
FEIRA DA CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO

Agosto 26 - 27 / 2022

Pavilhão Anhembi - São Paulo

A MAIOR FEIRA DE
VAREJO DA CONSTRUÇÃO

DA AMÉRICA LATINA!

1º ENCONTRO DE



O evento do ano!

50.000 COMPRADORES QUALIFICADOS

STAND COM 160M² MONTADO E MOBILIADO

GRANDE SÃO PAULO + 50 MUNICÍPIOS PARTICIPANTES...

... tá bom ou quer mais ?

Exposição e comércio de produtos e serviços

Lançamentos e demontrações in loco

Participação de investidores franqueadores



Vai ser Gigante !

O novo Complexo Anhembi. Empreendimento apresentado 

pela GL Events Brasil, com investimento de mais de R$ 1 bilhão. 
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ATITUDE PAULISTA
UNIÃO DOS MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS E DOS 
PROFISSIONAIS LIBERAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Nascemos para somar. Dar oportuni-

dade ao pequeno. Criar mecanismos 

para gerar emprego e renda, promo-

vendo o desenvolvimento do coletivo 

e visando a sustentabilidade em tudo 

aquilo que fazemos. 

A Atitude Paulista surgiu na cidade de 

Ribeirão Preto em 2013 e se tornou 

um elo entre a classe produtiva e 

seus grandes compradores. Um bom 

exemplo disso é o caso da Feira da 

Construção de Ribeirão Preto, que é 

realizada há 7 anos. Durante o 

evento, fabricantes, comerciantes e 

prestadores de serviços ligados à 

área da construção, puderam se 

encontrar com os construtores, 

engenheiros e arquitetos daquela 

rica região. Além de exposições e de 

negócios, a Associação também 

realiza outros eventos.

Em nosso portifólio  temos a Ribeirão 

Beauty Fair - Feira da Beleza: a Expo 

In Motion - Feira Fitness, Esportes e 

Saúde; a RP Health - Feira Médico-

Hospitalar; a Ribeirão Motor Show - 

Salão do Automóvel; a Feira Pet  e o 

Simpósio das ONGs da Causa Animal 

e Ambiental do Estado de São Paulo.

Em 2020 chegamos à capital com a 

CONSTRU SÃO PAULO, evento esse 

que unificaria vários eventos regiona-

is em uma grande feira anual, porém, 

em março desse mesmo ano, o 

mundo virou de cabeça pra baixo e 

algo inimaginável nos atingiu em 

cheio - a pandemia da Covid 19. 

Agora reiniciamos os trabalhos para a 

nossa grande feira que será realizada 

em agosto de 2022 com as maiores 

empresas do setor para uma visita-

ção altamente qualificada estimada 

em mais de 50.000 compradores.

SOMOS OS FILHOS DA UNIÃO
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Fotos das feiras anteriores

NOSSO EVENTO

Ÿ Nome: Constru São Paulo 2022 - Feira da Construção Civil do 

Estado de São Paulo.

Ÿ Realização: Associação Atitude Paulista - União dos Micro e 

Pequenos Empresários e dos Profissionais Liberais do Estado de 

São Paulo.

Ÿ Local: Pavilhão Principal do Complexo Anhembi - Av. Olavo 

Fontoura, 1451 - Portão 1 - São Paulo - SP - CEP 02012-02.

Ÿ Data: 26 e 27 de agosto de 2022.

Ÿ Horário: das 10h às 20h.

Ÿ Entrada: franca, porém credenciada.

Ÿ Público visitante estimado: + de 50.000 visitantes.

Ÿ Eventos paralelos: 10 grandes eventos ligados à sustentabilida-

de na construção civil realizados por nossos parceiros, entre eles, 

CREA/SP, CAU/SP, ABNT, ABECE, ABSOLAR, SINTRACON e ABD. 1º 

Feirão da Energia Própria com a participação da Caixa Econômica 

Federal.

Ÿ Custo total do projeto: R$ 2.000.000,00.

Ÿ Número de municípios participantes: 50 mais a Grande São 

Paulo e baixada santista.

Ÿ NOSSOS VISITANTES: engenheiros, arquitetos, construtores, 

síndicos, decoradores, profissionais da construção, empresários 

do setor, além do público final interessado nos produtos e 

serviços oferecidos na feira..

Exposições, negócios, net work, parcerias e intercâmbio profissio-

nal. Caravanas vindas dos principais municípios do estado de São 

Paulo. Tudo isso em um único ambiente com 50.000m² para poder-

mos receber os mais de 50.000 visitantes que terão livre acesso, 

porém, com credenciamento completo para que possamos continu-

ar nos comunicando, estar sempre conectados com esses grandes 

comparadores, transformando o nosso evento no maior encontro 

da cadeia produtiva da construção civil do estado de São Paulo.



