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GUIA DE LOCAIS DE
EVENTOS E TREINAMENTOS
O iPL é uma escola de negócios focada na formação de líderes, pessoas com plena consciência do
impacto de suas ações, que conseguem influenciar suas equipes e fazer a diferença prática onde
quer que estejam.
Uma escola de negócios que preza pela qualidade de ensino precisa de um espaço que estimule o
aprendizado. Por isso, em abril de 2013, inauguramos uma nova sede, desenhada especialmente
para promover o conhecimento e o network entre os alunos.
Neste Guia de Eventos e Treinamentos você poderá conhecer mais informações sobre nosso espaço, que está disponível para locação, mas também sobre outros endereços disponíveis na cidade de
São Paulo e região metropolitana.
Nas próximas páginas você irá conferir opções para diferentes tipos de evento, espaços que atendem desde pequenas reuniões executivas até convenções de grande porte. Um deles será o ideal
para a realização de seu evento corporativo.
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serviços
Por se tratar de uma escola de negócios, o espaço
não está preparado para disponibilizar equipamentos para videoconferências, transmissão simultânea ou filmagem, porém a equipe do iPL auxilia
na contratação de fornecedores terceirizados. Caso
seja necessário, uma copeira fica à disposição para
auxiliar no atendimento aos convidados.

iPL

I n st it u t e o f
p e r fo r m a n c e
and leadership

infraestrutura
A locação dos espaços inclui internet wi-fi,
projetor, sistema de sonorização e suporte. O
mobiliário, novo e ergonômico, oferece conforto
para os convidados e customização para a
realização de diferentes tipos de atividades. Os
vidros espelhados permitem uma iluminação
natural, mas blackouts garantem um maior
controle da luminosidade quando necessário. O
estacionamento é conveniado, porém com valor
especial para clientes do iPL.

Espaço novo na região da Berrini, as instalações do iPL são dedicadas a criar um ambiente que
favorece o aprendizado e a troca de conhecimento. Oferece três espaços para locação: duas salas
de aula e uma sala de reunião, todas com isolamento acústico e blackout, ideais para eventos,
encontros e atividades com grupos de até 40 pessoas. Os participantes podem usar as salas de
estudo, que comportam até quatro pessoas conforme disponibilidade no horário, e a área da
recepção, com mesas do tipo bistrô para apoio de notebooks, tablets ou outros materiais.
Para quem vai de carro, o acesso deve ser feito pela Rua Quintana, número 978.

PONTOS POSITIVOS
Salas de aula com paredes de lousa branca
auxiliam em dinâmicas. Mesas moduláveis que
permitem configurações diferentes conforme
a necessidade do evento. Localização estratégica e de fácil acesso, próximo à Av. Berrini.

R. Dr. Geraldo Campos Moreira, 375

PONTOS a melhorar
Localizado no primeiro andar do edifício Attílio
Tinelli, não oferece entrada privativa. A disponibilidade das salas está atrelada ao calendário
acadêmico. Não possui espaço para eventos
de grande porte.

1º And. | 04571-020 São Paulo SP

Tel: (11) 2364-9355 | contato@iPLedu.com | www.iPLedu.com
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 07 quilômetros | Cumbica - 38 quilômetros

Quantidade de salas: 3
Localização: 1º andar.

Disponíveis: Flipchart | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores | Impressoras | Telefones | Internet

Formato das Salas

instalações
O espaço foi projetado para abrigar uma escola
de negócios, de modo que se torna ideal para a
realização de treinamentos, cursos e dinâmicas
indoor. A recepção permite a realização de
eventos sociais para até 50 pessoas e favorece o
convívio e o networking entre os participantes
do evento e outros executivos que possam estar
presentes. Todas as salas dispõem de tomadas
individuais para que os convidados possam
carregar seus notebooks ou tablets. Conta com
uma pequena copa.
Área total: 180 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 50 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento conveniado - Capacidade veículos | Vallet

Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Sala
Campos

14

10

-

-

-

Sala
Stigler

51

18

-

30

65

Sala
Burns

58

24

-

40

70

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 1.020,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 40 pessoas em formato escolar.
O valor pode variar em função da configuração de
sala, equipamentos solicitados, dia da semana e
horário.

			

Avenidas importantes: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, Av. dos Bandeirantes e Marginal Pinheiros.

4

5

serviços
Um coordenador da casa acompanha os eventos e dá suporte ao cliente. O Afrikan House
dispõe de ajudante de manutenção, eletricista
e pessoal de limpeza pré e pós-evento. Há uma
lista de fornecedores usada como referência,
porém, alguns são exclusivos como gerador
de energia, tablado sobre a piscina, iluminação decorativa, vallet, bandas e DJs. O serviço
de alimentação é da casa e os cardápios não
incluem bebidas alcoólicas, elas devem ser trazidas pelo cliente, mas não é cobrada a rolha.

Afrikan
House
Garden

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

A primeira casa do grupo que administra os espaços de eventos Afrikan House Garden e
Lounge fica em Itapecerica da Serra. Instalado em uma casa de campo adaptada, o Garden
ocupa uma área com 14 mil metros quadrados. A decoração é feita com tecidos, peles,
máscaras, quadros e esculturas trazidos de uma viagem à África do Sul pelos donos do
empreendimento. O lugar é formado pelo salão principal com 380 metros quadrados, um
bangalô sobre um lago e bar, além de uma belíssima área verde. O Lounge, inaugurado em
2010, fica na Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 577, na Chácara Santo Antônio,
próximo à Marginal Pinheiros.

PONTOS POSITIVOS
Formado por um grande salão ligado a um
bangalô sobre um lago, o Afrikan House é
ideal para eventos de confraternização que
durem um dia. Tem uma bonita área verde
onde há capela, campo de futebol e quadra
poliesportiva.

PONTOS a melhorar
Não dispõe de internet, o que dificulta a
realização de conferências ou eventos que
necessitem de realização de atividades online.
O acesso é um tanto complicado pela sinalização discreta na beira da estrada. Há um mapa
disponível no site.

Estrada Benedito Pereira Rodrigues, 2.073 - CEP: 06858-000 - Bairro da Lagoa - Itapecerica da Serra - SP
Tel: (11) 5542-8000 | E-mail: afrikanhouse@afrikanhouse.com.br | www.afrikanhouse.com.br
Próximo ao aeroporto de Congonhas - 28 quilômetros | Cumbica - 58 quilômetros

			

O Espaço tem amplo estacionamento e manobristas recebem o veículo ainda na entrada do
lugar. O salão é aberto, assim como o bangalô.
Não há ar-condicionado nem internet. O uso
de equipamentos tecnológicos depende de
contratação avulsa. Neste caso, uma lista dos
fornecedores habituais é entregue ao cliente.
Na cidade também é proibido barulho após
as 22 horas, então sonorização é permitida até
esse horário.

Quantidade de salas: 01			
Localização: no piso térreo.

Formato da Sala
Área
(m2)
U

Disponíveis: Flipchart | Microfones

instalações
Disponível apenas para um evento por dia,
o Afrikan House Garden comporta até mil
pessoas espalhadas por todos os ambientes.
O salão principal tem pé direito de 11 metros.
Com 380 metros quadrados de área, abriga
até 300 pessoas em um coquetel. Ligado a ele
está o bangalô, que fica sobre o lago e tem piso
de vidro. O espaço tem também salas, jardins,
lago artificial com peixes, campo de futebol,
piscina, quadra poliesportiva, vestiários, capela,
toaletes e cozinha.
Área total: 14000 metros quadrados.

Grande

380

80

Espinha
de Peixe

Escolar

150

150

Auditório/
Plateia
350

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 5.000,00 + 14,5% por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 100 pessoas.

Disponível: Estacionamento próprio - Capacidade 400
veículos | Vallet

Avenidas importantes: Estrada João Rodrigues de Morais e Rodovia Régis Bittencourt.
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serviços
A equipe de serviços do espaço é grande e
bem treinada, auxiliando em todas as fases de
execução do evento. Há desde recepcionistas
bilíngues até profissionais para atuar na manutenção dos equipamentos. O pessoal da limpeza é atento e, mesmo com lotação completa,
mantém os banheiros sempre limpos. Na segurança, o atendimento é exigente, mas nada que
compromenta. A AMCHAM possui também
equipe técnica de áudio e vídeo própria.

câmara americana
de comércio brasile sta d o s u n i d o s

amcham

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Um espaço surpreendente e que poucos conhecem na cidade de São Paulo. A Câmara
Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham), localizada na zona Sul de São
Paulo, tem mais de mil metros quadrados de área, ou seja, suficiente para receber até
1700 pessoas ao mesmo tempo em eventos. Anualmente, o Amcham Business Center
recebe mais de dois mil eventos, alguns deles atraem personalidades do mundo político e
empresarial. Já passaram pelo espaço, os ex-governantes dos EUA George Bush e Bill Clinton
e do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, políticos de destaque no cenário nacional
como Mário Covas, Gilberto Kassab e Antonio Palocci, entre outros.

