
FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES

58ª CONCERJ E XIV PROLATINO
Pluralidade da Profissão Contábil com União e Cooperação

e

Lema: "210 anos da chegada da família real ao Brasil"



Data: 
09 a 11 de outubro de 2018

Local:
Windsor Barra Hotel & Congressos – a confirmar

Cidade:
Rio de Janeiro

Público estimado:
1.000 pessoas

Público-alvo:
Profissionais da Contabilidade e Estudantes

de Ciências Contábeis do Brasil e dos países da América 
Latina



CONCERJ

Maior evento da Classe Contábil Fluminense!
O CRCRJ, em compromisso com a atualização dos
Profissionais da Contabilidade e com a Educação
Continuada, elaborou uma programação com alta
qualidade técnica, que atenderá a todos os segmentos
da Profissão Contábil, sem perder o charme do
congraçamento.
Afinal, a Contabilidade não para de mudar!



PROLATINO

O ritmo acelerado e a transformação da cultura contábil sob os
impactos da tecnologia e da globalização dos mercados exigem
atualização constante de conhecimentos e a preparação de
profissionais de alta qualidade.
Esta é a missão do Congresso Internacional do Mundo Latino: a
aproximação e a difusão da cultura contábil de estudiosos,
principalmente dos países de línguas latinas, em especial da
comunidade contábil de língua portuguesa, que melhora o
interesse pela integração, visando atualização profissional e
acadêmica, além de promover a educação continuada.



Este ano, a 58ª Convenção de Contabilidade do Rio de
Janeiro será realizada com o XIV PROLATINO –
Congresso Internacional de Contabilidade do Mundo
Latino, iniciativa do Conselho Federal de Contabilidade
e do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de
Janeiro.
Como isso, nossa Cidade Maravilhosa vai receber de
braços abertos os maiores ícones da Contabilidade do
cenário nacional e internacional.
Este, sem dúvidas, será o maior evento da
Contabilidade brasileira em 2018!
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LAYOUT DA EXPOSIÇÃO
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LAYOUT DAS SALAS

500 lugares
250 lugares250 lugares



Programação Preliminar

09 de outubro de 2018
(terça-feira)

Horário
ATIVIDADES – AUDITÓRIO ÚNICO (salas Louvre 1 +2+3+4)

14h às 16h Evento CRCRJ
12h às 17h30 CREDENCIAMENTO
16h ABERTURA DA FEIRA DE NEGÓCIOS
17h30 às 19h RECEPÇÃO 

19h às 20h30 SOLENIDADE DE ABERTURA E ATRAÇÃO CULTURAL

20h30 COQUETEL NA FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES



10 de outubro de 2018
(quarta-feira)

Horário (250 lugares) (500 lugares) (250 lugares)

9h às 10h30 Prolatino Palestra 1 Palestra 2
10h30 às 11h INTERVALO – VISITAÇÃO À FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
11h às 12h30 Prolatino Palestra 3 Palestra 4
12h30 às 13h30 Intervalo – Almoço 
13h30 às 14h INTERVALO – VISITAÇÃO À FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
14h às 15h30 Prolatino Palestra 5 Palestra 6
15h30 às 16h30 INTERVALO – VISITAÇÃO À FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
16h30 às 18h Palestra MAGNA 1 (salas Louvre 1 +2+3+4)
20h30 Confraternização



11 de outubro de 2018
(quinta-feira)

Horário (250 lugares) (500 lugares) (250 lugares)

9h às 10h30 Prolatino Palestra 7 Palestra 8
10h30 às 11h INTERVALO – VISITAÇÃO À FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
11h às 12h30 Prolatino Palestra 9 Palestra 10
12h30 às 13h30 Intervalo – Almoço
13h30 às 14h INTERVALO – VISITAÇÃO À FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
14h às 15h30 Prolatino Palestra 11 Palestra 12
15h30 às 16h30 INTERVALO – VISITAÇÃO À FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES
16h30 às 18h Palestra MAGNA 2 (salas Louvre 1 +2+3+4)
18h - 18h30 ENCERRAMENTO DO EVENTO



SEJA NOSSO PATROCINADOR!