Eu vou!

Tô nessa

Não percopor nada

Vamos
p/ com

prar
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To indo

+ DE 1 MILHÃO

DE CONVIDADOS 

COM ALTO PODER

DE COMPRA

200.000
convidados

400.000
convidados

500.000
convida

dos

5.000
convidados

2.000
convidados

3.000
convida

dos

10.000
convidados 

EM NEGOCIAÇÃO

Ÿ Associação Bras. de Eng. e Consultoria Estrutural de São Paulo

Ÿ Associação de Peq. e Médias Emp. de Const. de São Paulo

Ÿ Sindicato da Indústria da Construção Pesada de São Paulo

Ÿ Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista

Ÿ Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas

Ÿ Associação Paulista dos Empreiteiros

Ÿ Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias

Nossos visitantes

+ público final convidado através da campanha 
 publicitária da feira. Clientes interessados 
nos produtos e serviços oferecidos no evento!
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Uma viagem para conhecer o que há de melhor no setor da 

construção, conquistar novas e duradouras parcerias, ver, ser 

visto e fechar muitos negócios.

Serão mais de 50 cidades atendidas diretamente (municípios 

com mais de 100 mil habitantes com distância igual ou superior a 

50km da capital), abrangendo todo o estado, somando mais de 

80 ônibus alugados levando e trazendo os grandes comprado-

res.

03 ônibus por município:

Ÿ 01 ônibus para os arquitetos e urbanistas

Ÿ 01 ônibus para os engenheiros e construtores

Ÿ 01 ônibus para os empresários do setor da construção

Não podemos esquecer dos grandes eventos paralelos realiza-

dos por nossos parceiros, que atrairão um público altamente 

qualificado além da grande campanha publicitária que atrairão 

uma multidão de compradores e profissionais da área da 

construção.

CONSTRU  2022SÃO PAULO

A maior reunião do setor da 

construção da América Latina

NOSSAS CARAVANAS
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EVENTOS PARALELOS
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Sabe o motivo pelo qual nossos eventos sempre são lotados e 

com um público altamente qualificado?

Porque são realizados pelos conselhos e sindicatos aos quais são 

filiados.

Para cada ramo de atividade da feira, um grande evento paralelo 

realizado. A ideia é, com esses eventos, fortalecer a visitação 

qualificada, profissional. 

Grandes congressos, simpósios, lançamentos e palestras realiza-

dos em parceria com os conselhos de classe, sindicatos e associ-

ações do setor da construção civil.

Caso queira apresentar as novidades da empresa aos nossos 

expositores e/ou visitantes, é só fazer uma pré-reserva em nossa 

sala preparada para receber até 500 espectadores com todos os 

equipamentos necessários para uma bela apresentação.

Dos eventos paralelos - que cuidadosamente estão sendo 

criados para privilegiar cada setor da cadeia construtiva - desta-

camos o Congresso de Arquitetura Sustentável e o Fórum da 

Sustentabilidade na Construção Civil.

Nossa expectativa é de atrairmos 5.000 visitantes somente para 

esses eventos que serão realizados simultaneamente à feira. Isso 

tudo será detalhado em nosso credenciamento que será repas-

sado aos expositores e parceiros do evento pós-feira.
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Eventos voltados para

Arquitetos e 

Urbanistas

Eventos voltados para

Engenheiros e 

Construtores

PARCEIRO CONVIDADO

CREA/SP - Conselho de

Engenharia e Agronomia

do Estado  de São Paulo

PARCEIRO CONVIDADO

CAU/SP - Conselho dos

Arquitetos e Urbanistas

de São Paulo

Eventos voltados para

Construtores e

Engenheiros

Eventos voltados para

Trabalhadores 

da Construção

PARCEIRO CONVIDADO

SINTRACOM - Sindicato 

dos Trab. nas Indústrias 

da Const. Civil de SP

PARCEIRO CONVIDADO

SINDUSCON - Sindicato

dos Construtores do 

Estado de São Paulo

Eventos voltados para

Logistas e 

representantes

Eventos voltados para

Empresários de

Locação de Equip.