PONTOS POSITIVOS
A estrutura de serviços e os equipamentos
disponíveis tornam o espaço da AMCHAM
adequado para qualquer tipo de evento. Outro
ponto que merece destaque é a facilidade para
montar salas de vários formatos e tamanhos.

PONTOS a melhorar
Por abrigar muitos eventos ao longo do ano,
a disputa por salas disponíveis é acirrada. Isso
exige que as empresas interessadas façam um
planejamento a longo prazo. A uso dos serviços da Ker Gastronomia é obrigatório.

Rua : Rua da Paz, 1431 - CEP: 04713-001 - Chácara Santo Antonio - SP
Tel: (11) 3324-0194 | E-mail: convencoes@amchambrasil.com.br | www.amcham.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 12 quilômetros | Cumbica - 30 quilômetros
Avenidas importantes: entre a Av. Santo Amaro e a Marginal Pinheiros, próximo ao Centro Empresarial e à Luís Carlos Berrini.
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Oferece estrutura completa para videoconferências, equipamentos diversos, amplo
estacionamento, equipe de atendimento
especializada, iluminação natural nas áreas de
coffee break e ar-condicionado individual em
cada uma das salas. Há cabines para tradução
e distribuição de sinal de internet wi-fi, neste
caso, a utilização é cobrada à parte. É considerado o único espaço de eventos no Brasil com
link dedicado de internet com velocidade de
conexão de 12 mb.

Quantidade de salas: 14			
Localização: piso térreo e 1º andar.

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Disponíveis: Flipchart

Disponíveis: Foyer - Capacidade 300 pessoas | Estacionamento próprio - Capacidade 2000 veículos | Vallet |
Entrada privativa | Acessibilidade

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

40

20

20

24

40

Média

180

46

85

90

168

Grande

1000

600

1200

1500

1500

instalações
Na AMCHAM é possível realizar qualquer tipo
de evento, já que suas 14 salas são moduláveis
e podem ser formatadas para receber desde
pequenas reuniões até congressos. A menor
delas abriga 5 pessoas e a maior, 1200. No foyer
ficam até 300 pessoas. Uma cozinha industrial,
onde fica a Ker Gastronomia, é responsável
pelos alimentos e bebidas servidos no local.
Poucas salas têm janelas e o isolamento
acústico é perfeito. Entrada com rampas e
espaços internos rebaixados facilitam o acesso
de cadeirantes.
Área total: 1000 metros quadrados.

Espinha
de Peixe

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 2.897,13 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
A estrutura de serviços é pequena, mas compatível com o tamanho do lugar. Conta com
manobrista do estacionamento na entrada
e segurança do centro empresarial América
Business Park. Há equipes de limpeza e de
manutenção. A alimentação é terceirizada
e servida no foyer do America Hall ou ainda
pode-se contar com o restaurante Griggs, do
qual o espaço de eventos é anexo. Equipamentos devem ser locados à parte.

america
hall

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Instalado dentro do centro empresarial América Business Park, atende muitas empresas que
têm escritórios no local. Fica em rua paralela à Marginal Pinheiros, no sentido Imigrantes,
após a Ponte do Morumbi. O América Hall funciona no subsolo do restaurante Griggs, mas
tem entrada exclusiva passando por uma agradável cascata. As salas estão distribuídas em
160 metros quadrados e são moduláveis, permitindo montagens para no mínimo 6 pessoas
e no máximo 240. O pacote de locação inclui videoprojetor, telão e flipchart. Há serviço de
manobrista e alimentação pode ser feita no restaurante Griggs.

PONTOS POSITIVOS
Fácil acesso pela Marginal Pinheiros e instalado dentro de um centro empresarial, fato
que agregra boa estrutura, como segurança,
estacionamento com manobrista e restaurante. As salas são mobiliadas e equipadas com
telão, videoprojetor e flipchart.

PONTOS a melhorar
Apesar de ter como ponto forte a localização
dentro do centro empresarial, a procura das
salas pelos escritórios existentes no local pode
dificultar a locação por parte das empresas
que não estão no complexo.

Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200 - CEP: 05693-000 - Morumbi - SP

O pacote de locação inclui videoprojetor, telão
e flipchart. As salas não têm janelas, logo não
há problema com entrada excessiva de luz.
Já a iluminação é dimerizada. Todo o espaço
tem isolamento acústico, ar-condicionado,
sonorização e internet. A mobília é própria e
conta com cadeiras almofadadas. O estacionamento é conveniado e cobra por hora, porém,
participantes de eventos têm desconto.

Quantidade de salas: 4			
Localização: subsolo.

Formato das Salas

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia |
Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Internet

instalações
Espaço versátil, tem salas moduláveis que
podem abrigar até 240 pessoas em um mesmo
evento. Divididas, elas podem receber entre 6 e
100 pessoas, dependendo do tipo de formatação. A menor delas tem 22 metros quadrados.
Há um pequeno foyer que pode ser utilizado
para coffee breaks. Outra opção é utilizar o restaurante que existe no centro empresarial. Tem
rampas que permitem o acesso de cadeirantes
até as salas. Área total: 160 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 50 pessoas | Estacionamento conveniado - capacidade 200 veículos | Entrada
privativa

Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

22

6

6

10

16

Média

80

30

50

50

100

Grande

160

60

80

80

240

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 1.790,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

Tel: (11) 3759-7676 | E-mail: contato@americahall.com.br | www.americahall.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 08 quilômetros | Cumbica - 39 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Luís Carlos Berrini.
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serviços
Os funcionários da área de eventos são
solícitos, desde o primeiro contato do cliente.
Sabem informar sobre os detalhes e características de cada uma das salas, além de
recomendar os melhores equipamentos para
cada tipo de reunião ou convenção. Os eventos
realizados nos espaços do hotel podem contar
com serviços de outros setores como, garçom,
manobrista, segurança, alimentos, bebidas e
hospedagem, tudo com o padrão Blue Tree.

blue tree
premium
fa r i a l i m a

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

A proximidade com um dos principais centros econômicos da capital, com grandes
empresas, restaurantes e shoppings é um dos diferenciais desse hotel. Moderno e com
perfil para abrigar grandes executivos, o espaço de eventos tem uma boa estrutura para
convenções de pequeno e médio porte. São quatro salas para grupos reduzidos e um espaço
com divisórias e que pode abrigar até 380 pessoas em formato auditório. Além da estrutura
física, que conta também com o restaurante Noah, tem equipamentos para a realização de
convenções, eventos sociais ou corporativos. A equipe de serviços segue o conceituado
padrão da rede de hotéis.

PONTOS POSITIVOS
A estrutura de serviços da Blue Tree, as boas
características do hotel para abrigar eventos
de médio porte, a estrutura de equipamentos
moderna e a equipe de eventos bem preparada para auxiliar em todas as etapas.

PONTOS a melhorar
Por estar localizado em uma área de grande circulação e poucas opções de vias para
chegar ou sair, os congestionamentos podem
ser inevitáveis. Além disso, como as salas são
muito procuradas, pode haver dificuldade para
encontrar datas.

Avenida Faria Lima, 3889 - CEP: 04538-133 - Vila Olímpia - SP
Tel: (11) 3896-7544 | E-mail: reservas.farialima@bluetree.com.br | www.bluetree.com.br
Próximo ao aeroporto de Congonhas - 07 quilômetros | Cumbica - 35 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Juscelino Kubitschek, Marginal Pinheiros e Av. Santo Amaro.
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Como a maioria de outros locais de eventos,
trabalha com uma empresa terceirizada, neste
caso, a Focus, que faz o aluguel de equipamentos modernos e pessoal treinado. Estão
disponíveis equipamentos para a realização de
videoconferências, tradução simultânea, microfones e vários tamanhos de TVs de LCD. A área
de eventos tem ambiente bem cuidado, iluminação moderna, acesso à internet e sistema de
ar-condicionado com controle de temperatura.

Quantidade de salas: 09			
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Formato das Salas
Área
(m2)

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

instalações
É possível realizar qualquer tipo de evento de
pequeno e médio porte, pois as salas são moduláveis e, em algumas, o pé-direito quase chega
aos 4 metros. A maior sala abriga 380 pessoas em
auditório, mas conta com salas para pequenas
reuniões que comportam entre seis e 12 pessoas
em mesa única. O grande diferencial é um gazebo que pode ser montado para receber até 140
pessoas dispostas em mesas redondas, como em
um jantar e que proporciona um ambiente bem
mais agradável para os participantes.
Área total: 1000 metros quadrados.

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

30

25

9

9

30

Média

180

59

60

90

180

Grande

300

-

180

200

380

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 2.580,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato auditório.
O valor irá variar em função da configuração de
sala, equipamentos solicitados, dia da semana e
horário.

