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3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.

1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.

5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.



3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.

1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.

5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.



3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.
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1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.

Tabela Referencial - VIGÊNCIA 2021

5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.



3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.

Tabela Referencial - VIGÊNCIA 2021
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1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.

5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.



3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.

Porte do Evento

Pequeno
(até 250 pessoas
ou R$ 60.000,00)

Médio
(de 251 a 500 pessoas
ou até R$ 130.000,00)

Grande
(de 501 a 1.000 
pessoas ou até 
R$ 300.000,00)

Mega
(acima de 1.000 
pessoas ou acima 
de 300.000,00)

Visita
Técnica

R$ 328,02

R$ 396,71

R$ 455,26

R$ 524,24

Concepção
de Projeto

R$ 3.970,10

R$ 5.928,72

R$ 7.770,78

R$ 10.880,10

Planejamento

R$ 5.870,74

R$ 8.980,04

R$ 12.089,37

R$ 16.406,29

Operacionalização

R$ 2.412,79

R$ 3.970,10

R$ 5.928,72

R$ 12.089,37

Diária 01
produtor

R$ 492,07

R$ 492,07

R$ 492,07

R$ 492,07
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1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.

5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.



3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.

Porte do Evento

Pequeno

Médio

Grande

Mega

Percentual

20%

Taxa de Administração de Gestão e 
Contratação de Serviços de Terceiros
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1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.

5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.



3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.

1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.

Porte do Evento

Pequeno

Médio

Grande

Mega

Percentual

20%

Comissão pela Intermediação na
Captação de Recursos Financeiros

Porte do Evento

Pequeno

Médio

Grande

Mega

Envio
Rebriefing
Cliente

10 dias úteis

15 dias úteis

20 dias úteis

25 dias úteis

Concepção
(se houver)

10 dias úteis
após aprovação
do rebriefing

10 dias úteis
após aprovação
do rebriefing

10 dias úteis
após aprovação
do rebriefing

10 dias úteis
após aprovação
do rebriefing

Refação de
Concepção

05 dias úteis

05 dias úteis

05 dias úteis

05 dias úteis

Projeto e
Orçamento
Completo

10 dias úteis
após aprovação
do rebriefing

10 dias úteis
após aprovação
do rebriefing

10 dias úteis
após aprovação
do rebriefing

10 dias úteis
após aprovação
do rebriefing
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Visita técnica

Valor integral
às visitas
executadas

Concepção

100%

Planejamento

100%

Operacionalização e
Taxa de Administração

Proporcional ao
serviço executado
e não cancelável

Diária de
produtor

Valor integral
às diárias
executadas

Taxa de Financiamento sobre
valores adiantados pela agência 3,5% ao mês

5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.



3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.

1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.
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5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.



3.3 – Planejamento: fase primordial para se alcançar os objetivos e metas do evento.  Nesta etapa a 
empresa deverá: elaborar o briefing detalhado com as necessidades do cliente;  estruturar o 
planejamento e o respectivo cronograma de execução; levantar todos os custos para a realização do 
evento; prever recursos materiais, financeiros e de apoio para atender às exigências operacionais;  
levantar todas as informações técnicas do evento, presencial, online ou híbrido;  definir o formato 
(presencial, online ou híbrido); ao definir o formato online impactará em toda logística – formato de 
paineis e palestras, tempo por quadro (palestra ou painel), quantidade de palestras e/ou painéis; 
quantidade de dias do evento; fazer o registro da marca; fazer o planejamento necessário para a 
campanha de marketing e divulgação; criar uma campanhas de impacto social como parte do evento; 
providenciar a criação do roteiro/storytelling do evento; definir o suporte técnico de internet e plataforma 
de transmissão; definir quantidade de produtores e o número de diárias para o evento; negociar, 
formalizar e contratar os serviços de terceiros; emitir as normas de serviços instruindo e disciplinando 
procedimentos e rotinas de trabalho; dispor de profissionais para assumir  responsabilidade pela 
coordenação e execução dos trabalhos; assegurar a quantidade e qualidade dos materiais, produtos e 
equipamentos necessários para a operacionalização dos eventos; implantar um método de controle e 
acompanhamento das providências e decisões a serem tomadas no curso do evento, incluindo o Plano 
de Contingência; elaborar a planta geral do evento; providenciar a liberação e licenciamento junto aos 
órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Juizado de Menores, Prefeituras, Vigilância Sanitária, 
dentre outros); produzir o relatório final e realizar uma reunião de avaliação pós-evento. Eventualmente 
uma ou mais etapas descritas acima poderá não ser pertinente ao evento que será desenvolvido. A partir 
de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da empresa organizadora, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 
 
Em caso de troca do planejamento do evento, que impacta diretamente no trabalho já realizado e 
aprovado como troca de data e/ou local de realização, formato (presencial, passando para on-line ou 
híbrido e vice versa) será considerado refação, com a necessidade de cobrança de um novo 
planejamento. 