PARCEIRO CONVIDADO

ALEC - Associação

Brasileira de Locação de

Equipamentos

PARCEIRO CONVIDADO

ACOMAC - Assoc. dos 

Comerciantes de Mat. de

Construção de São Paulo

CONFIRMADO

CONFIRMADO

Caso tenha interesse em participar de algum dos eventos abaixo, favor acessar

 e fazer a sua reserva.www.atitudepaulista.org.br/inscricao-eventos-paralelos

A CONFIRMAR

A CONFIRMAR

CONFIRMADO

A CONFIRMAR
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Eventos voltados para

Engenheiros e

Construtores

PARCEIRO CONVIDADO

ABSOLAR - Associação

Brasileira de Energia

Fotovoltaica

PARCEIRO CONVIDADO

ABECE - Assoc. Brasileira

de Eng. e Consultoria

Estrutural

Eventos voltados para

Síndicos, Imob. e

Investidores

PARCEIRO CONVIDADO

ABD - Associação

Brasileira de Designers 

de Interiores

PARCEIRO CONVIDADO

SECOVI - Sindicato das 

Empresas de Compra 

Venda de Imóveis

Eventos voltados para

Corretores 

de Imóveis

Eventos voltados para

Investidores

Imobiliários

PARCEIRO CONVIDADO

ABMI - Associação 

Brasileira do Mercado 

Imobiliário

PARCEIRO CONVIDADO

CRECI/SP - Conselho

Regional de Corretores

de Imóveis

CONFIRMADO

CONFIRMADO

Eventos voltados para

Engenheiros e

Construtores

Eventos voltados para

Designers de

Interiores 

Caso tenha interesse em participar de algum dos eventos abaixo, favor acessar

 e fazer a sua reserva.www.atitudepaulista.org.br/inscricao-eventos-paralelos

A CONFIRMAR

A CONFIRMAR

A CONFIRMAR

A CONFIRMAR
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Auditório Celso Furtado

Capacidade: 2.500 pessoas

Público-alvo: Engenheiros, construtores e universitários da área. 

O que define uma cidade inteligente? Equipamentos urbanos 

conectados para gerar eficiência? Serviços disruptivos de 

transporte e hospedagem? Inteligência em rede a serviço da 

inclusão e da equidade? A Carta Brasileira para Cidades 

Inteligentes tem mobilizado diferentes atores para responder a 

essas e outras questões. O texto pactua com uma visão sobre 

smart cities no contexto brasileiro. Veio para pavimentar cami-

nhos para que a transformação digital seja sempre aliada – e 

nunca empecilho – do desenvolvimento urbano sustentável.

O conceito de construção inteligente se refere aos projetos que 

conseguem ser eficientes e econômicos ao mesmo tempo. A 

construção civil é um dos setores menos produtivos da indústria 

e isso está diretamente ligado a outro fator importante sobre o 

segmento: também está entre os menos tecnológicos.

Assuntos abordados:

Ÿ Integração

Ÿ Eficiência

Ÿ Sustentabilidade

Ÿ Tecnologia 

CIDADES INTELIGENTES
ENCONTRO DOS ENGENHEIROS E CONSTRUTORES
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Auditório Celso Furtado

Capacidade: 2.500 pessoas

Público-alvo: Arquitetos, Urbanistas e universitários da área

A construção sustentável é uma forma de se construir casas e 

edifícios, harmonizando-os com o meio ambiente. Ela procura, 

durante toda sua produção e pós-construção, amenizar os 

impactos à natureza, reduzindo o máximo possível os resíduos e 

utilizando com eficiência os materiais e bens naturais, como água 

e energia.

O maior encontro profissional de engenheiros do estado de São 

Paulo. Todos em seu stand!

Temas abordados:

As principais práticas sustentáveis na construção civil:

1. Aposte no conceito de Green Buildings;

2. Gerenciamento adequado dos resíduos;

3. Novas tecnologias;

4. Consumo excessivo de energia;

5. Certificado sobre as normas reguladoras:

Ÿ Implantação Sustentável;

Ÿ Eficiência Hídrica;

Ÿ Energia e Atmosfera;

Ÿ Materiais e Recursos;

Ÿ Conforto Ambiental;

Ÿ Inovação e Projeto.

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL
ENCONTRO DOS ARQUITETOS E URBANISTAS
DE SÃO PAULO
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Auditório Celso Furtado

Capacidade: 2.500 pessoas

Público-alvo: Empresários e profissionais do setor

Uma das maiores lutas de hoje é pela vida e pela sobrevivência no 

nosso planeta. A luta por uma maior preservação do Mundo 

Natural e por uma Economia cada vez mais Circular, com mais 

energia limpa e menos poluição. Não pretendemos a destruição 

da Economia, mas sim a transição para uma Economia mais 

Verde e Sustentável que procure cumprir as metas dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações 

Unidas e o cumprimento do Acordo de Paris de 2015 sobre as 

alterações climáticas. 

Ÿ SIM a uma economia mais livre de combustíveis fósseis e à transição para as 

energias renováveis.

Ÿ SIM aos transportes coletivos, aos meios suaves de transporte, e às viaturas 

elétricas e movidas a hidrogênio.