Disponível: Foyer - capacidade 300 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento próprio capacidade 200 veículos | Vallet

13

serviços
Equipe bem-treinada tanto nos serviços hoteleiros
quanto no atendimento ao público de eventos.
Os funcionários são atenciosos e informam a
localização dos espaços. Os ambientes são limpos
e a manutenção é feita regularmente. No setor de
Alimentos e Bebidas há uma cozinha destinada
a atender apenas a área de eventos. É nela que
são elaborados os pratos dos eventos, montados
de acordo com o briefing do cliente. São várias
opções para jantares e coffee breaks, inclusive,
com possibilidade de ser temático.

BOURBON
CONVENTION
& SPA RESORT
at i b a i a

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Não é fácil encontrar uma área de eventos instalada em um hotel tão grande quanto a
do Bourbon Atibaia. Localizado na Rodovia Fernão Dias, próximo ao entroncamento com
a Rodovia Dom Pedro I, o empreendimento tem 10 mil metros quadrados destinados a
eventos. São mais de quarenta salas para reunião, pavilhão para feiras ou exposições, sala
VIP para videoconferência, uma área exclusiva para eventos sociais, espaço para realizar
eventos aliados a entretenimento musical, área externa próxima às piscinas entre outros. Na
parte hoteleira, o Bourbon tem 572 apartamentos, SPA, restaurantes e diversificada grade de
atividades de lazer.

PONTOS POSITIVOS
A apenas cerca de 50 minutos do centro de
São Paulo, o Bourbon tem uma grande e diversificada área de eventos e excelente estrutura
hoteleira e de lazer. Essas qualidades contribuem para que o hotel seja uma opção de fácil
acesso e com várias propostas de salas.

PONTOS a melhorar
Como os espaços de eventos são distribuídos
pelo hotel, eventualmente, é preciso percorrer
longos trechos entre um lugar e outro.

Rodovia Fernão Dias, s/n, km 37,5 - CEP: 12954-000 - Atibaia - SP
Tel: (11) 4414-4700 | Reservas: 0800 703 4041 | www.bourbon.com.br
Próximo ao aeroporto de Cumbica - 66 quilômetros | Congonhas - 77 quilômetros
Avenidas importantes: Rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I.
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Os espaços têm comodidades diferentes, entretanto, todas as salas têm ar-condicionado central, isolamento acústico e blackout. No Grand
Ballroom há pontos no teto para fixação de luz
e som, além de recuo para montagem de palco
e camarim. No Pavilhão São Paulo, destinado a
feiras e exposições, tem portão com 3,5 X 3,35
metros que permite a entrada de caminhões.
Na Boardroom, para videoconferências, há um
telão retrátil. Já o Espaço Dom Gaetano, usado
para eventos mais privativos, tem vista para área
verde, varanda, pista de dança e sonorização.
Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia
| Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Internet

instalações
Manutenção em dia. As áreas de eventos estão
distribuídas por todo o hotel, sendo possível
utilizar outras dependências. Das 47 salas de
reuniões, 24 são office rooms, ou seja, pequenas salas conversíveis em apartamentos. O
Grand Ballroom é modulável, tem 1487 metros
quadrados e pé direito com 6,4 metros e recebe até 4 mil pessoas em um coquetel.
Área total: 10000 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer- capacidade 2000 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - capacidade 2000 veículos | Vallet

Quantidade de salas: 47			
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

18

12

-

-

20

Média

382,2

100

250

250

450

Grande

1531

224

1500

1500

2600

*Não comporta outras configurações de espaço.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 3.500,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
Atendimento feito por equipe dedicada exclusivamente à área de eventos. No restaurante,
os garçons são treinados, rápidos e atenciosos.
Serviços de alimentação, de limpeza e de manutenção são próprios da casa. Estacionamento
com manobristas terceirizados. Há recepcionista
que atende ao restaurante e que direciona ao
local onde está sendo realizado o evento.

casa da

fa z e n da

infraestrutura
Os salões contam com mobília - mesas e
cadeiras – e decoração padrão da casa - com
toalhas, talheres e recheauds. As áreas internas
têm ar-condicionado. Todo o espaço conta com
internet wi-fi grátis à disposição dos clientes.
Equipamentos de audiovisual devem ser
locados à parte. O estacionamento é amplo e
há serviço de manobrista.
Disponíveis: Flipchart | Telões

Em meio a uma bela área arborizada, a Casa da Fazenda é um monumento arquitetônico que
faz parte da história colonial de São Paulo. Foi construída em 1813 pelo regente do império
Padre Antonio Feijó, em um terreno doado por Dom João VI a um fazendeiro inglês. Passou
por restauração nos anos 90, hoje é sede da Academia Brasileira de Arte, Cultura e História
(ABACH) e um dos endereços da alta gastronomia mais charmosos da cidade. Com 8 mil
metros quadrados de área, tem jardim com árvores centenárias e destina parte do local
para realização de eventos – tanto sociais quanto corporativos. Eles podem ser realizados no
restaurante, no bar externo ou no salão na parte superior.

PONTOS POSITIVOS
A oportunidade de complementar o evento com a
alta gastronomia servida pela casa. Além de o local ser
um refúgio charmoso, circundado por árvores e muita
arte. Pode sediar desde reuniões no salão do piso
superior até confraternizações noturnas, realizadas no
jardim externo.

PONTOS a melhorar
Durante o dia, a prioridade é para os clientes
do restaurante. Consequentemente, os
eventos são melhor aproveitados se forem
realizados no salão do piso superior ou área
externa. O restaurante é mais utilizado para
confraternizações.

Av. Morumbi, 5594 - CEP: 05650-001 - Morumbi - SP

Quantidade de salas: 2			
Localização: piso térreo e 1º andar.

instalações
O salão principal, o mesmo do restaurante, tem
130 metros quadrados, varanda, bar, antiquário, biblioteca e a charmosa Cozinha da Vovó
onde podem ser servidos cafés da manhã, coffee breaks ou refeições. No piso superior está o
salão, com 170 metros quadrados, bar privativo
e varanda voltada para a Avenida Morumbi. A
Casa da Fazenda comporta até três eventos ao
mesmo tempo. O ideal é que coquetéis sejam
realizados nas áreas externas e reuniões no
salão superior.
Área total: 708,5 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 150 pessoas | Estacionamento próprio - capacidade: 200 veículos | Vallet | Entrada
privativa

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Média

130

-

-

-

150

Grande

170

60

100

100

200

condições de pagamento
R$ 6.000,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

Tel: (11) 3742-2810 | E-mail: reserva@casadafazenda.com.br | www.casadafazenda.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 10 quilômetros | Cumbica - 38 quilômetros
Avenidas importantes: Marginal Pinheiros.
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17

serviços
Fornece serviços estruturais, como limpeza
e manutenção. O cliente pode contratar os
demais, de acordo com as necessidades do tipo
de evento que for realizar. Tem parceria com
vallet que utiliza o estacionamento da casa e
outra área. A Casa Panamericana mantém um
cadastro de fornecedores de confiança.

casa

panamericana

infraestrutura
Todas as salas têm ar-condicionado individual
e amplas janelas. Caso o evento necessite de
equipamentos de tecnologia, o organizador
precisa locar, pois não há disponível. Há uma
área externa, coberta e arejada, onde podem
ser realizados eventos ou servido almoços,
jantares e coffee breaks.
Disponíveis: Internet

Quantidade de salas: 5		
Localização: no piso térreo.

instalações
A construção próxima à Praça Panamericana exibe em sua fachada uma das principais
características do arquiteto Alfredo Ernesto Becker, a mistura de estilos. Nesse caso, um
toque de modernismo com art-déco. No interior, mármores importados de Portugal, peças
de marcenaria produzidas no Liceu de Artes e Ofícios e vitrais, completam o charmoso
cenário da casa erguida em 1955. Desde o ano 2000 foi aberta para eventos, isso após ser
modernizada, mas preservando sua singular arquitetura. Circundada por um belo jardim, a
Casa Panamericana ocupa 4 mil metros quadrados, sendo cerca de 500 de área construída.
Para eventos há cinco salas com até 70 metros quadrados.

PONTOS POSITIVOS
Todos os espaços da casa podem ser utilizados em um
único evento, promovendo a integração da equipe
nas salas e convivência nas áreas externas, jardim ou
foyer. Tem área de apoio para buffet e estacionamento
com vallet.

PONTOS a melhorar
Apesar de o espaço total ser grande, as salas
são pequenas – no máximo 70 metros quadrados. Não é adequada para realização de
eventos paralelos.

Bom isolamento acústico e janelas com blackout. Logo na entrada há um charmoso hall
com piso de mármore, onde os participantes
podem ser recebidos. As salas são pequenas,
têm entre 40 e 70 metros quadrados, e abrigam
de 10 a 150 pessoas. Elas estão distribuídas
pela casa e têm usos múltiplos, uma delas à
direita do hall de entrada, é adequada para
refeições, pois é aberta. Há também uma área
externa ideal para confraternizações. Em uma
das salas os banheiros são internos.
Área total: 500 metros quadrados.
Disponível: Foyer - Capacidade 150 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento próprio capacidade de 50 veículos | Vallet

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

40

20

20

24

40

Grande

70

24

50

70

70

condições de pagamento
R$ 14.500,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

Av. Professor Fonseca Rodrigues, 197 - CEP: 05461-010 - Alto de Pinheiros - SP
Tel: (11) 3023-0091 | www.casapanamericana.com.br
Próximo ao aeroporto de Congonhas - 12 quilômetros | Cumbica - 33 quilômetros

			

Avenidas importantes: Av. Pedroso de Morais.

