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1. Apresentação 

A EXPOSIBRAM 2020 – Expo & Congresso Brasileiro de Mineração 100% Digital 

promoverá o encontro entre fornecedores e clientes da área de Mineração, gerando uma 

oportunidade essencial para negócios, conhecimento e networking. Acontecerá de 24 a 26 de 

novembro de 2020. 

 
A Exposição será realizada em plataforma digital em conjunto com o maior e mais 

importante Congresso sobre Mineração e irá reunir um público altamente qualificado, sendo 

grande parte deles com alto poder de decisão nas áreas em que atuam. 

 
O Website: www.portaldamineracao.com.br/exposibram2020 possui todas as 

informações relacionadas a EXPOSIBRAM 2020 100% Digital, onde os EXPOSITORES podem 

se atualizar sobre as novidades da Exposição e do Congresso. Acesse e obtenha informações 

antecipadas que poderão ser úteis na sua participação durante o evento. 

 
O Manual do Expositor estabelece os direitos e deveres do Promotor e da empresa 

expositora. Apresenta ainda as informações para preparação e operação no evento online, 

normas de participação, procedimentos obrigatórios, informações que deverão ser 

submetidas para configuração do estande. 

 
Leia todos os itens deste manual, com um cuidado especial em relação aos prazos de entrega 

das informações a serem enviadas.  

 
Caso permaneça com alguma dúvida, após sua leitura detalhada, não hesite em contatar a 

INOVAR EVENTOS Ltda. com a maior antecedência possível. 

 

  

Brasília, setembro de 2020. 

 

Flávio Ottoni Penido 

Diretor Presidente – IBRAM  

 
  

http://www.portaldamineracao.com.br/exposibram2020


 

 
 
 

2. Disposições gerais 

O presente manual, parte integrante do contrato de sublocação, define condições complementares à 

sublocação de estandes, quanto a configuração e funcionamento dos estandes. A sublocadora e a 

sublocatária devem cumprir fielmente as diretrizes nele estabelecidas. 

 
Ao participarem do Evento, os Expositores aceitam o Manual do Expositor, que estabelece seus direitos 

e obrigações. 

 
O desconhecimento das normas aqui estabelecidas não exime a sublocatária das penalidades, multas, 

sanções e responsabilidades previstas neste Manual que, caso ocorram, serão assumidas pela 

Sublocatária, seja qual for a natureza, solidária e independentemente da ordem da nomeação. 

 
A participação na Exposição está aberta a quaisquer empresas nacionais ou estrangeiras, por meio da 

possibilidade de sublocação de espaços virtuais para operação de seus estandes. 

 

Para a realização do evento, será utilizada a plataforma de evento online da Mitte Tecnologia, com 

ambiente integrado de toda as atividades do evento: Exposição, Congresso, Palestras Técnicas, Mini 

Cursos e Rodada de Negócios, além de ambientes de apoio ao visitante como balcão de informações, 

avaliação do evento e certificado de participação. Cada uma das empresas sublocatárias será 

denominada Expositor. 

 

Por comprovados motivos de força maior, o IBRAM poderá realizar a exposição em outro endereço 

virtual, ou alterar seu período de funcionamento, não tendo o Expositor direito, em função disto, de 

cancelar sua participação ou pleitear qualquer tipo de indenização. 

 
O Expositor não poderá ceder, nem sublocar, total ou parcialmente, os espaços sublocados através do 

Contrato de Sublocação de Área, salvo com autorização formal do IBRAM. 

 
Para participar da exposição é imprescindível que o Expositor esteja em dia com os pagamentos 

referentes à sua participação no Evento e outros serviços contratados junto ao IBRAM. 

 
O Expositor concorda que o simples fato de tomar parte do evento não assegura a concretização de 

negócios durante o mesmo, ficando o IBRAM isento de responsabilidades nessa área. 

 
Por se tratar de uma exposição, mesmo que virtual, não será permitida a  venda direta de produtos e 

serviços nos estandes do evento, já que o objetivo é promover e divulgar as empresas expositoras, não 

atuar como um ponto de venda com a entrega imediata de produtos no local. Não será permitida a 



 

 
 
 

exibição de cartazes ou qualquer sinalização do tipo “VENDIDO” ou similares.  

 
O Expositor fica desde já ciente que sua imagem poderá ser captada durante a realização do evento, de 

forma que todos os direitos são, desde já, considerados cedidos ao IBRAM, de forma gratuita e 

definitiva. 