Aproveite a oportunidade e não fique de fora desse grande evento:

R$ 50.000,00
02 cotas

R$ 25.000,00
02 cotas

R$ 17.000,00
04 cotas

R$ 13.000,00
07 cotas

R$ 9.000,00
04 cotas



EXCELENTES MOTIVOS PARA PATROCINAR

- Visibilidade garantida para sua marca;

- Associação da sua marca a um evento 
conceituado e tradicional na área 
contábil;

- Apresentação de seu portfólio de 
soluções para o público contábil de todo 
país;

- Excelente oportunidade de 
Networking;

- Novas oportunidades de negócios.

Além do próprio evento, a visibilidade
também será nos meios de comunicação:

A base de dados do Rio de Janeiro conta
com 54 mil Profissionais;

O Facebook do CRCRJ possui 22 mil
seguidores e do CFC, 145 mil;

O Portal do CRCRJ, de janeiro a abril,
contabilizou mais de 290 mil acessos!



 Estande de 36 m² com localização privilegiada;
 Divulgação da logo com destaque como Patrocinador DIAMANTE: nas artes digitais e impressas do

evento; no hotsite da Convenção; no backdrop utilizado em fotos e vídeos da TV CRCRJ; nos intervalos de
todas as palestras;

 Citação pelo mestre de cerimônia na solenidade de abertura dos patrocinadores DIAMANTE;
 5 inscrições cortesia;
 Apresentação de vídeo institucional de até 1 minuto a ser divulgado nos dias 10 e 11/10;
 Inserção de logo como Patrocinador DIAMANTE na edição do Jornal Online do evento, a ser enviado por

e-mail para o banco de dados do CRCRJ, atingindo, aproximadamente, 54 mil profissionais;
 1 postagem no Facebook do CRCRJ do vídeo institucional ou, caso prefira, uma arte;
 Inserção de material nas pastas dos participantes, com dimensões adequadas ao tamanho da pasta do

evento; e
 Logo individual, com destaque, na tela de agradecimento aos Patrocinadores nos vídeos da CONCERJ.

R$ 50.000,00
02 cotas



 Estande de 18 m²;
 Divulgação da logo como Patrocinador RUBI: nas artes digitais e impressas do evento; no hotsite

da Convenção; no backdrop utilizado em fotos e vídeos da TV CRCRJ; nos intervalos de todas as 
palestras;

 Citação pelo mestre de cerimônia na solenidade de abertura dos patrocinadores RUBI;
 4 inscrições cortesia;
 Inserção de logo como Patrocinador RUBI nas edições do Jornal Online do evento, a ser enviado 

por e-mail para o  banco de dados do CRCRJ, atingindo, aproximadamente, 54 mil profissionais;
 Inserção de material nas pastas dos participantes, com dimensões adequadas ao tamanho da 

pasta do evento; e
 Logo individual na tela de agradecimento aos Patrocinadores nos vídeos da CONCERJ.

R$ 25.000,00
02 cotas



 Estande de 12 m²;
 Divulgação da logo como Patrocinador OURO: nas artes digitais e impressas do evento; no hotsite

da Convenção; no backdrop utilizado em fotos e vídeos da TV CRCRJ; nos intervalos de todas as 
palestras;

 Citação pelo mestre de cerimônia na solenidade de abertura dos patrocinadores OURO;
 3 inscrições cortesia;
 Inserção de material nas pastas dos participantes, com dimensões adequadas ao tamanho da 

pasta do evento; e
 Logo com todos os patrocinadores ouro na tela de agradecimento aos Patrocinadores nos vídeos 

da CONCERJ.

R$ 17.000,00
04 cotas



Estande de 9 m²;
Divulgação da logo como Patrocinador PRATA: nas artes digitais e impressas do

evento; no hotsite da Convenção; no backdrop utilizado em fotos e vídeos da TV
CRCRJ; nos intervalos de todas as palestras;

2 inscrições cortesia;
 Inserção de material nas pastas dos participantes, com dimensões adequadas ao

tamanho da pasta do evento; e
 Logo com todos os patrocinadores prata na tela de agradecimento aos

Patrocinadores nos vídeos da CONCERJ.