18

19

serviços
Os manobristas do serviço de vallet da Casa
são rápidos e direcionam o convidado para o
espaço onde está acontecendo o evento. Há
seguranças na entrada, nos salões e nos acessos aos elevadores. Conta também com equipe
de limpeza e manutenção. Fornecedores de
recursos tecnológicos, cenografia, sonorização
e buffet devem ser contratados à parte.

casa

Petra

Gravação (filmagem)

infraestrutura
Em cada um dos andares há uma cozinha exclusiva, além de bares e ponto de apoio. Os salões
têm ar-condicionado e estrutura no teto para
instalação de iluminação, sonorização e até mesmo decoração. Há um ponto de internet, mas é
pago à parte. Nos dois acessos, frente ou direto
para estacionamento, há atendimento de vallet.
Recursos tecnológicos devem ser contratados
de fornecedores externos. Assistentes da casa
mantêm cadastro das empresas credenciadas.
No fim de 2012, a tradicional Casa Petra inaugurou outra unidade em Moema. O espaço
segue a linha requintada da matriz (localizada na rua Professor José Leite Oiticica, 237, no
Brooklin Novo) e, inclusive, serviu de cenário para festa de encerramento do Mundial da
Fórmula 1 em novembro, com a presença de pilotos e artistas. As salas estão distribuídas por
três andares e têm características distintas. Quem loca o salão do piso térreo, por exemplo,
conta com um mezanino com capacidade para até 150 pessoas sentadas. Em todas há arcondicionado, elevador privativo que dá acesso direto da garagem e cozinha.

PONTOS POSITIVOS
Espaço discreto, bem localizado e com ótima
estrutura para receber desde festas corporativas ou sociais até treinamentos ou lançamentos de produtos. Mesmo contado com
três andares, realiza até dois eventos por dia,
deixando sempre um andar em stand by.

PONTOS a melhorar
No salão do piso térreo, faltam janelas para
agregar mais charme ao espaço. Também seria
interessante se a Casa disponibilizasse uma
equipe para produção integral dos eventos,
aproveitando melhor todo o potencial do
lugar.

Av. Aratãs, 1010 - CEP: 04081-004 - Moema - SP
Tel: (11) 5053 2231 | E-mail: contato@ casapetra.com.br | www.casapetra.com.br

Quantidade de salas: 03			
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Internet (pago à parte)

Formato das Salas
Área
(m2)

instalações
Os três andares dessa unidade da Casa Petra
funcionam como espaços independentes. No
térreo o salão tem recepção privativa, sala VIP,
sala de apoio e sala para reunião, além de mezanino com capacidade para até 150 pessoas
sentadas. O terceiro andar é o mais charmoso,
pois tem uma agradável varanda com vista
para a rua, podendo ser utilizada para coffee
breaks ou até pequenos coquetéis. Nesse andar
há também cabine de som, chapelaria, bar e
apoio para a copa.
Área total: 6000 metros quadrados.
Disponível: Foyer - capacidade 150 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento próprio capacidade 500 veículos | Vallet

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

40

20

20

24

40

Média

180

46

85

90

168

Grande

1000

600

1200

1500

1500

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 21.660,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

Próximo ao aeroporto de Congonhas - 12 quilômetros | Cumbica - 30 quilômetros
Avenidas importantes: entre as avenidas dos Bandeirantes e Indianópolis, em uma travessa da Av. Moreira Guimarães.
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21

serviços
Não há restrições para contratação de prestadores de serviços externos, porém, a responsabilidade por eles fica por conta do promotor.
Dispõe da enfermaria que funciona apenas no
horário do shopping e uma central onde podem
ser contratados serviços de fax, internet, correios
e xerox. Conta ainda com agências bancárias,
secretaria e vans gratuitas que circulam entre o
shopping e outras áreas da cidade.

centro de
convenções

frei caneca

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Localizado próximo à Avenida Paulista, funciona no mesmo edifício que o Shopping Frei
Caneca. A gigante área de eventos fica nos pisos 4 e 5, e é muito procurada, tanto que o
ano de 2013 está praticamente todo reservado. Juntos, os dois pavimentos somam 6900
metros quadrados e, como é todo modulável, permite criação de diversos espaços. Ideal
para eventos acima de 300 pessoas. Por ser anexo ao shopping, conta com os serviços, lojas
e opções de lazer do local. O Centro de Convenções Frei Caneca está passado por ampliação.
Assim, serão cerca de 8400 metros quadrados de área.

PONTOS POSITIVOS
Fácil acesso e estrutura de serviços e
tecnologia são pontos de destaque. Outra
particularidade é a flexibilidade da área, capaz
de atender a diversos formatos de eventos
diferentes.

PONTOS a melhorar
Falta sinalização para área de eventos na
entrada do shopping. Apesar de o espaço permitir montagem de sala para até 50 pessoas,
não oferece boa relação custo benefício. O
espaço é ideal para eventos de no mínimo 300
pessoas.

R. Frei Caneca, 569 - CEP: 01307-0001 - Cerqueira Cesar - SP
Tel: (11) 3472-2020 | E-mail: freiconv@freicanecashopping.com.br | www.convencoesfreicaneca.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 24 quilômetros | Cumbica - 44 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Paulista.
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Além da estrutura física, conta com rede de
prestadores de serviços que facilita a organização de eventos. Caso o cliente necessite de
internet rápida, há um posto da Embratel dentro
do espaço que viabiliza a instalação de acordo
com a demanda. As salas são climatizadas por
quadrante, permitindo que cada espaço tenha
seu próprio controle de temperatura. O teatro
conta com foyer de 350 metros quadrados, perfeito para recepção de convidados. Tem gerador
de energia próprio e heliporto.

Quantidade de salas: 12		
Localização: 4º e 5º andares.

Formato das Salas
Área
(m2)

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

instalações
As salas são moduláveis e podem receber grupos pequenos, mínimo de 50 pessoas, ou até
convenções para 2 mil pessoas sentadas. Há
ainda um teatro com capacidade para 600 pessoas. Todas são equipadas com ar-condicionado central e com controle de temperatura por
quadrante. As divisórias são de ótima qualidade e permitem isolamento acústico das áreas.
Os elevadores de carga levam até 2400 quilos e
para os participantes, há 10 elevadores.
Área total: 6900 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 800 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento do shopping - capacidade 4500 veículos | Vallet | Acessibilidade

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

100

42

50

60

100

Média

300

126

150

126

300

Grande

524,36

230

300

350

800

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$50.000,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 100 pessoas. O valor irá variar
em função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
Possui um Clube de Fornecedores, uma espécie
de catálogo, com as empresas selecionadas
e dentro do padrão de exigência necessário
para prestar serviços no Centro. Há uma equipe
à disposição para prestar suporte técnico na
área de TI e serviços elétricos. Para atender aos
visitantes, dispõe de recepcionistas bilíngues
(inglês e espanhol). Já a segurança é a mesma
do restante do prédio, e o estacionamento,
terceirizado. Tem cozinha industrial.

centro de
convenções

rebouças

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Tradicional espaço de São Paulo, localizado próximo à Avenida Paulista e ao complexo do
Hospital das Clínicas. Com quase 30 anos de funcionamento, é referência na realização
de eventos voltados para a área de saúde. Ocupa uma área construída de mais de cinco
mil metros quadrados, capaz de receber até 1200 participantes simultaneamente. Hoje, é
formado por oito ambientes, entre salas, auditórios e espaços para exposições, distribuídos
em três andares. Entretanto, há um projeto de ampliação para 2013. A circulação é feita por
escadas e um pequeno elevador – utilizado para facilitar o acesso de cadeirantes.

PONTOS POSITIVOS
Por ser próximo à estação do Metrô é fácil de
chegar ao local. Sua diversidade de salas permite a realização de eventos de vários portes.
O mobiliário é moderno e as cadeiras das salas
e auditórios são confortáveis.

PONTOS a melhorar
A movimentação de veículos pelas ruas estreitas
que cortam o complexo hospitalar gera constantes congestionamentos. A contratação de fornecedores externos só pode ser feita se os mesmos
foram aprovados pelos critérios do Centro.

Av. Rebouças, 600 – CEP: 05402-000 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3898-7858 | E-mail: reboucas@hc.fm.usp.br | www.convencoesreboucas.com.br

Caso seja necessário utilizar internet de alta
capacidade, o cliente precisa solicitar com
antecedência, já que o serviço é oferecido de
acordo com a demanda. O link é de 2 Mbps
que pode ser ampliado até 10 Mbps. Tem sala
para vídeoconferências, rede local para conexão de áudio e vídeo, central telefônica digital
e wi-fi. Os equipamentos de áudio e vídeo são
terceirizados. Tem cabines para realização de
traduções simultâneas.