3.4 – Operacionalização evento presencial: com base no planejamento, estabelecer e acompanhar o 
cronograma das atividades necessárias à operação e apoio ao evento (montagem, realização e 
desmontagem); estabelecer um sistema de integração e relacionamento permanente com autoridades, 
empresários, promotores, empresas vinculadas, especialistas, fornecedores, participantes e 
colaboradores, colhendo subsídios e sugestões; designar os coordenadores setoriais; coordenar a 
montagem e desmontagem do evento; organizar a produção executiva; gerenciar a preparação e 
distribuição de materiais promocionais, de divulgação e apoio; coordenar os fornecedores contratados; 
acompanhar e coordenar os serviços relacionados ao receptivo; acompanhar a criação de peças 
publicitárias e instalação da programação visual e sinalização do evento; definir quantidade de 
produtores e o número de diárias para o evento;  supervisionar os serviços de manutenção e as 
instalações de todos os equipamentos e serviços contratados; coordenar a aplicação das normas 

estabelecidas quanto aos horários de funcionamento das diversas unidades de serviços. A partir de 30 
Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos, as despesas e respectivos valores relacionados 
a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de 
Produção Reembolsáveis.

No caso de evento on-line e híbrido: Além das considerações acima, criação de página para captação de 
inscrição e geração de leads;  coordenar a montagem de toda infraestrutura a ser utilizada para a 
transmissão online; supervisionar a criação do material de comunicação em linguagem/formato 
adaptado para web; criação da lista de palestrantes, temas e painéis de debate; confirmação e solicitação 
de informações para divulgação de speakers; contratação e criação de canal para transmissão de acordo 
com a meta de público; realizar curadoria dos conteúdos dos palestrantes; agendar ensaio técnico com 
apresentador e palestrantes; alinhar responsabilidades com profissionais técnicos; fazer teste de 
conexão e acesso com palestrantes; repassar todo o roteiro do evento junto ao cliente; garantir a 
propriedade intelectual e coordenar a aplicação de direitos autorais para a transmissão. 

3.5 – Diária de Produtor: profissional disponibilizado para atuar durante todas as fases do evento: Visita 
Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção.  Considera-se Diária de Produtor 
até 08 (oito) horas de trabalho/dia, em dias úteis, até no máximo às 22 (vinte e duas) horas. Eventuais 
despesas tais como adicional noturno, fins de semana, feriados, pernoite e horas extras, serão 
negociadas caso a caso e/ou de acordo com a convenção coletiva. 

3.6 – Despesas Extras de Produção Reembolsáveis: são custos variáveis para a execução dos serviços 
a partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa de Eventos.  Referem-se às despesas 
relacionadas com: hospedagem; transporte terrestre ou aéreo; locação de veículos, ônibus ou táxi; 
combustível; pedágio; alimentação; entre outras, necessárias à realização e ao desenvolvimento das 
atividades relacionadas à Visita Técnica, Concepção, Planejamento e Operacionalização do Evento. 
Também são considerados custos operacionais as despesas eventuais necessárias ao bom andamento 
do evento – materiais diversos e/ou de consumo.

Observações:

• Para definição do porte do evento, será considerada a verba ou público, o que for maior;

• Em Concepção, para cessão de direito da ideia/conceito e livre uso por parte do Cliente, deverá ser acrescentado 50% ao valor deste 

item.

• Os custos de Planejamento da tabela se referem a um prazo de até 90 (noventa) dias de antecedência do evento.  A cada mês adicional 

a empresa cobrará um percentual de 30% do preço acima citado.  Exemplo: um evento pequeno (até R$ 60.000,00) com 12 meses de 

planejamento custará R$ 5.870,74 + (11x R$ 1.761,22) = R$ 25.244,18;

• Os custos de Operacionalização: referem-se a 01 (um) dia de serviço. Por dia de serviço considera-se dias de montagem, dias de evento 

e dias de desmontagem.  Para mais de um dia, a empresa cobrará um percentual adicional de 30% ao preço acima citado para cada dia 

adicional do evento. Exemplo: um evento pequeno (até R$60.000,00), com 01 (um) dia de montagem, 02 (dois) dias de duração e 01 (um) 

dia de desmontagem, custará R$ 2,412,79 + (3 x R$ 723,84) = R$ 4.584,30.

