ÿ ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes;

Ÿ AMPRO - Associação de Marketing Promocional;

Ÿ FOR EVENTOS - Fórum do Setor de Eventos;

Ÿ CONVENTION & VISITORS BUREAU dos estados.

Ÿ ALAGEV - Associação Latino Americana de Gestores de 

Eventos e Viagens Corporativas;

Ÿ UNEDESTINOS - União Nacional de Convention & Visitors 

Bureau  e Entidades de Destinos;

CADEIRA COM DIREITO A VOTO

Ÿ Conselhos estaduais e municipais 

de todos os estados;

Ÿ CETUR - Conselho Empresarial de 

Turismo e Hospitalidade da CNC.

Ÿ MTur - Ministério do Turismo;

Ÿ SETur - Secretaria de Turismo dos 

estados;

MEMBRO DA COCAL

A ABEOC BRASIL é uma entidade membro da Federação de Entidades Organizadoras de Congressos e 

Afins da América Latina – COCAL, criada em 1985 para unir os esforços dos países da região e 

melhorar o desempenho da indústria de eventos na América Latina, Portugal e Espanha.

EM CONTATO, EM AÇÃO, EM TODA PARTE



ABEOCs EstaduaisABEOCs EstaduaisABEOCs Estaduais

Mato Grosso  | (65) 3621-6110  | abeocmt@abeoc.org.br

Minas Gerais  | (21) 2220-2097 | abeomg@abeoc.org.br

Pernambuco  | (81) 3467-1973  | abeocpe@abeoc.org.br

Paraná  | (41) 3205-0476  | abeocpr@abeoc.org.br
  | presidente@abeocpr.com.br

  | presidencia@abeoc.com

Rio Grande do Sul | (51) 3029-2963 | abeocrs@abeoc.org.br

Santa Catarina | (48)  3251-3939 | abeocsc@abeoc.org.br

São Paulo | (11)  | 98418-0690 abeocsp@abeoc.org.br

Bahia | (71) 3354-9050 | abeocba@abeoc.org.br

Ceará | (85) 3433-7684 | abeocce@abeoc.org.br

Espírito Santo | (27) 3327-2200 | abeoces@abeoc.org.br

Goiás  | (62) 3251-1202  | abeocgo@abeoc.org.br

  | presidenciasp@abeoc.org.br

Rio de Janeiro | (21) 2220-2097 | abeocrj@abeoc.org.br

abeoc.org.br @abeocbrasil

Sede ABEOC NacionalSede ABEOC NacionalSede ABEOC Nacional

Av. das Américas, 16267 / 304 - Recreio dos Bandeirantes
Rio de Janeiro / RJ - CEP 22790-703

+55 21 97122-2211 | gerencianacional@abeoc.org.br
www.abeoc.org.br

ASSOCIE-SE