 
Todas as necessidades quanto à configuração dos estandes não relacionadas no presente Manual serão 

diretamente equacionadas pelo IBRAM, por meio do atendimento do CAEX, da Inovar. 

 
Caso haja descumprimento das normas estabelecidas neste Manual por parte de alguma empresa 

expositora ou de terceiros por ela contratada, a mesma será obrigada ao pagamento de multa no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada norma descumprida. 

 
O IBRAM e a Inovar  poderão arbitrar em casos omissos neste Manual para que sejam garantidas as 

condições de segurança e o perfeito funcionamento do evento. 

 
Para todas as questões que direta ou indiretamente derivem do evento e da aplicação deste Manual, os 

Expositores se submeterão à jurisdição e foros dos tribunais na cidade de Brasília- DF, com expressa 

renúncia de qualquer outro que possa correspondê-lo. 

 

 



 

 
 
 

3. Dados do evento 

3.1 Ambientes da Plataforma 

Hall de Entrada do Evento 

 

 

 
Hall do Auditório 

 

 
Auditório 

 
 

 Imagens meramente ilustrativas 



 

 
 
 

3.2 Evento 

EXPOSIBRAM   2020 – Expo & Congresso Brasileiro de Mineração 100% Digital 

Website: www.portaldamineracao.com.br/exposibram2020 

 
 

3.3  Realização e promoção  

 
 

IBRAM – Instituto Brasileiro de Mineração 

SHIS – QL 12  -  CONJUNTO 0 (Zero)  -  CASA 4  –  LAGO SUL 

CEP 71630-205 – Brasília  -  DF 

Tel.: (61) 3364-7272 / 3364-7200 

E-mail: ibram@ibram.org.br 

Site: www.portaldamineracao.com.br 

 
 

3.4  Organização EXPOSIBRAM 2020 

 
 

INOVAR  EVENTOS LTDA. 

Av. das Américas, 8445 - Grupo 1003 a 1006 - Barra da Tijuca  

CEP 22793-081 - Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: (21) 3281-6318 

E-mail: exposibram@hyrnastha-inovar.com.br   

 
 
 
 
 
 
 

http://www.portaldamineracao.com.br/exposibram2020
mailto:ibram@ibram.org.br
http://www.portaldamineracao.com.br/


 

 
 
 

3.5  Comercialização da Exposição 
 

ÉTICA Promoção de Eventos 

Rua Nossa Senhora do Brasil, 775 

CEP 31130-090 -  Belo Horizonte  -  MG 

Telefone: (31) 3444-4794 

E-mail: exposibram2020@eticaeventos.net.br 

 

3.6  Data do Evento Digital 
24 a  26 de novembro de 2020. 

 

3.7  Horário do Evento Digital 
 

Exposição* 

24 de novembro  

25 de novembro  

26  de novembro  

14h às 19h  

9h às 18h  

9h às 18h  

Congresso 

24 de novembro  

24 de novembro 

25 de novembro 

 26 de novembro 

16h – Cerimônia de Abertura 

17h às 19h 

9h às 18h  

9h às 18h 

Mini Cursos 

24 de novembro  

25 de novembro  

26 de novembro 

9h às 12h 

9h às 17h30h  

9h às 18h30 

Rodada de Negócios 

24 a 26 de novembro 9h às 13h e 14h às 18h 

Horários sujeitos a ajustes. Acompanhar atualizações no site do evento.  

www.portaldamineracao.com.br/exposibram2020 

 (*) os estandes ficam disponíveis para visitação 24 horas por dia, o horário 

detalhado é para suporte técnico e atendimento digital aos visitantes. 

 

 
 

 

mailto:exposibram2020@eticaeventos.net.br
http://www.portaldamineracao.com.br/exposibram2020


 

 
 
 

4. Datas Importantes 

4.1 Inserção e  envio de arquivos e informações  
 

A plataforma do evento online, é interativa para que os expositores possam eles mesmos inserir seus 

dados e arquivos para configuração do seu estande virtual. A equipe do CAEX-Inovar está também no 

suporte, para auxiliar em cada passo do processo.  

O expositor irá receber no e-mail cadastrado no contrato de sublocação com o IBRAM o login e senha 

para acesso a plataforma no ambiente expositor, com o link da plataforma.  Também poderá acessar 

através do site da Exposibram 2020 na aba Exposição/Área do Expositor  

http://portaldamineracao.com.br/exposibram2020/exposibram-amazonia/area-do-expositor/.            