Ÿ SIM à plantação e manutenção de espécies autóctones sumidouras de carbono no 

caminho para a neutralidade carbônica.

Ÿ SIM ao respeito pela Natureza, à preservação das Florestas, dos Ecossistemas e de 

todos os seres vivos, principalmente os mais vulneráveis.

Ÿ SIM à promoção da ciência, do conhecimento, para que cada um de nós possa 

conhecer melhor o problema climático e assim dar o seu contributo para a 

mudança.

Ÿ SIM a que instituições, empresas e famílias possam ter acesso, no maior curto 

espaço de tempo, a energias 100% renováveis, diminuindo assim a sua pegada 

carbônica.

Ÿ SIM a uma segurança alimentar que promova o equilíbrio entre os recursos 

extraídos do planeta e os recursos necessários à sobrevivência humana.

ENERGY BUSINNESS
FÓRUM DOS EMPRESÁRIOS DO SETOR 
DA ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL
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Construtechs são startups que desenvolvem soluções para o 

mercado da construção civil e surgiram com o objetivo de moder-

nizar o setor. Essas pequenas empresas de tecnologia utilizam 

sua expertise em inovação para promover mudanças significati-

vas no mercado. 

O surgimento desses novos negócios despertou a atenção de 

grandes empresas, que nelas encontraram uma oportunidade 

de se transformar digitalmente. Com isso, grandes companhias, 

com anos de mercado começaram a investir nas construtechs.

De acordo com a aceleradora Construtech Ventures, o Brasil 

conta com mais de 550 construtechs. E a aceleradora acredita 

que esse novo modelo tem ainda um enorme potencial de 

mercado, pois só em 2018, mais de US$ 7,3 bilhões já foram 

investidos em construtechs no mundo todo. 

Estas startups desenvolvem sistemas para gestão de obras, 

sensores para detecção de umidade no solo, drones para moni-

toramento de obras, entre outras tecnologias, com o objetivo de 

solucionar as dores das construtoras e estimular o crescimento 

do setor. 

FÓRUM DAS STARTUPS
REUNIÃO ESTADUAL DAS 
CONSTRUTECHS E PROPTECHS
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A chegada da era digital mudou de forma inabalável as relações 

humanas, revolucionando a comunicação mundial permanente-

mente. Da mesma forma que a escrita causou profundas modifica-

ções em nossa sociedade, levando à evolução da civilização, é certo 

afirmar que a era digital fez o mesmo.

A era digital certamente é a nova escrita. É o novo passo na evolução 

das civilizações.

Assim, da mesma forma que ao longo da evolução das civilizações, 

foram necessárias adequações, com a inclusão de elementos 

regulatórios para o bem estar da sociedade, com o progresso da 

comunicação digital, imprescindível foi que o legislador, no intento 

de acompanhar o desenvolvimento dessa nova era, incrementasse 

normas legais a fim de regulamentar as novas relações que se 

originam da também chamada Revolução Industrial 4.0.

Dessa forma, a discussão sobre os limites de uso de dados pessoais 

– seja por quem for – se tornou cada vez mais urgente e necessária.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPDA) é extremamen-

te abrangente, posto que, qualquer empresa que precise lidar com 

informações pessoais de clientes, fornecedores e colaboradores, 

deverá, obrigatoriamente, se enquadrar nesta lei.

SEMINÁRIO LGPD

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
E SEU IMPACTO NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS

By Dr. Rodrigo Meo
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“A energia solar se torna mais acessível a cada ano, tem 70 linhas de 

financiamento, com taxa de juros que, ao financiar, a conta de 

energia fica igual ou mais barata do que era a conta de energia 

antes”, contou o presidente do Conselho da Associação Brasileira de 

Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), Ronaldo Koloszuk.

IEA prevê crescimento de 30% do uso de energia solar no mundo em 

2022.

No ano passado, o Brasil entrou para o grupo de 20 países líderes em 

capacidade instalada de energia solar no mundo.

A Agência Internacional de Energia (IEA) acaba de divulgar que o uso 

de energia solar poderá chegar a 30% em 2022 no mundo e este 

fator deve ocorrer porque a distribuição global de sistemas de 

energia solar tem crescido muito nos últimos anos.

A agência indica que, no ano passado, o Brasil entrou para o grupo 

de 20 países líderes em capacidade instalada de energia solar no 

mundo, com uma produção de aproximadamente seis mil mega-

watts. Apesar do crescimento, a fonte solar ainda representa menos 

de 2% da matriz energética brasileira, segundo dados da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Como podemos ver, essa é a hora de levarmos energia renovável 

às casas dos brasileiros!