Quantidade de salas: 8			
Localização: piso térreo, 1º e 2º andares.

Formato das Salas
Área
(m2)

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones

instalações
Tem oito ambientes, sendo três auditórios com
capacidade para 617 pessoas (Grande), 200
(Amarelo) e 150 (Vermelho); duas áreas para
exposição; três salas para reuniões e uma para
vídeoconferência (no quarto andar). Além dos
seis halls, onde podem ser feitos os coffee
breaks. As salas de apoio são disponibilizadas
de acordo com o porte e necessidade do evento. O mobiliário dos espaços é próprio.
Área total: 5400 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 800 pessoas | Estacionamento conveniado - capacidade 150 veículos

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

54,85

20

40

50

50

Média

71,07

24

50

70

70

Grande

600

*

*

550

617

* É um auditório, com cadeiras fixas, portanto não
comporta outras formatações de espaço.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 982,72 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 14 quilômetros | Cumbica - 30 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Rebouças, Av. Paulista e Av. Dr. Arnaldo.

24

25

serviços
Possui um Clube de Fornecedores, uma espécie
de catálogo, com as empresas selecionadas
e dentro do padrão de exigência necessário
para prestar serviços no Centro. Há uma equipe
à disposição para prestar suporte técnico na
área de TI e serviços elétricos. Para atender os
visitantes, dispõe de recepcionistas bilíngues
(inglês e espanhol). Já a segurança, é a mesma
do restante do prédio, e o estacionamento,
terceirizado. Tem cozinha industrial.

contemporâneo

8076

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Próxima ao Shopping Morumbi, a casa tem fachada imponente em projeto arquitetônico
assinado por João Armentano. A recepção dos participantes é feita no hall nobre que tem
uma chapelaria e uma sala VIP ao lado. Mesmo contando com três salas, toda a área é locada
para apenas um evento por vez. São 1400 metros quadrados de construção, sendo que o
salão principal, em L, tem 940 metros quadrados e pé direito de 3,90 metros. Já o pátio ao
lado tem 8 metros de altura. O Contemporâneo 8076 tem capacidade para receber até 1500
pessoas ao mesmo tempo, tornando-se espaço ideal para grandes recepções.

PONTOS POSITIVOS
Bom espaço para eventos formatados para
no mínimo 300 pessoas, com possibilidade
de ambientações diferentes em cada um dos
salões. Entre os serviços disponibilizados no
contrato estão: coordenador de eventos, equipe de limpeza e manutenção.

PONTOS a melhorar
Como o salão principal tem o formato L, não
possibilita todo o seu uso em um evento que
exija integração entre os participantes. Ótimo
espaço para eventos grandes, mas falta flexibilidade para receber encontros menores.

Av. Morumbi, 8076 - CEP: 04703-002- Santo Amaro - SP
Tel: (11) 5535-4530 | E-mail: contato@contemporaneo8076.com.br | www.contemporaneo8076.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 07 quilômetros | Cumbica - 39 quilômetros
Próxima à Marginal Pinheiros e às avenidas Chucri Zaidan, Roque Petroni Júnior e Santo Amaro.
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Cada evento é acompanhado por um coordenador da casa, que auxilia em tudo. As salas
têm ar-condicionado central e instalação de
eletrocalhas no teto que facilitam a fiação de
som, luz e decoração. O pátio tem teto de vidro
acústico com isulfilm e projeto paisagístico de
Alex Hanazaki – premiado duas vezes pela Casa
Cor. Há um ponto de internet, porém o cliente
precisa levar computador. Outros equipamentos podem ser locados à parte.

Quantidade de salas: 3			
Localização: piso térreo.

Formato das Salas
Área
(m2)

Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Telefones

instalações
Espaçoso, o Contemporâneo 8076 tem três
amplos salões que juntos, somam 1400 metros
quadrados. A entrada de veículos é recuada e
coberta. Os convidados são recepcionados no
hall Nobre, que tem uma sala VIP ao lado - onde
podem ficar diretores ou palestrantes. Os blocos
de toaletes e a chapelaria também ficam ao lado
da entrada. O salão principal, em L, tem 418
metros quadrados e pode ser dividido em dois,
há uma parede com cascata do lado direito. Já o
pátio tem 213 metros quadrados, pé direito com
8 metros e jardim de inverno.
Área total: 1400 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 400 pessoas | Estacionamento conveniado - Capacidade 200 veículos

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

192

48

90

90

170

Média

213

-

-

-

300

Grande

226

80

150

150

300

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 22.400,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para um
mínimo de 200 participantes (Salão I + Pátio). O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
A combinação da expertise de 18 anos à formação hoteleira de Beatriz Gerber, proprietária do
Espaço, dão ao lugar a proposta de acolhimento.
Para completar, uma equipe eficiente. Cada evento tem o acompanhamento de um coordenador,
tanto no período diurno quanto no noturno.
Quando há a necessidade de contratação de garçons terceirizados, eles passam por treinamento
para manter o mesmo padrão de atendimento
da casa. Há serviço de vallet na porta.

e s pa ç o

a r ag u a r i

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Espaço Araguari está instalado em uma agradável casa nas proximidades do Esporte
Clube Pinheiros e a duas casas do Shopping Iguatemi. Preparado para receber eventos de
vários formatos, o lugar tem três andares onde estão distribuídas dez salas moduláveis e
bem equipadas. As obras de arte usadas na decoração, os bambus de algumas peças, as
fotografias de natureza e as estantes espalhadas pelos andares repletas de livros raros e
objetos de antiquário dão o tom diferenciado do espaço. Aliás, o compromisso com as
questões ecossociais é evidenciado em cada canto e nos eventos que sediam.

Há uma excelente estrutura colocada à disposição do cliente. A internet é wi-fi de alta velocidade – até 50 MB –, videoconferência com conexão
dedicada e serviço de apoio com fornecimento
de material de escritório, impressão colorida
e preto e branco, fotocópias. Operadores dão
suporte mesmo após às 18 horas e há técnicos
disponíveis durante todo o evento. O gerador
precisa ser locado à parte. As salas têm painéis fixadores de folhas de flipchart, assim, elas podem
ser distribuídas pelo local.
Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

instalações
PONTOS POSITIVOS
Versátil, tem dez salas moduláveis que permitem formatar tanto pequenos eventos quanto
grandes. Também dispõe de equipamentos
modernos, serviço de manobrista na porta e
coordenadores de eventos para os períodos
diurno e noturno.

PONTOS a melhorar
A circulação é feita por escadas, portanto, em
caso de lotação do espaço é provável que os
participantes dos eventos enfrentem congestionamentos para ir de um canto a outro do
espaço ou mesmo para ir embora.

R. Prof. Arthur Ramos, 593 - CEP: 01454-011 - Jardim Europa - SP
Tel: (11) 3032-1717 | E-mail: sac@espacoaraguari.com.br | www.espacoaraguari.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 08 quilômetros | Cumbica - 34 quilômetros
Avenidas importantes: Avenidas Cidade Jardim e Faria Lima.
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Com 800 metros quadrados de área, o Espaço
tem dez salas que permitem várias configurações.
As salas Amazonas e Tapajós podem ser usadas
juntas ou integradas em um só espaço com 92,28
metros quadrados. O mesmo acontece com
a Solimões, Xingu e Madeira, no subsolo, que
formam a Jardim Araguari, com 269,17 metros
quadrados. A Tocantins tem um terraço enorme
coberto onde pode ser montado o coffee break.
O hall, onde fica um charmoso bar pode ser
usado também.
Área total: 800 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 200 pessoas | Estacionamento conveniado - Capacidade 200 veículos

Quantidade de salas: 10			
Localização: subsolo, térreo e 1º andar.

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

9,37

-

90

4

-

Média

127,89

36

54

54

102

Grande

269,17

82

96

96

200

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 900,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato auditório.
O valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
Possui equipe interna treinada e apta para
auxiliar na contratação dos fornecedores.
Entretanto, os serviços de alimentação e vallet
são exclusivos da casa e não podem ser alterados. Também dispõe de segurança patrimonial,
brigadistas e equipe de limpeza fixos.

e s pa ç o

armazém

infraestrutura
O promotor do evento, se necessário com o
auxílio da equipe do Buffet Moreno’s, deve
contratar equipamento de videoconferência,
microfones, retroprojetor, telões e decoração,
entre outros. Caso o cliente precise utilizar
internet wi-fi, pode contratá-la ou utilizar
tecnologia 3G.
Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

Quantidade de salas: 2			
Localização: piso térreo.

instalações
Próximo ao entroncamento das marginais Pinheiros e Tietê, na Vila Leopoldina, o Espaço
Armazém é composto pelas salas São Paulo e Rio de Janeiro, ambas comportam até 800
pessoas ao mesmo tempo. As duas têm entradas, foyers e lavabos independentes, mas a
estrutura disponibilizada é a mesma. O Espaço é administrado pelo Buffet Moreno’s, que
também gerencia outras áreas de eventos na cidade, e, por isso, é fornecedor
exclusivo dos alimentos servidos no local. Durante a semana, é muito procurado
para eventos corporativos, já nos finais de semana, para sociais.