A partir deste ponto, o usuário é transferido para o site do evento online da Mitte Tecnologia. 

 

https://sis.automacaodeeventos.com.br/2020/exposibram/sis/expositor/ 

 

A plataforma será configurada em inglês e português, assim recomendamos aos expositores que 

sempre que possível apresentem seus conteúdos em ambos idiomas. Em um evento online se torna 

mais viável a participação de visitantes internacionais, e um material bilíngue é fundamental para 

chamar sua atenção.  

4.2 Check list de ações e prazos para configurar estande  virtual 
 
Abaixo a data ideal para organizar suas informações no estande virtual, lembrando que a 
plataforma é editável a qualquer momento pelo expositor. O prazo é para ter tempo de 
inserir, conferir e ajustar se necessário.  

 

Prazo limite  Onde  O Que  Foi feito?  

6/11/2020 Estande Virtual 

 

Cadastrar dados para divulgação da 
empresa no estande   

 

6/11/2020 Enviar por email   Cadastrar pessoas que irão atender no 
estande  

 

6/11/2020  Estande Virtual Inserir produtos e serviços na vitrine do 
estande  

 

6/11/2020 Estande Virtual Inserir logomarca da testeira e balcão do 
estande 

 

6/11/2020 Estande Virtual Inserir link do vídeo nas TVs e painel de 
LED 

 

6/11/2020 Estande Virtual Inserir arquivo para painel   

6/11/2020 Estande Virtual Inserir arquivo para catálogo  

 
 
 
 

http://portaldamineracao.com.br/exposibram2020/exposibram-amazonia/area-do-expositor/


 

 
 
 

5. Formas de Participação 

Conforme estabelecido no contrato firmado entre o IBRAM e o Expositor, relacionamos a seguir as 

opções de Estandes para o expositor promover a participação na EXPOSIBRAM 2020 100% Digital. A 

participação será gerenciada pela Inovar e orientada pelas normas deste Manual. 

O Expositor receberá o estande conforme detalhado a seguir: 

5.1 Estande Ouro  

LOGO NA 
TESTEIRA  

1 unidade. 
O arquivo deverá ser no tamanho 400 px (L) x 400 px (A)  
Formato “png” com fundo transparente 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

LOGO OU 
PRODUTO   NO 
BALCÃO 

 1 unidade.  
O arquivo deverá ser no tamanho 400 px (L) x 400 px (A)  
Formato “png” com fundo transparente 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

VÍDEO NAS TVS  
 (Youtube ou Vimeo) 2 vídeos, institucionais ou de produtos . 
Link do cliente sem limite de tamanho 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

VÍDEO                   
TV MAIOR / 
PAINEL DE LED 

(Youtube ou Vimeo) 01 vídeo. 
Link do cliente sem limite de tamanho 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

VITRINE  
PRODUTOS  OU 
SERVIÇOS  

20  produtos ou serviços  
Texto,  imagem e vídeo (opcional) para cada item. 
O arquivo texto e imagem deverá ser no tamanho 150 px(L) x 200px (A)  
Formato “png” com fundo transparente  
Vídeo: Link do cliente sem limite de tamanho 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

PAINEL PARA 
PRODUTO OU 
SERVIÇO 

1 unidade – Destaque para produto ou serviço 
O arquivo deverá ser  no tamanho 300 px(L) x 300 px (A)  
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

CATÁLOGO 
Catálogo para download 
O arquivo deverá ter no máximo 15MB  
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

RECEPCIONISTA 
VIRTUAL 

Apresentação do estande e informativo dos contatos da empresa: site, 
telefone, Whatsapp, e-mail, Instagram, Linkedin e Twitter. 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

CHAT  Fale ao vivo e reservado com o visitante. 