1º FEIRÃO 

O MAIOR PARQUE DE COMERCIALIZAÇÃO B2C DO SETOR DE 
ENERGIA SOLAR/RENOVÁVEL DA AMÉRICA LATINA

DA ENERGIA PRÓPRIA

DA PRÓPRIA ENERGIA 

1
COM A PARTICIPAÇÃO DA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EM FASE FINAL DE NEGOCIAÇÃO
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Ÿ 1.000.000 panfletos 

físicos e virtuais;

Ÿ 100.000 convites 

entregues aos associados 

de cada sindicato ou 

conselho de classe 

parceiros do evento;

Ÿ 20.000 exemplares do 

Anuário da Construção 

2022;

Ÿ Marca impressa em todos 

os materiais de 

propaganda do evento.

Ÿ Turbo total nas redes 

sociais da organização do 

evento, dos seus 

colaboradores e das 

empresas especializadas 

no setor da construção;

Ÿ Uma mega campanha 

digital com várias 

promoções, sempre 

envolvendo a 

participação dos 

expositores, dando uma 

mostra do que o visitante 

encontrará em nosso 

evento.

Ÿ 50 placas de outdoor nos 

principais pontos da 

capital paulista;

Ÿ 50 ônibus adesivados;

Ÿ Instalação de balões no 

estacionamento;

Ÿ Emissoras de TV;

Ÿ As melhores rádios;

Ÿ Os mais importantes 

jornais; 

Ÿ Forte e competente 

assessoria de imprensa.

Ÿ 20 placas indoor;

Ÿ 50.000 credenciais;

Ÿ 1.000 camisetas;

Ÿ Envelopamento das salas 

de palestras;

Ÿ Envelopamento do 

credenciamento;

Ÿ Divulgação na fachada de 

entrada da feira.

Ÿ Divulgação do 

credenciamento do 

evento com a marca dos 

expositores.

IMAGINE... milhares de 

participantes da feira, sejam 

eles expositores, 

patrocinadores, parceiros, 

visitantes dentre outros, 

replicando todas as  nossas 

peças publicitárias e 

convidando o estado inteiro 

a visitar esse grandioso 

evento. Isso se fará através 

do credenciamento 

premiado da feira, que 

sorteará grandes prêmios 

para quem se envolver 

nessa campanha.
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ARCA 

SUA      ARCA AQUI!

E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

FEIRA DA SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO

FEIRA DA CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO

1º ENCONTRO DE

AS MAIORES EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO
REUNIDAS EM UM ÚNICO AMBIENTE

26 e 27 de agosto / 2022
PAVILHÃO ANHEMBI

SAIBA MAIS EM WWW.ATITUDEPAULISTA.ORG.BR

EVITE FILAS.

ESCANEIE O QR

CODE ACIMA,

FAÇA AGORA O SEU

CREDENCIAMENTO

GRATUITO E

CONCORRA A 

VÁRIOS PRÊMIOS.

1º ENCONTRO DE

CREDENCIAMENTOFACHADA DA FEIRA

OUTDOORBUS STOP MOCKUP

ARCA ARCA 
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1.000.000 DE PANFLETOS IMPRESSOS E ONLINE 20

Panfletos

VERSO

CONHEÇA OS 

DA CONSTRUÇÃO

DA FUNDAÇÃO À DECORAÇÃO. 

EM NOSSA FEIRA VOCÊ

ENCONTRARÁ TUDO!

FEIRA DA CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO

1º ENCONTRO DE

AS MAIORES EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO
REUNIDAS EM UM ÚNICO AMBIENTE

26 e 27 de agosto / 2022
PAVILHÃO ANHEMBI

ARCA 

SAIBA MAIS EM WWW.ATITUDEPAULISTA.ORG.BR

EVITE FILAS.

ESCANEIE O QR

CODE ACIMA,

FAÇA AGORA O SEU

CREDENCIAMENTO

GRATUITO E

CONCORRA A 

VÁRIOS PRÊMIOS.

Panfletos

FRENTE



DAVID THOMPSON
AV. DAS PALMEIRAS, 4852 - CENTRO

SÃO PAULO/SP - CEP 01.123-582

Os convites serão enviados

a mais de 100.000 empresários

e profissionais da construção

através de seus respectivos

conselhos e sindicatos.

FEIRA DA SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA NA CONSTRUÇÃO

Convite

VERSO

ARCA 
E DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
FEIRA DA SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO

MAIS DE 1 MILHÃO DE CONVIDADOS DIRETOS

ENVELOPE CONVITES FRENTE

21CONVITES PARCEIROS

ENVELOPE CONVITES FRENTE
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DO PISO AO TETO,

NOSSA FEIRA É O 

LUGAR CERTO!

CONHEÇA OS 

DA CONSTRUÇÃO

CONHEÇA OS 

DA CONSTRUÇÃO

DA FUNDAÇÃO À DECORAÇÃO. 