PONTOS POSITIVOS
Localização é muito boa, pois tem fácil acesso
pelas marginais. Apesar de estarem em uma
mesma área, as duas salas têm entradas
independentes e isolamento acústico. Assim,
um evento não atrapalha o outro. Ideal para
treinamentos de mais de 100 pessoas.

PONTOS a melhorar
Como a rede de internet do bairro é antiga, o acesso nem sempre é rápido. Entre o
mobiliário disponível estão cadeiras de ferro,
pouco confortáveis para eventos longos. Para
treinamentos, o ideal é locar outras cadeiras.

Rua Jaguaré-Mirim, 164 - CEP: 05311-020 - Vila Leopoldina - SP
Tel: (11) 3645-3920 | Solicite informações através de formulário no site: www.espacoarmazem.com.br

Formado por duas grandes salas, sendo a
maior a São Paulo, com capacidade para até
500 pessoas. Ela conta com foyer exclusivo,
lavabos, camarins e mobiliário para jantares.
Já a sala Rio de Janeiro, com entrada lateral,
recebe até 300 convidados e tem foyer. Em ambas, aparelhos de ar-condicionado individuais
e isolamento acústico. Recursos tecnológicos
devem ser contratados à parte.
Área total: 1400 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 600 pessoas | Estacionamento próprio - Capacidade 80 veículos

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

551

116

280

280

350

Média

-

-

-

-

-

Grande

871

179

434

434

450

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 4.999,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 100 pessoas. O valor irá variar
em função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 16 quilômetros | Cumbica - 37 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Gastão Vidigal e Marginais Pinheiro e Tietê.

30

31

serviços
Utiliza o vallet do condomínio com aproximadamente 800 vagas soltas, ou seja, não é preciso
manobrar o veículo. Isso torna tanto a chegada
quanto a saída mais ágil. No espaço, os contratos de
locação podem incluir recepcionista, auxiliares de
limpeza e seguranças. Já o serviço de alimentos e
bebidas fica por conta do contratante, assim como
a produção. Apesar de indicar fornecedores, o
cliente tem liberdade de trazer o de sua preferência.

e s pa ç o d o

BOSQUE

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Surpreendente espaço envidraçado cercado por um bem cuidado bosque. A casa de
eventos, às margens da Marginal Tietê, funciona dentro do condomínio empresarial
E-business Park e conta com boa infraestrutura. O Espaço do Bosque tem entrada privativa,
varanda para eventos ao ar livre e modernos recursos tecnológicos, como persianas para
blackouts retráteis, telão, projetores e iluminação de LED nas colunas laterais. São 500 metros
quadrados de área que pode ser transformada em três espaços independentes e um foyer.
As salas são versáteis e comportam eventos de vários formatos, com a vantagem de ter vista
para a mata ou não.

PONTOS POSITIVOS
A sensação que se tem ao chegar ao Espaço
é ter saído de São Paulo e entrado em uma
mata. O belíssimo salão envidraçado valoriza o
verde, sem abrir mão da tecnologia. Afinal, tem
persianas retráteis que podem ser baixadas
com controle remoto.

PONTOS a melhorar
Como a copa é pequena, monta tendas na
lateral para ampliar a área. Nesse caso, a
circulação deve ficar confusa. Utiliza a internet
do condomínio, mas não garante estabilidade
do sinal.

Rua Werner Siemens, 111 - CEP: 05069-910 - Lapa - SP
Tel: (11) 3613-2566 | E-mail: contato@espacodobosque.com.br | www.espacodobosque.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 22 quilômetros | Cumbica - 31 quilômetros
Avenidas importantes: Travessa da Av. Ermano Marchetti, sentido Lapa, logo após a Ponte do Piqueri.
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O salão tem um telão de 150 polegadas que, em
caso de dividir o espaço, fica na sala maior. As
demais têm projetores que utilizam as paredes ou
persianas para refletir imagens. Toda a área fechada tem ar-condicionado com controle de temperatura por setor. A varanda externa é coberta. Nas
colunas do salão há LEDs para iluminação noturna
que dá mais charme aos eventos realizados à
noite. Administradores do espaço mantêm uma
lista com os fornecedores acostumados a trabalhar
no lugar à disposição dos clientes.

Quantidade de salas: 3		
Localização: no piso térreo.

Formato das Salas
Área
(m2)

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

instalações
O Espaço do Bosque tem entrada privada e calçada por entre as árvores. O salão é uma bela
construção em linhas retas toda envidraçada
e sustentada por vigas de ferro. No interior,
espaço, conforto e versatilidade em um salão
com 338 metros quadrados que pode ser
dividido em três, restando um foyer e a área
externa com 180 metros quadrados. A fachada
em vidro pode ser removida para integrar todo
o espaço com a área ao ar livre.
Área total: 670 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 150 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento próprio Capacidade 800 veículos | Vallet

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

73

24

30

30

70

Média

104

27

48

48

100

Grande

161

36

72

72

180

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 3.800,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
Em todos os eventos, a administração da casa
disponibiliza para os clientes um assistente que
acompanha a parte operacional e também equipe
de limpeza e seguranças. Guardadores para os
carros estacionados na rua e serviço de alimentos
e bebidas devem ser contratados à parte. A equipe
do Espaço Guanabara tem uma lista de fornecedores que trabalharam no lugar, mas a contratação
não é obrigatória.

e s pa ç o

guanabara

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura
A casa tem mobiliário próprio (mesas redondas e
cadeiras de ferro e universitárias), wi-fi em todos
os ambientes, ar-condicionado e gerador. Neste
caso, é cobrada a utilização por período de uma
hora. Há também uma lista de cerca de 120 itens
de audiovisual como projetores, microfones e
sonorização, disponível para o cliente utilizar,
porém com custo.
Uma das principais características do Espaço Guanabara é a diversidade dos espaços
oferecidos. Em suas sete salas é possível promover eventos de 12 até 900 pessoas. Além
do grande salão com 750 metros quadrados de área, tem outras seis salas que podem ser
utilizadas para eventos menores – de 24 a 56 pessoas em auditório. Localizado na altura do
número 2300 da Avenida Barão de Itapura, o Espaço dispõe de wi-fi em todos os ambientes,
mobiliário próprio e assistentes que acompanham cada evento.

PONTOS POSITIVOS
Diversidade das salas. Além de um grande
salão com mais de 750 metros quadrados,
tem salas pequenas. Outro ponto forte é ter
acesso à internet, via wi-fi, fornecer material
de escritório (cobrado à parte) e ter equipe
de atendimento que facilita o contato com os
fornecedores.

PONTOS a melhorar
Falta ter um estacionamento. Mesmo a rua
sendo tranquila, em caso de lotação máxima,
não há vagas suficientes. O acesso às salas
externas não é coberto, o que deve causar um
desconforto para os clientes em dias chuvosos.

Av. Rua Dr. Osvaldo Cruz, 300 - CEP: 13076-260 - Guanabara - Campinas - SP
Tel: (19) 3386 - 3000 | E-mail : info@espacoguanabara.com.br | www.espacoguanabara.com.br
Distância do aeroporto de Congonhas - 108 quilômetros | Cumbica - 119 quilômetros

Quantidade de salas: 7		
Localização: no subsolo.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Telefones |
Internet

Formato das Salas
Área
(m2)
U

instalações
Na mesma construção do Salão Guanabara, o
maior espaço da casa, ficam outras cinco salas.
A Baronesa, com 52 metros quadrados é interligada ao salão e pode ser utilizada como sala
de apoio. Já a Castro Mendes, com 30 metros
quadrados, tem entrada pelo corredor lateral e
pelo salão. As demais têm entradas pelo corredor. Nos fundos estão a cozinha, a sala Kennedy e a Itapura. O Espaço Guanabara conta com
rampas que facilitam o acesso de cadeirantes
ou pessoas com mobilidade limitada.
Área total: 2000 metros quadrados.
Disponíveis: Janelas com blackout | Isolamento acústico

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

28

12

12

12

24

Média

71

22

30

30

50

Grande

756

*

*

*

900

* Não comporta outras formatações de espaço.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 490,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em cadeiras
universitárias. O valor irá variar em função da
configuração de sala, equipamentos solicitados,
dia da semana e horário.