FÓRUM TOTEM 
Perguntas e respostas, moderada pelo expositor e compartilhada com todos os 
visitantes 

SALA REUNIÃO Sala para palestra ao vivo por vídeo 

 



 

 
 
 

 
 
 
Modelos de layout Estande Ouro 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5.2 Estande Prata 

LOGO NA 
TESTEIRA  

1 unidade. 
O arquivo deverá ser no tamanho 400 px (L) x 400 px (A)  
Formato “png” com fundo transparente 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

LOGO OU 
PRODUTO   NO 
BALCÃO 

1 unidade.  
O arquivo deverá ser no tamanho 174 px (L) x 117 px (A)  
Formato “png” com fundo transparente 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

VÍDEO NAS TVS  
(Youtube ou Vimeo) 2 vídeos, institucionais ou de produtos . 
Link do cliente sem limite de tamanho 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

VITRINE  
PRODUTOS  OU 
SERVIÇOS  

12  produtos ou serviços 
O arquivo texto e imagem deverá ser enviado no tamanho 150 px(L) x 200 px 
(A)  Formato “png” com fundo transparente 
Vídeo: Link do cliente sem limite de tamanho 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

PAINEL PARA 
PRODUTO OU 
SERVIÇO 

1 unidade – Destaque para produto ou serviço 
O arquivo deverá ser no tamanho 300 px(L) x 600 px (A)  
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

CATÁLOGO 
Catálogo para download 
O arquivo deverá ter no máximo 15MB 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

RECEPCIONISTA 
VIRTUAL 

Apresentação do estande e informativo dos contatos da empresa: site, 
telefone, Whatsapp, e-mail, Instagram, Linkedin e Twitter. 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

CHAT  Fale ao vivo e reservado com o visitante. 

FÓRUM 
Perguntas e respostas, moderada pelo expositor e compartilhada com todos os 
visitantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Modelos de Layout Estande Prata 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

5.3 Estande Bronze  

LOGO NA 
TESTEIRA  

1 unidade. 
O arquivo deverá ser no tamanho 400 px (L) x 400 px (A)  
Formato “png” com fundo transparente 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

LOGO OU 
PRODUTO   NO 
BALCÃO 

1 unidade.  
O arquivo deverá ser no tamanho 400 px (L) x 400 px (A)  
Formato “png” com fundo transparente 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

VÍDEO NAS TVS  
(Youtube ou Vimeo) 1 vídeo, institucional ou de produto . 
Link do cliente sem limite de tamanho 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

VITRINE  
PRODUTOS  OU 
SERVIÇOS  

6  produtos ou serviços 
O arquivo texto e imagem deverá ser no tamanho 150 px(L) x 200 px (A)  
Formato “png” com fundo transparente 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

CATÁLOGO 
Catálogo para download 
O arquivo deverá ter no máximo 15MB 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

RECEPCIONISTA 
VIRTUAL 

Apresentação do estande e informativo dos contatos da empresa: site, 
telefone, Whatsapp, e-mail, Instagram, Linkedin e Twitter. 
Prazo para inserção: até 06 de novembro 

FÓRUM 
Perguntas e respostas, moderada pelo expositor e compartilhada com todos os 
visitantes 



 

 
 
 

Modelos de Layout Estande Bronze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

5.4 Rodada de Negócios  

O IBRAM vai promover uma Rodada de Negócios na Exposibram 2020 100% Online no ambiente do 

evento virtual, informações mais detalhadas estão no ambiente da plataforma online.  

5.5 Palestras Técnicas 

O evento contará com 3 salas de palestras e, além das atividades do Congresso que acontecem nestas 

salas, foram reservados alguns horários dedicados a Palestras Técnicas, cujo conteúdo é de livre 

escolha das empresas que vão oferecer a atividade.  

Sugerimos as empresas que forem apresentar palestras técnicas que evitem fazer uma mera 

apresentação comercial de seus produtos e serviços e valorizem sua apresentação com algum tema e 

palestrante que esteja chamando a atenção do setor. E lembrar que a audiência pode ser internacional, 

então oferecer tradução simultânea é valorizar a atividade.  

Os interessados em palestras técnicas devem negociar horários e valores com a área comercial da 

Ética.  

ÉTICA Promoção de Eventos 

Telefone: (31) 3444-4794 

E-mail: exposibram2020@eticaeventos.net.br 

mailto:exposibram2020@eticaeventos.net.br


 

 
 
 

6. Configuração e operação dos estandes 

Listamos abaixo algumas dicas para a configuração do seu estande virtual e também para a operação 

nos dias do evento:  

6.1 Idiomas  
Sugerimos sempre que possível disponibilizar informações e atendimento em inglês e português, já 

que o evento online propicia a participação de visitantes internacionais com mais intensidade.  

6.2 Arquivos de Upload  
Procure trabalhar com boas imagens de seus produtos, serviços e logomarcas para publicação. Use 

sempre arquivos em alta resolução, com um agradável impacto visual. 