EM NOSSA FEIRA VOCÊ

ENCONTRARÁ TUDO!

FEIRA DA CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO

1º ENCONTRO DE

AS MAIORES EMPRESAS DA CONSTRUÇÃO
REUNIDAS EM UM ÚNICO AMBIENTE

26 e 27 de agosto / 2022
PAVILHÃO ANHEMBI

ARCA 

SAIBA MAIS EM WWW.ATITUDEPAULISTA.ORG.BR

EVITE FILAS.

ESCANEIE O QR

CODE ACIMA,

FAÇA AGORA O SEU

CREDENCIAMENTO

GRATUITO E

CONCORRA A 

VÁRIOS PRÊMIOS.

Convite

FRENTE
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CONHEÇA OS 

DA CONSTRUÇÃO

DA FUNDAÇÃO À DECORAÇÃO. 

EM NOSSA FEIRA VOCÊ

ENCONTRARÁ TUDO!

CAMISETAS DOS EXPOSITORES
1.000 UNIDADES

Credencial

VERSO

CONHEÇA OS 

DA CONSTRUÇÃO

DA FUNDAÇÃO À DECORAÇÃO. 

EM NOSSA FEIRA VOCÊ

ENCONTRARÁ TUDO!

ARCA 

CREDENCIAIS

50.000 UNIDADES 

DAVID THOMPSON
ENGENHEIRO

O melhor da Construção
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Credencial

FRENTE

ARCA 

FEIRA DA CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO

1º ENCONTRO DE
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PÁGINA DUPLA PUBLICITÁRIA

20.000 UNIDADES 

PÁGINA DUPLA INTERNA ESTILO MATÉRIA

Lorem Ipsum is simply dummy text.

LOREM IPSUM IS SIMPLY DUMMY TEXT

3

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, 

totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed 

quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

Lorem Ipsum is simply dummy text.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, 

totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed 

quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. 

A HISTÓRIA DA NOSSA EMPRESA

LOREM IPSUM IS SIMPLY TEXT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscingv elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. 

1937...

NASCEMOS

Participe!Participe!

SEMANA DO PROFISSIONAL
50%
OFF

ARCA 

Chegamos em 2022 no Top
100 das melhores empresas

Unindo proteção ambiental à inclusão socioeconômica

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor 

incididunt ut labore et 

dolore magna aliqua. 

CAPA

ANUÁRIODACONSTRUÇÃO
AGOSTO / 2022

EDIÇÃO ESPECIAL DE LANÇAMENTO DA FEIRA EM SÃO PAULO  .  ANO 07  .  20.000 EXEMPLARES  .  DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  .  VENDA PROIBIDA

ARCA 

A NOSSA HISTÓRIA
É A SUA HISTÓRIA!

2

E X P O S I Ç Ã O

N E G Ó C I O S
P A L E S T R A S

P A R C E R I A S N E T W O R K
M U I T O C O N T E Ú D O

CONHEÇA OS 

DA CONSTRUÇÃO

DA FUNDAÇÃO À 

DECORAÇÃO. 

EM NOSSA FEIRA VOCÊ

ENCONTRARÁ TUDO!



FEIRÃO DA ENERGIA PRÓPRIA - PARTICIPAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MAPA DA FEIRA 24

ARCA ARCA ARCA 

CONVIDADO

JÁ CONTACTADO

STANDS

DISPONÍVEIS

CONVIDADO

RESERVADO

CONVIDADO

CONFIRMADO

OBS: Os stands não reservados e não 

confirmados terão, por prioridade, 

o cliente que fechar primeiro. A 

disposição das marcas nesse mapa 

é mera sugestão.

01 02       03 04       05 06       07 08       09 10       11 12       13 14       15 16       17 18       19 20       21 22       23 24       25 26       27 28

29 30       31 32       33 34       35 36       37 38       39 40       41 42       43 44       45 46       47 48       49 50       51 52       53 54       55 56

57 58       59 60       61 62       63 64        65 66      67 68       69 70       71 72       73 74       75 76       77 78       79 80       81 82       83 84  

MOSTRA DE VEÍCULOS ELÉTRICOS COMERCIALIZADOS NO BRASIL

FEIRA DA CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO - 1º ENCONTRO DE GIGANTES