Avenidas importantes: Av. Barão de Itapura.
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35

serviços
Consultores acompanham toda a execução do
evento e prestam assistência para os clientes.
Permite entrada de fornecedores externos e
conta com um cadastro de fornecedores que
atuam na casa. A alimentação fica por conta do
Gula Gourmet, que administra o local e também
atende outras casas. Há seguranças, manobristas e pessoal de limpeza e manutenção.

e s pa ç o

lisboa

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Situado em uma rua sem saída ao lado da igreja do Calvário, no Jardim Paulista, o Espaço
Lisboa é composto por dois salões independentes. Ele é administrado pelo buffet Gula
Gourmet que fornece a alimentação, inclusive para outros estabelecimentos. O salão Social
tem 490 metros quadrados, hall para recepção e capacidade para receber até 400 pessoas
para um jantar ou 700 para coquetel. Já o auditório, tem 990 metros quadrados
e um mezanino de 300 metros quadrados, que abrigam até 900 pessoas. Um detalhe
importante: o local é um templo onde bebidas alcoólicas não podem ser servidas.

PONTOS POSITIVOS
O salão Social é amplo e tem colunas, porém, é
adaptável a vários formatos. Telões são espalhados pelo local para facilitar a visibilidade. Conta
com equipe que auxilia na execução operacional do evento. Serviço de alimentos e bebidas é
próprio, feito pelo buffet Gula Gourmet.

PONTOS a melhorar
Apesar de amplos, os dois salões não são moduláveis, tornando-os adequados apenas para
grupos grandes. O maior deles é o Auditório,
que na realidade é um templo que pode ser
sublocado.

Rua Lisboa, 890 - CEP: 05413-001 - Jardim América - SP
Tel: (11) 3064-2755 | Solicite informações através de formulário no site: www.espacolisboa.com.br

O local tem estacionamento próprio com dois
pátios e capacidade para até 250 veículos. Os
salões têm ar-condicionado, internet wi-fi e
gerador de energia. A empresa conta ainda
com um cadastro de fornecedores à disposição
dos clientes. No auditório há uma sala de som
e iluminação no mezanino. No salão Social,
telões ficam distribuídos pelo espaço para facilitar o acompanhamento do evento. A cozinha
industrial atende ao local.

Quantidade de salas: 2			
Localização: piso térreo e um mezanino.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Telefone | Fax
Formato das Salas
Área
(m2)

instalações
O salão Social e o Auditório têm entradas
independentes e podem receber dois eventos
ao mesmo tempo. O primeiro é menor, com
490 metros quadrados, considerando o hall de
entrada onde funciona um bar e café. O salão
tem colunas, mas telões auxiliam na visualização do evento. O auditório tem 990 metros
quadrados e um mezanino. Nele não há janelas
e o isolamento acústico é ótimo. Entrada com
rampas e espaços internos rebaixados facilita o
acesso de cadeirantes.
Área total: 1680 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 200 pessoas | Estacionamento conveniado - Capacidade 250 veículos

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Média

490

150

200

200

500

Grande

990

350

600

600

1200

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 2.500,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 10 quilômetros | Cumbica - 31 quilômetros
Avenidas importantes: travessa da rua Cardeal Arcoverde, próxima à rua Henrique Schaumann.

36

37

serviços
Como o Espaço Paulista de Eventos é pequeno, não
tem muitos funcionários. Há pessoal de limpeza e a
manutenção do lugar fica por conta de equipe do
condomínio. Caso o organizador do evento queira,
pode contratar o serviço de coffee break local e
gravação analógica e digital do evento.

e s pa ç o

pau l i s ta
de eventos

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura
Em uma sala há equipamentos para gravação
analógica e digital e DVD. Os contratos de locação
incluem utilização de internet e o organizador do
evento precisa apenas levar um notebook. As salas
são acarpetadas e têm flip chart, ar-condicionado
central e módulo de controle de luz, este último
fica na mesa ao alcance do palestrante.
Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD

Quantidade de salas: 4		
Localização: 17º andar.

instalações
Um dos poucos espaços da Avenida Paulista exclusivos para realização de eventos e que
não está dentro da área de um hotel. Fica entre as estações Brigadeiro e Trianon/Masp do
Metrô, próximo às Faculdades Cásper Líbero e Fiesp. As salas são pequenas e ideais para
treinamentos, palestras e reuniões. É composto por um auditório de 85 metros quadrados;
duas salas de 40, e uma de 25. O controle de luz fica na mesa, tornando-se acessível para o
palestrante. O coffee break é servido no corredor entre as salas. O pacote de locação inclui
utilização de internet.

PONTOS POSITIVOS
Em plena Avenida Paulista, tem fácil acesso
de Metrô. As salas são pequenas, comportam
entre 10 e 90 pessoas, e são equipadas com
flipchart, som, microfones e iluminação. O
Espaço Paulista de Eventos abre todos os dias
da semana, inclusive sábado e domingo.

PONTOS a melhorar
Como metade salas do andar são alugadas
para um curso, tem poucas salas disponíveis.
Por consequência, a locação das salas fica
concorrida. Não tem estacionamento próprio
e o do prédio é cobrado por hora, então, não
vale a pena ir de carro.

Av. Paulista, 807 - 17º andar, conjunto 1718 - CEP: 01311-915 - Cerqueira César - SP

O auditório Júpiter, com capacidade para 90
pessoas, tem carpete, poltronas confortáveis e
palco com mesa. Já as salas Vênus, Hércules e
Minerva são equipadas com cadeiras acolchoadas com prancheta. Apenas para o auditório
há microfone de lapela. Há uma sala para
gravação analógica e digital e DVD. Fácil acesso
para cadeirantes, inclusive há um banheiro
totalmente adaptado. As janelas têm blackout.
Área total: 200 metros quadrados.
Disponibilidade: Foyer - Capacidade 100 pessoas |
Janelas com blackout | Isolamento acústico | Vallet |
Acessibilidade

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

28

10

12

12

20

Média

71

14

34

35

30

Grande

756

-

-

-

90

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 880,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 40 pessoas em formato auditório.
O valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

Tel: (11) 3251-1555 | E-mail: comercial@epaulista.com.br | www.epaulista.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 08 quilômetros | Cumbica - 28 quilômetros

			

Avenidas importantes: Av. Brigadeiro Luís Antonio e Alameda Joaquim Eugênio de Lima.

38

39

serviços
O espaço conta com equipe fixa de limpeza e
conservação. Outros serviços, como locação de
equipamentos, buffet e decoração devem ser contratados à parte. Neste caso, os proprietários têm
uma relação de fornecedores à disposição de quem
aluga o local para realização dos eventos.

e s pa ç o

Hospedagem

poli

infraestrutura
O salão para eventos não tem mobiliário para
eventos, tornando necessária a locação. Também
não há ar-condicionado nem recursos tecnológicos. Em compensação, a propriedade tem estacionamento, restaurante, sala de jogos e leitura, além
da área de lazer.
Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD

instalações

Chácara com 30 mil metros quadrados que foi transformada em 2003, recebe grupos para
eventos corporativos e sociais. Conta com estrutura de lazer, hospedagem e um salão para
até 140 pessoas em auditório. O empreendimento fica à beira da Rodovia Raposo Tavares,
com acesso pelo quilômetro 51,5 - sentido São Paulo - São Roque. Logo na entrada da
propriedade estão, lado a lado, os chalés. Mais adiante, dois blocos de apartamentos. Nos
chalés, com duas suítes, há uma pequena cozinha enquanto que nos apartamentos, mesa de
trabalho. As áreas são bem-cuidadas, limpas e conservadas.

PONTOS POSITIVOS
Estrutura de pousada voltada para receber
eventos. No caso dos corporativos, a estrutura
de lazer promove clima de descontração e
relaxamento. Honesta opção para reuniões
com mais de um dia de duração.

PONTOS a melhorar
O salão de eventos não tem isolamento acústico e provavelmente os sons externos prejudicam as reuniões. Também não há cortinas com
blackout e o sinal de internet na região oscila
muito, tornando a navegação difícil.

Quantidade de salas: 01		
Localização: no piso térreo.

Chácara bem cuidada, com um salão de
eventos com capacidade para receber até 140
pessoas em auditório. Tanto a mobília quanto
os equipamentos audiovisuais devem ser locados à parte. Dispõe de área de lazer com duas
piscinas adulto e duas infantil, sala de jogos e
de leitura, quadra de tênis, campo de futebol e
lago para pesca. Além dos chalés e apartamentos, tem alojamento para 30 pessoas que fica
no piso térreo da construção onde foi montada
também a sala de jogos e de leitura.
Área total: 30000 metros quadrados.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Foyer - capacidade 150 pessoas | Estacionamento
próprio - Capacidade 100 veículos

R$ 5.000,00 por dia.

Formato da Sala
Área
(m2)
U

Média

100

32

Espinha
de Peixe
70

Escolar

70

Auditório/
Plateia
140

O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

Rodovia Raposo Tavares, km 51,5 - CEP: 18130-000 - Jardim Esther - São Roque - SP
Tel: (11) 3755-0087 | E-mail: info@espacopoli.com.br | www.espacopoli.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 61 quilômetros | Cumbica - 91 quilômetros

			

Avenidas importantes: à beira da Rodovia Raposo Tavares.

