




A ABEOC Brasil – Associação Brasileira de
Empresas de Eventos nasceu em 1977, fruto
dessa busca pelo fortalecimento do setor de
feiras, congressos e eventos corporativos.
Representa suas associadas em todo o
Brasil, defendendo suas causas e buscando
o reconhecimento de seu valor na sociedade,
como promotoras de eventos, sinônimos de
trabalho, negócios, economia e
desenvolvimento nacional. 

Quem somos



Há 44 anos a ABEOC Brasil representa o
mercado de eventos na modalidade do
associativismo.
Estamos presentes nos estados da BA, CE, 
ES, GO, MT, PE, PR, RJ, RS, SC e SP, 
cada qual com sua Estadual. 

somos ouvidos
Associados 



Agências de receptivo e viagens;
Cerimonial e receptivo;
Comunicação e marketing;
Equipamento de audiovisual;
Fornecedores de materiais;
Hotéis e meios de hospedagem;
Entidades de classe;
Espaços para eventos;
Infraestrutura;
Organização e promoção de eventos.

Somos melhores quando estamos juntos!



Nossos números*

DE FATURAMENTO 
TOTAL DO SETOR 

DE EVENTOS

EM ARRECADAÇÃO
DE IMPOSTOS

 

DE EMPREGADOS 
EM ATIVIDADE

PIB BRASILEIRO
 

R$ 209,2 bi R$ 48,7 bi

7,5 milhões 4,3%

*Dados de 2019



Em suas mais de quatro décadas de existência, 
a ABEOC Brasil conquistou espaço junto ao Ministério
do Turismo, Conselho Nacional de Turismo, Conselho
de Turismo da CNC, Frente Parlamentar de Turismo,
ForEventos, Embratur e Secretarias de Turismo.  
Em alguns casos, com direito a voto.
Essa representatividade é extremamente importante
para a propagação de ideias e projetos, defesa do 
setor e construção de parcerias. 

Durante a pandemia ela abriu vias de negociação que
possibilitaram o socorro ao mercado de eventos
através de medidas econômicas, trabalhistas e sociais.

Representatividade



Representatividade política e institucional;
Interação entre associadas e o mercado;
Certificação através do Selo de Qualidade ABEOC Brasil;
Comunicação atuante, com grande fluxo de informação
através das redes sociais, e-mkt, comunicados, site e
grupos no WhatsApp;
Divulgação de eventos e serviços das associadas no site e
redes sociais; 
Qualificação do setor através de eventos personalizados e
profissionais;
Assessoria Jurídica;
Parceria CAIXA;
Câmara de Arbitragem de Eventos e Turismo.

Benefícios para os associados



Assessoria jurídica é um dos serviços fundamentais de
suporte ao nosso mercado, sempre buscando as
respostas para as questões de nossas associadas em
nível nacional ou estadual. Neste pacote de benefícios,
preveem-se consultas gratuitas nas áreas de atuação do
escritório contratado, com especial atenção aos
descontos exclusivos para vários serviços.

Assessoria 
jurídica



O Selo de Qualidade da ABEOC Brasil atesta a
qualidade de produtos e serviços, conferindo
certificação baseada na qualificação e capacitação
do setor em parceria com a ABNT. 

Em breve, uma nova edição.

Selo de Qualidade
Certificação 



Nome da empresa fora da Justiça;
Nada consta para “ações judiciais” em
consultas no SERASA;
Economia de tempo e dinheiro;
A Lei 9.307/96 garante que o árbitro é um juiz de
fato e direito.

Mais um benefício para os associados da ABEOC
Brasil! Amplamente usadas em diversos países, 
as câmaras de arbitragem vêm resolver conflitos
sem a necessidade de ações judiciais. Rapidez e
confiabilidade nas decisões.

Câmara de Arbitragem



A ABEOC Brasil é uma entidade membro da
Federação de Entidades Organizadoras de
Congressos e Afins da América Latina – COCAL,
criada em 1985 para unir os esforços dos países
da região e melhorar o desempenho da indústria
de eventos na América Latina, Portugal e
Espanha. Essa interação é importante para
garantir capacitação e inovação que posicionem o
Brasil entre os melhores do ranking mundial.