STANDS 4M X 4M - SOMENTE EXPOSITORES DE NEGÓCIOS DA ENERGIA SOLAR STANDS 12M X 8M - SOMENTE VEÍCULOS ELÉTRICOS NACIONAIS

GIGANTE 09GIGANTE 08

GIGANTE  

GIGANTE 44 GIGANTE 45

GIGANTE 01

GIGANTE 35 GIGANTE 36

GIGANTE 26 GIGANTE 27

GIGANTE 17 GIGANTE 18

GIGANTE 07

GIGANTE 01

GIGANTE 43

GIGANTE 34

GIGANTE 25

GIGANTE 16

GIGANTE 06

GIGANTE 01

GIGANTE 42

GIGANTE 33

GIGANTE 24

GIGANTE 15

GIGANTE 05

GIGANTE 01

GIGANTE 41

GIGANTE 32

GIGANTE23

GIGANTE 14

GIGANTE 04

GIGANTE 01

GIGANTE 40

GIGANTE 31

GIGANTE 22

GIGANTE 13

GIGANTE 47

GIGANTE 39

GIGANTE 30

GIGANTE 21

GIGANTE 12

GIGANTE 46

GIGANTE 38

GIGANTE 29

GIGANTE 20

GIGANTE 11

GIGANTE 46

GIGANTE 38

GIGANTE 29

GIGANTE 20

GIGANTE 11

GIGANTE 03GIGANTE 02GIGANTE 02

Ammann Group

AUTO ELÉT.
RESERV. 14

AUTO ELÉT.
RESERV. 01

AUTO ELÉT.
RESERV. 13

AUTO ELÉT.
RESERV. 12

AUTO ELÉT.
RESERV. 11

AUTO ELÉT.
RESERV. 10

AUTO ELÉT.
RESERV. 09

AUTO ELÉT.
RESERV. 08

AUTO ELÉT.
RESERV. 07

AUTO ELÉT.
RESERV. 06

AUTO ELÉT.
RESERV. 05

AUTO ELÉT.
RESERV. 04

AUTO ELÉT.
RESERV. 03

AUTO ELÉT.
RESERV. 02

EXPOMÁQUINAS 2022
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20m

8m

02

05

04

03

SEU STAND  

Ÿ 01 - Medindo 160m² (20m x 8m) 

já será entregue com a  estrutura 

mostrada ao lado, com 

comunicação visual, ilhas de 

atendimento e mobiliário; 

Ÿ 02 - Duas torres de identificação 

com 4,40m de altura x 1m  de 

largura (contém uma porta para 

que seja usado como um 

pequeno depósito); 

Ÿ 03 - Duas ilhas para atendimento 

medindo 4m x 4m contendo uma 

mesa com 4 cadeiras, um 

frigobar, um sofá, 1 armário 

baixo com portas e chaves, uma 

placa com comunicação visual 

medindo 2,20m x 1m além de 

duas  testeiras já adesivadas. As 

paredes são metade em vidro e 

metade  em placas brancas onde 

aplicaremos o layout publicitário 

de vossa empresa; 

Ÿ 04 - Carpete na cor grafite (ou na 

cor que mais combine com sua 

marca, desde que disponível) 

aplicado em todo o espaço 

diretamente no chão do 

pavilhão; 

Ÿ 05 - Dois totens para entrega de 

folhetos em cada lado do stand, 

já adesivados. 

01
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N E G Ó C I O SC O R T E S I A S

Em nossa feira os negócios não 
param. Após o término do 
evento você receberá um 
relatório completo de tudo o que 
aconteceu, com todas as 
métricas, até onde chegamos, o 
que superamos e o que podemos 
melhorar para o próximo ano.

Ah, e o credenciamento 
completo (autorizado pelo 
visitante) será seu. Só o nosso 
evento oferece isso.

Ÿ Internet de alta velocidade;
Ÿ 6 vagas gratuitas de 

estacionamento - 24h 
(inclusive para caminhões);

Ÿ Segurança 24h; 
Ÿ Limpeza de hora em hora;
Ÿ Frigobar constantemente 

abastecido (conforme Manual 
do Expositor);

Ÿ Salas de palestra à disposição 
do expositor.

INVESTIMENTO

R$ 48.600,00 À VISTA COM 10% OFF

27SEU PACOTE DE PARTICIPAÇÃO

MUITO ESPAÇO... É DISSO QUE 
UM GIGANTE PRECISA!.

Stand montado com tudo o que 
você precisa. 

Espaçoso, aberto, com 
possibilidades infinitas para 
divulgação e comercialização de 
produtos.

Temos prateleiras e expositores, 
caso necessite. Precisamos da 
solicitação o quanto antes, pois 
as peças são limitadas.

D I V U L G A Ç Ã O

Sua marca em todas as peças de 
divulgação além da fachada da 
feira, credenciamento e nas salas 
de palestras onde serão 
realizados os grandes eventos 
paralelos. 

2 páginas duplas - 1 para sua 
empresa e outra para as 
indústrias que irão participar 
contigo desse grandioso evento.

Sua marca estará sempre ao 
lado da publicidade do evento.