• A realização de um evento requer que o Planejamento e a Operacionalização aconteçam de forma interligada – uma depende da outra.

• Diária de Produtor – o número de produtores a serem contratados dependerá da característica e complexidade de cada evento, 

contemplando: Visita Técnica, Concepção, Planejamento, Operacionalização e Pré-produção. 

4 - Taxa de Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros

A Taxa se aplica sobre os serviços de terceiros gerenciados pela empresa de eventos, independente da 
forma de contratação/faturamento. A taxa não se aplica sobre os Custos Internos de organização de 
eventos da Empresa.

1 - Apresentação

Com o propósito de divulgar junto ao mercado os preços referenciais praticados pelas Empresas de 
Eventos, a Associação Brasileira de Empresas de Eventos ES – ABEOC BRASIL Espírito Santo – torna 
público que o preço do serviço das empresas organizadoras de eventos é o valor cobrado pelos serviços 
de organização, a comissão recebida pela intermediação na captação de recursos financeiros e a taxa de 
administração referente à contratação de serviços de terceiros. 

Esta Tabela Referencial foi revisada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 1º 
de fevereiro de 2021 e reajustada em 26,08%, de acordo com o IGPM – Índice Geral de Preços do 
Mercado, acumulado de junho de 2019 a janeiro de 2021. Esta tabela começa a vigorar imediatamente e 
cancela e substituí a anterior em vigor até então. Ela tem como base a Lei Nº 11.771/08 (Lei Geral do 
Turismo) e o Decreto Federal Nº 7.381/10, e é para uso exclusivo das Empresa de Eventos, cuja atividade 
fim é organização de eventos com sede no Espírito Santo. A tabela será reajustada anualmente pelo 
IGPM/FGV ou por outro índice oficial que venha substituí-lo a cada exercício fiscal.
 
2 - Conceito
 
Compreende-se como custos das Empresas de Eventos: os Custos Internos (visita técnica, concepção, 
planejamento, operacionalização, diária de produtor, despesa extra de produção reembolsável); a Taxa de 
Administração de Gestão e Contratação de Serviços de Terceiros e a Comissão pela Intermediação na 
Captação de Recursos Financeiros para Realização do Evento.

3 - Custos Internos 

3.1 – Visita Técnica: visita ao local onde será realizado o evento para reconhecimento e análise 
técnica-operacional, medições e levantamento fotográfico.  O valor a ser cobrado, conforme o porte do 
evento, refere-se a uma visita técnica realizada até 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa.  A 
partir desta distância, as despesas e respectivos valores relacionados a este item serão definidos de 
acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas Extras de Produção Reembolsáveis.

3.2 – Concepção: trata-se da criação, inteligência estratégica e desenvolvimento de conceito de um 
determinado evento de acordo com a necessidade do cliente.  Para a concepção do projeto é necessário 
o levantamento de informações junto ao Cliente (briefing), tais como: identificação de suas 
necessidades, objetivos principais, público-alvo, tipo de evento, dentre outras; 

A partir de 30 Km (trinta quilômetros) da sede da Empresa, as despesas e respectivos valores 
relacionados a este item serão definidos de acordo com as necessidades pontuadas no item Despesas 
Extras de Produção Reembolsáveis. 

No caso de haver criação de peças publicitárias a indicação é utilizar a Tabela Referencial de Valores do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo, SINAPRO-ES.

Associação Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC BRASIL – ES
Av. Fernando Ferrari, 2225 Sl. 301 Ed. Dias Pinheiro – Goiabeiras, Vitória/ES
Telefone: (27) 99311-6404 /9.9982-4184

5 - Comissão pela Intermediação na Captação de Recursos Financeiros

Esta comissão se aplica quando a Empresa intermedia a captação de recursos junto a patrocinadores 
para viabilizar a realização de eventos.

6 – Taxa de Financiamento

7 – Cancelamento

Após orçamento aprovado pelo cliente, a empresa organizadora será remunerada conforme segue:

8 - Prazos de entregas dos eventos

OBSERVAÇÃO: 

O não cumprimento destes prazos mínimos, a empresa organizadora deverá acrescentar 20% dos valores de custos internos.