R$ 13.000,00
07 cotas



Estande de 6 m²;
Divulgação da logo como Patrocinador BRONZE: nas artes digitais e impressas

do evento; no hotsite da Convenção; no backdrop utilizado em fotos e vídeos
da TV CRCRJ; nos intervalos de todas as palestras;

1 inscrição cortesia;
 Inserção de material nas pastas dos participantes, com dimensões adequadas

ao tamanho da pasta do evento; e
 Logo com todos os patrocinadores bronze na tela de agradecimento aos

Patrocinadores nos vídeos da CONCERJ.

R$ 9.000,00
04 cotas



TOTENS PARA CARREGADORES DE CELULAR

R$ 3.000,00 | 04 cotas

- Totens de carregadores de celular a serem colocados no evento
com a logo da empresa

- Divulgação como patrocinador
- Inserção da Logo da empresa nos crachás

*Imagem ilustrativa.



MOCHILA/PASTA PARA PARTICIPANTES

R$ 40.000,00 | 01 cota – 1.000 UNIDADES – preço médio de R$ 40,00 – modelo mediante
aprovação do CRCRJ

Serão distribuídas a todos os participantes do evento, com a programação e demais brindes. A mochila poderá
ter a logo do patrocinador. As contrapartidas são:

*Imagem ilustrativa.

 Divulgação da logo com destaque como Patrocinador INSTITUCIONAL: nas artes digitais e impressas 
do evento; no hotsite da Convenção; no backdrop utilizado em fotos e vídeos da TV CRCRJ; nos 
intervalos de todas as palestras;

 Citação pelo mestre de cerimônia na solenidade de abertura dos patrocinadores INSTITUCIONAL;
 5 inscrições cortesia;
 Apresentação de vídeo institucional de até 1 minuto a ser divulgado nos dias 10 e 11/10;
 Inserção de logo como Patrocinador INSTITUCIONAL na edição do Jornal Online do evento, a ser 

enviado por e-mail para o banco de dados do CRCRJ, atingindo, aproximadamente, 54 mil 
profissionais;

 1 postagem no Facebook do CRCRJ do vídeo institucional ou, caso prefira, uma arte;
 Inserção de material nas pastas dos participantes, com dimensões adequadas ao tamanho da pasta 

do evento;
 Inserção de logo como “oferecimento” de vídeos ‘’teasers’’, de divulgação do evento;
 Logo individual na tela de agradecimento aos Patrocinadores nos vídeos da CONCERJ;



CAPAS PARA CADEIRAS – SALA DE 1000 PAX

R$ 15.000,00 | 02 cotas

Serão colocadas capas com logo da empresa em
1.000 cadeiras.

*Imagem ilustrativa.

1 cota reservada para JUCERJA



*Cota do SHOW

3 x R$ 20.000,00 e 4 x R$ 10.000,00

Também no último dia de evento, 11 de
outubro, será realizado o Show do Contabilista.

Como contrapartida, esta cota oferece a
possibilidade de:

- Apresentação do Show (no palco)
- Menção de Patrocinador Oficial do Show do

Contabilista 2018
- Vídeo de até 2min na abertura do show
- Fundo de palco do show

*valor estimado



Contatos

CFC
Contadora Lucélia Lecheta - Vice-

presidente do CFC 
(41) 98416-2262

Flávia Gracindo – Gerente do 
Departamento de Eventos
Telefone: (61) 3314-9633/ 

(61)99807-1662
eventos@cfc.org.br

CRCRJ
Contador Antonio Ranha - Vice-

presidente do CRCRJ
Telefone: (21) 96470-7234

Nélia Ornellas – Chefe do 
Departamento de Eventos

Telefone: (21) 2216-9575/ (21) 
98592-8195

concerj58@crcrj.org.br

Sindicont-Rio
Contadora Diva Maria de Oliveira 

Gesualdi- Presidente
Telefone: (21) 2224 2281

presidencia@sindicont-rio.org.br

mailto:eventos@cfc.org.br
mailto:concerj58@crcrj.org.br
mailto:presidencia@sindicont-rio.org.br