S E U S TA N D



28DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

E DE RESPONSABILIDADE

AO ENVIAR ESTA PROPOSTA DE PARCEIRA, ATESTO QUE A ENTIDADE 

PROPONENTE É DETENTORA DOS DIREITOS DE REALIZAÇÃO DO PROJETO E QUE 

A MESMA:

Ÿ não é de cunho político-eleitoral e que os investimentos captados a título de 

patrocínio para sua organização/realização não têm qualquer destinação desse 

caráter, como financiamento de campanhas, realização de comícios, ou qualquer 

outra atividade vinculada a partidos políticos e/ou suas coligações; 

Ÿ não infringe dispositivos da Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código 

de Defesa do Consumidor – ou outra norma jurídica vigente; 

Ÿ não prejudica a imagem do expositor, de suas controladas, subsidiárias ou 

coligadas; 

Ÿ não goza de má reputação e/ou falta de integridade;

Ÿ não viola direitos de terceiros, incluindo os de propriedade intelectual; 

Ÿ não atenta contra a ordem pública; 

Ÿ não causa impacto negativo à saúde humana, animal e/ou ao meio ambiente; 

Ÿ não tem caráter religioso;

Ÿ não é ligado a jogos de azar ou especulativos;

Ÿ não tem vínculo com a exploração de trabalho infantil, degradante ou escravo;

Ÿ não evidencia preconceito ou discriminação de qualquer natureza;

Ÿ não tem entre seus organizadores/promotores membros impedidaos de operar 

com o expositor ou em litígio com o conglomerado dessa empresa;

Ÿ não detém entre os diretores da entidade organizadora funcionários e/ou 

parentes de funcionários da empresa expositora e de suas controladas, 

subsidiárias ou coligadas até o primeiro grau;

Ÿ não detém entre os diretores da entidade organizadora parentes de integrantes 

da diretoria executiva do da empresa expositora até o segundo grau;

Ÿ não caracteriza promoção pessoal de autoridade, de servidor público ou da 

imagem do Governo Federal / Estadual / Municipal; 

fabianopaiva@atitudepaulista.org.br

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DESENVOLVIDAS:

Ÿ Materiais reciclados em brindes/folheteria/ambientação;

Ÿ Utilização de técnicas de economia de energia;

Ÿ Brindes desenvolvidos por cooperativas e organizações locais;

Ÿ Contratação de mão-de-obra portadora de necessidades especiais ou indicada 

por entidades de apoio a comunidades carentes;

Ÿ Coleta seletiva de lixo;

Ÿ Neutralização da emissão de carbono;

Ÿ Incentivo ao trabalho voluntário.

O compromisso da nossa Associação é com a satisfação dos 
expositores, convidados, colaboradores e com o meio ambiente!

+55 11 98654 5151 / 12 4102 0843

FF Pabiano aivaF Pabiano aiva



Considerações finais

Ÿ As peças publicitárias mostradas nessa proposta 

são meramente ilustrativas, podendo serem 

alteradas de acordo com o plano de divulgação 

do evento.

Ÿ Todos os layouts com a publicidade do cliente, 

deverão ser fornecidos pelo mesmo de acordo 

com o gabarito que será enviado após o 

fechamento do contrato, ficando responsável 

por possíveis erros ou direito de imagem.

Ÿ Outras ações de divulgação, marketing ou 

merchandising para que os visitantes interajam 

com mais intensidade com os produtos e 

serviços oferecidos pelo expositor/patrocinador, 

poderão ser ajustadas em comum acordo sem 

onerar o valor do investimento.

Ÿ O projeto é padrão e o valor de participação foi 

calculado de acordo com o investimento 

necessário para realização do evento bem como 

sua divulgação e a montagem da estrutura da 

feira.

Obs.: para stands diferenciados, espaços maiores 

e/ou tirar dúvidas, favor entrar em contato pelo e-

mail  ou pelo contato@atitudepaulista.org.br

WhatsApp 11 98654 5151.

http://contato@atitudepaulista.org.br
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Sr. Fabiano Paiva
Presidente

Dr. Arthur Poli
Diretor Jurídico

Eng. Vagner Ramos
Diretor de Estruturas

Dra. Patrícia Liceras
Diretora de Logística e Eventos

Sr. Mário Lopes
Diretor Comercial

Sra. Daiane Barros
Diretora Financeira

Sr. Flávio Roberto
Organizador do evento
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Razão Social: Associação Atitude Paulista - União dos 

Micro e Pequenos Empresários e dos Profissionais 

Liberais do Estado de São Paulo.

C.N.P.J. n.: 18.317.482/0001-73

Tel.: 11 98654 5151

FEIRA DA CONSTRUÇÃO DE SÃO PAULO