Use textos objetivos.  

6.3 Sua participação no dia do evento 
Verifique sua estrutura para o dia do evento: 

• Computador ou notebook com câmera  (para Rodada de Negócios, sala estande Ouro)  

• Fone de ouvido com microfone acoplado.  

• Internet dedicada ou banda larga. 

 

 

6.4 O ambiente 
O ambiente no qual você estará no momento da transmissão tem uma forte conexão com você e sua 

imagem, então procure:  

• Local com boa iluminação, de preferência, sem a intervenção de sons externos. 

• Verifique a altura da cadeira que você estará posicionado(a),  tente sempre estar com a sua 

imagem no centro da tela. 

• Não deixe a câmera abaixo do nível dos seus olhos para não haver distorção da sua imagem. 

Use algo que possibilite que a câmera fique na altura dos seus olhos. 

• Se a apresentação for um bate papo, procure se posicionar na câmera de forma central e no 

plano fechado (figura 1). Caso vá exibir movimentos, ferramentas e processos, procure se 

posicionar de forma central mas no plano aberto (figura 2). 

• Verifique se os objetos que entram no quadro visual são ideais para visualização do público. 

• Foque o seu olhar na lente da câmera, você estará falando com as pessoas. 

• Use plano fechado para as palestras. Observe o seu posicionamento/enquadramento na 

câmera, como abaixo:  

Plano fechado     Plano Aberto  
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 

6.5 Sua participação no dia do evento 
Conectar pelo menos 30 minutos antes do horário de funcionamento do estande. Lembrando que o 

estande é visitado 24 horas por dia, mas você pode determinar o horário de atendimento nos itens 

interativos, conforme o horário do evento.  

Tenha à mão um guia de perguntas e respostas frequentes, para ajudá-lo no atendimento. 

O apoio técnico do promotor está atendendo conforme o horário da feira..  

 

6.6 Internet no momento da operação do estande 
Mesmo com sua internet dedicada ou banda larga, evite atividades que possam dividir a banda de 

internet. Desligue todos os outros dispositivos que possam estar competindo com o uso da internet, 

tais como: smart TVs, outros computadores e celulares, vídeo games. Feche aplicativos como Dropbox , 

Google Drive e similares.  

 

6.7 Conecte-se 
o Sua conexão será feita pela plataforma Mitte  

o Certifique-se que o som estará funcionando. 

o Teste sua apresentação com antecedência.  

 

6.8 Já vai começar! 
o Tenha sempre água por perto para beber durantes os intervalos da narrativa.  

o Não fique com dúvidas ou insegurança. Estamos  aqui para lhe apoiar.  

o É importante que tenha informado ao promotor o seu telefone celular como contato. Ele será 

usado apenas em caso de algum problema no dia da transmissão do evento.   



 

 
 
 

7. Infraestrutura 

7.1 Atendimento Inovar  

A Inovar atenderá aos Expositores no CAEx - Centro de Atendimento ao Expositor, online, conforme 

horários abaixo:  

DIAS HORÁRIOS 

23/11/2020 (teste final da plataforma) 9h às 18h  

24 /11/2020 8h às 20h  

25/11/2020 8h às 18h 

26/11/2020 8h às 18h  

 
Durante a fase preparatória, a Inovar está disponível para esclarecimento de dúvidas e apoio aos 
Expositores: 
  
Telefone celular: 21 – 98082-0065 
Atendimento geral: exposibram@hyrnastha-inovar.com.br  
 
 
 

7.2. Coleta de dados de visitantes 
 
Os Expositores terão acesso aos dados dos visitantes que visitaram seu estande em tempo real. Para 

ter acesso aos dados, basta acompanhar pelo status da Dashboard na plataforma. E após o evento 

recebe o relatório por e-mail em até 5 dias úteis. 

mailto:exposibram@hyrnastha-inovar.com.br


 

 
 
 

8. Funcionamento da Exposição 

8.1 . Cadastramento da equipe do expositor  

Além do e-mail inicial cadastrado para acesso a plataforma, o expositor poderá cadastrar mais 

colaboradores para operação da plataforma. Isto será importante para criar revezamento no 

atendimento das áreas interativas como o chat e o fórum.  