Membro da COCAL

#SoyCocal



ABEOC BRASIL na pandemia

Inúmeras reuniões e associações a outras entidades
do setor marcaram a ação da ABEOC Brasil durante
a pandemia. Através delas, as reivindicações do
setor para combate à emergência gerada pelo
lockdown da indústria de eventos foram atendidas.

Entre elas, o adiamento de pagamento de impostos,
crédito especial para pequenos e médios
empresários, o resguardo do setor em relação ao
reembolso de adiamentos ou cancelamentos, e
medidas trabalhistas.



Cartas, ofícios e documentos de autoria
solo ou em conjunto foram enviadas às
autoridades.

Além de integrar o G20+, que reuniu
entidades de vários segmentos ligados
aos eventos e turismo, a ABEOC Brasil
também participou ativamente da grande
mobilização em prol do Programa
Emergencial de Recuperação do Setor
de Eventos – PERSE.

ABEOC BRASIL na pandemia



E mais recentemente levantamos
dados sobre a retomada dos
eventos nas cidades.

Também foi realizada a pesquisa
“Impactos recentes do coronavírus
no segmento de negócios e
eventos”, uma parceria ABEOC
Brasil, Ubrafe e Sebrae, que
possibilitou avaliar novas
estratégias e levar a público a
gravidade da crise. 

ABEOC BRASIL na pandemia



ABEOC Brasil, Ubrafe, Abrace e Sindiprom SP
reuniram em protocolo recomendações para
retorno às atividades no pós-pandemia,
documento apresentado às autoridades de
Turismo e Saúde, com aval do corpo clínico
do Hospital das Clínicas de São Paulo.
Esse mesmo documento foi escolhido para
orientar a realização de eventos-teste
chancelados pelo governo paulista, entre eles,
a Expo Retomada Santos, com a ABEOC na
realização.

ABEOC BRASIL na pandemia



InfoCOVID

Infocovid é uma coletânea de notícias levantadas pela Comunicação ABEOC
Brasil e enviadas por nossos associados, disponibilizada em nosso site e com
boletim remetido semanalmente com os destaques do período.



A ABEOC Brasil conquistou, junto à
CAIXA, condições especiais de crédito
para seus associados, bastando
comparecer ao setor de Pessoa
Jurídica da agência mais próxima. 

Parceria CAIXA



Associe-se

Junte-se a nós nessa caminhada pelo
fortalecimento do mercado de eventos
e das empresas e profissionais que o
compõem. 

Fazer parte da ABEOC BRASIL é fácil e
rápido. Acesse www.abeoc.org.br 
e seja um associado.

#respiramosevento



Sede ABEOC Nacional

Av. das Américas, 16.267 / 304
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro / RJ - CEP 22790-703
+55 21 97122-2211  |  gerencianacional@abeoc.org.br

Bahia
(71) 3354-9050

abeocba@abeoc.org.br
 

Ceará
(85) 3433-7684

abeocce@abeoc.org.br
 

Espírito Santo
(27) 3317-2180

abeoces@abeoc.org.br
 

Goiás
(62) 3942-7777 

abeocgo@abeoc.org.br

Mato Grosso
(65) 9 9994-4246

abeocmt@abeoc.org.br
 

Pernambuco
(81) 3467-1973

abeocpe@abeoc.org.br
 

Paraná
(41) 3521-7563

abeocpr@abeoc.org.br
presidente@abeocpr.com.br

 
Rio de Janeiro

(21) 2524-7911 / 9 9963-8964
secretaria@abeocrj.com.br

presidencia@abeocrj.com.br

Rio Grande do Sul
(51) 3517-7918

abeocrs@abeoc.org.br
 

Santa Catarina
(48) 3251-3939

abeocsc@abeoc.org.br
 

São Paulo
(11) 2065-6570

abeocsp@abeoc.org.br
presidenciasp@abeoc.org.br

Sedes Estaduais