8.2 . Operação do estande  

Pelo menos um funcionário do Expositor capacitado a prestar informações sobre produtos e serviços 

expostos deverá estar sempre conectado nas áreas virtuais do estande durante os horários da 

exposição. Sugerimos a conexão com antecedência de 30 minutos antes da abertura do Evento e 

verificação de todos os elementos do estande e da sua conexão.  Valorize a presença do visitante 

colocando no atendimento do estande profissionais preparados para informar sobre sua empresa, seus 

produtos, serviços e projetos.   

8.3  Convites  

O IBRAM fornecerá convites eletrônicos para que as empresas Expositoras convidem empresários, 

compradores, técnicos, clientes, distribuidores, revendedores e outros. No convite haverá instrução 

para o link de cadastro dos visitantes. 

 

8.4  Congresso  
 

A participação no congresso será aberta a todos os visitantes, sem custo de inscrição.  

 

 

8.5  Ações promocionais no estande  
 

As ações de promoção que acontecerão nos estandes deverão obedecer as regras gerais do evento e a 

legislação vigente;  

8.5.1 Apresentações artísticas e culturais  

Nestes casos, o expositor deverá observar as exigências de direito autoral junto ao ECAD e 
direito digital em caso de uso de conteúdo digital.  

8.5.2 Trajes inadequados e comportamento ético  

Mesmo sendo um evento virtual, trajes inadequados ou outros apelos não condizentes com o 



 

 
 
 

espírito de sobriedade que se exige de uma exposição de negócios do setor de mineração estão 

terminantemente proibidos e serão coibidos de forma pronta e enérgica. 

Entende-se por trajes inadequados aqueles que tenham conotação apelativas ao corpo, 

desviando o foco do atendimento e conteúdo do estande, tais como roupas transparentes, 

colantes, biquínis, sungas, maiôs,  dentre outros. 

No que diz respeito ao comportamento ético, entende-se como aqueles de acordo com a boa 

conduta e os costumes, sem quaisquer apelos de ordem moral ou física, seja dos Expositores 

ou de protagonistas do conteúdo apresentado em seu estande.   

8.5.3 Técnicas de demonstração 

Serão permitidas todas as técnicas de demonstração válidas, desde que observadas as 

seguintes limitações: 

• Não é permitida a participação e/ou presença, no recinto do evento, de produtos, 

folhetos digitais ou similares, logomarcas ou promoção de qualquer espécie, de instituições, 

empresas ou pessoas que não possuam um contrato vigente ou autorização expressa do 

IBRAM. 

• A divulgação de qualquer material deverá obedecer aos princípios morais, éticos, de 

ordem pública e bons costumes. O promotor e a Inovar têm o direito de vedar publicidade 

contrária a este dispositivo.   

8.5.4 Procedimentos para sorteios, vale-brindes e concursos 

A  plataforma tem uma ferramenta para sorteio de brindes nos estandes, que pode ser 

contratado pelo expositor, caso de seu interesse.  

Por outro lado, caso o expositor deseje conduzir de forma própria seus sorteios, lembramos 

que sorteios ou distribuição de prêmios é regulada pelo Governo Federal e dependendo da 

configuração deverá ser autorizada e registrada. Sugerimos aos expositores que avaliem tal 

necessidade no link do site do Ministério da Economia, abaixo, que determina em que 

condições previstas em lei:  

http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-

frequentes/regulacao/promocoes-comerciais#pergunta1 

 

8.6  Venda de produtos e serviços 
 

Por se tratar de uma exposição, não será permitida a venda direta de produtos e serviços nos estandes 

durante o evento, já que o objetivo do evento é a promoção e divulgação das empresas expositoras e 

não ser um ponto de vendas com pronta entrega de produtos no local. Sendo assim, também não será 

autorizado exibir anúncios do tipo VENDIDO e similares nos estandes.   

 

8.7 Responsabilidade  
 

O IBRAM e a Inovar não serão responsáveis por danos ou prejuízos causados à empresa expositora e 

pessoas durante o evento, incluindo-se sabotagem, deficiência ou interrupção de energia elétrica e 

sinistros de qualquer espécie. 

Fica entendido que são de responsabilidade do Expositor ou seus prepostos todas as obrigações 

trabalhistas, legais e todo e qualquer dano que sejam causados a partir de sua presença, de seus 

funcionários ou de qualquer outra pessoa que esteja desenvolvendo algum serviço no estande. 

http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/regulacao/promocoes-comerciais#pergunta1
http://www.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/regulacao/promocoes-comerciais#pergunta1