40

41

serviços
O Espaço Villa Lobos tem equipe especializada
que auxilia os clientes na elaboração do evento.
As equipes de limpeza, segurança e bombeiros
são terceirizadas, o mesmo acontece com os
manobristas, fornecidos pela Estapar – empresa
que administra o estacionamento utilizado pelos
visitantes do espaço. Há 450 vagas, mas caso ultrapasse esse limite os veículos são levados para outra
área a duas quadras, de lá saem vans que trazem os
convidados até o Espaço.

e s pa ç o

VILLA
LOBOS

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem) | Café e água nas salas

infraestrutura

Com uma área de 1525 metros quadrados, o Espaço Villa Lobos comporta de 20 a 2500
pessoas em diversos formatos. Apesar de ter pouco tempo de existência, seu grande salão
já foi palco de desfile de moda, festas corporativas e até lançamento de caminhões. Tudo
isso graças à estrutura disponível para quem o aluga. Entre os fornecedores exclusivos
estão as empresas responsáveis pelo estacionamento e pelos geradores de energia. Os
demais podem ser contratados pelo cliente, porém, tem parceiros que dão desconto para
usuários do lugar. O Espaço oferece também internet wi-fi em toda a área e ar-condicionado
inteligente. Além do salão tem doca, cozinha, chapelaria, banheiros, foyer e fumódromo.

PONTOS POSITIVOS
O enorme salão pode abrigar eventos de
formatos diferenciados, inclusive aqueles que
demandam de estrutura para grandes cenografias. O Espaço tem doca de 6 X 5,5 metros
e estrutura metálica com capacidade para 60
quilos por metro quadrado.

PONTOS a melhorar
O acesso pela Marginal Pinheiros é fácil - basta
entrar na primeira à direita logo depois da
ponte do Jaguaré e virar à direita novamente porém falta sinalização na fachada do prédio. É
fácil passar direto e ter de retornar.

Avenida Gonçalo Madeira, 209 - Jaguaré - SP
Tel: (11) 354-3332 | E-mail: mari@espacovillalobos.com.br | www.espacovillalobos.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 16 quilômetros | Cumbica - 37 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Engenheiro Billings e Av. Jaguaré.

42

			

Todas as áreas do Espaço têm internet wi-fi e arcondicionado, este último é ecológico e inteligente. No teto há uma estrutura metálica que suporta
até 20 toneladas, além de servir para iluminação,
som, projeção e cenografia. A casa tem gerador
próprio para o ar-condicionado e luzes de serviço,
mas também dispõe de fornecedor exclusivo para
demandas maiores. Um dos poucos lugares da
cidade a contar com sala para produtores. Para as
equipes em serviço, há vestiários completos. Um
corredor de serviços com 130 metros de extensão
facilita a circulação dos garçons.

Quantidade de salas: 1		
Localização: térreo.

Formato da Sala
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Disponíveis: Flipchart
Grande

1525

-

-

-

2000

instalações
O Espaço Villa Lobos comporta eventos de diversos formatos capazes de receber de 20 a 2500
pessoas. O lugar conta ainda com sala VIP com
copa exclusiva, três camarins, cozinha industrial
completa e 140 metros quadrados de foyer onde
ficam também chapelaria, banheiros e copa de
apoio. O estacionamento tem 450 vagas, com
possibilidade de ampliação para até mil carros. O
tratamento acústico segue os padrões ABNT.
Área total: 1525 metros quadrados.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 35.000,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 200 pessoas. O valor pode variar
em função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

Disponíveis: Foyer - Capacidade 200 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 100 veículos | Vallet | Entrada
privativa | Acessibilidade

43

serviços
A equipe de serviços auxilia bastante na realização dos eventos e ajuda na escolha das melhores salas e formatos. Apesar da diversidade de
espaços, consegue trabalhar com uma série de
eventos ao mesmo tempo. Além disso, há parceria com empresas terceirizadas que agregam sugestões, equipamentos modernos e até pessoal
treinado para participar das convenções. Dessa
forma consegue disponibilizar até secretárias
bilíngues para a recepção dos eventos.

ESTANPLAZA
I NTERNAT I ONAL

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Segue o conceito de hotel boutique implantado pela rede em São Paulo, com linhas clássicas
e decoração clean. A área de eventos tem estrutura para abrigar reuniões de pequeno,
médio e grande portes, para até mil pessoas (Espaço Estanplaza International). Mesmo assim,
quem vem de fora para participar tem à disposição apartamentos confortáveis, área social
agradável e dois restaurantes (Tom e Tom Plaza) que servem também como suporte para
as convenções e possuem agradáveis áreas verdes. A proximidade com a Marginal do Rio
Pinheiros e a região da Berrini – um dos pólos financeiros da capital - é outro atrativo.

PONTOS POSITIVOS
A estrutura de serviços, os equipamentos
modernos, boas salas moduláveis com
decoração clara e excelente conservação.
Destaque também para as pequenas, porém
agradáveis áreas verdes criadas para integrar
os ambientes.

PONTOS a melhorar
Suporta convenções de grande porte, porém o
deslocamento para chegar ao hotel pode ficar
bastante prejudicado, pois a região sofre com
congestionamentos nos horários de pico, pela
manhã e no final da tarde.

Rua Fernandes Moreira, 1293 - CEP: 04716-003 - Chácara Santo Antonio - SP
Tel: (11) 3059-3277 | E-mail: reservas@estanplaza.com.br | www.estanplaza.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 10 quilômetros | Cumbica - 45 quilômetros

			

Avenidas importantes: entre a Av. Santo Amaro e a Marginal Pinheiros, próximo ao Centro Empresarial e a Luís Carlos Berrini.

44

Oferece estrutura para os mais variados tipos
de eventos, já que possui salas moduláveis com
capacidades para pequenos ou grandes grupos.
Disponibiliza equipamentos modernos próprios
ou terceirizados que facilitam a realização das
reuniões. As áreas de eventos têm sinal de internet,
ar-condicionado com controle de temperatura,
boa circulação e fácil sinalização. O pé-direito de
mais de 4 metros também facilita a vida de quem
precisa de espaços altos.

Quantidade de salas: 09		
Localização: dois pavimentos e no Espaço
Estanplaza International.

Formato das Salas

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

instalações
O número variado de espaços agrada desde
pequenos até grandes grupos. São nove salas
distribuídas em dois pavimentos, mais o Espaço
Estanplaza International onde ficam os três
espaços maiores que são moduláveis e podem
juntos receber grupos de 800 pessoas em formato auditório ou mil em um coquetel. O acesso
entre o hotel e esse anexo é feito por uma área
arborizada e com cachoeira artificial, tornando
assim o clima bastante agradável.
Área total: 2400 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 300 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 200 veículos | Vallet | Acessibilidade

Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

38

15

15

18

35

Média

164

42

90

90

200

Grande

644

-

450

450

800

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 900,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para sala
com espaço entre 35 e 40 metros quadrados. O valor
pode variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

45

serviços
A equipe de serviços está preparada para
auxiliar no desenvolvimento do evento. Além
disso, conta com empresas terceirizadas que colaboram com serviços extras quando necessário.
O pessoal das áreas de manutenção e limpeza
deixa as salas sempre em bom estado e preparadas para as reuniões.

golden
tulip

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

belas artes

infraestrutura

Fica a duas quadras da Avenida Paulista, o que garante conforto, comodidade e conveniência
para os participantes de eventos, que podem utilizar o Metrô para chegar ao local. São três
quadras da Estação Consolação. O Golden Tulip Belas Artes possui sete salas de reunião com
capacidade para acomodar até 200 pessoas em auditório. Para os participantes que ficam
hospedados, existe a proximidade com o Parque Trianon, shoppings, restaurantes e cinemas
para as horas de folga.

PONTOS POSITIVOS
As salas são muito bem cuidadas, têm boa
iluminação e manutenção sempre atenta,
propiciando conforto e tranquilidade para os
participantes.

PONTOS a melhorar
A maioria das salas é voltada para reuniões de
pequeno porte, com capacidade entre 30 e 70
pessoas em auditório. Com isso, o maior salão
acaba sendo disputado.

Tel: (11) 2627-6300 | E-mail: ba.eventos@goldentulip.com.br | www.goldentulipbelasartes.com

Quantidade de salas: 07		
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Internet | Business Center

instalações
As sete salas comportam, na maioria, reuniões
para 30 ou 40 pessoas no formato de auditório.
Portanto, o local é indicado para encontros menores, treinamentos e palestras para pequenos
grupos. O maior espaço fica para o salão Ouro,
com 174 metros quadrados e capacidade para
até 200 pessoas em auditório. A boa luminosidade e o ambiente claro deixam o local agradável
e com boa circulação.
Área total: 600 metros quadrados.
Disponíveis: Janelas com blackout | Isolamento acústico |
Estacionamento próprio - Capacidade 80 veículos | Vallet

Rua Frei Caneca, 1199 - CEP: 01307-003 - Consolação - SP
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 10 quilômetros | Cumbica - 30 quilômetros

Não deve nada a maioria dos espaços de eventos
da cidade de São Paulo. Apesar de sua área física
não estar entre as maiores e acomodar grupos
menores, disponibiliza todos os equipamentos
necessários para a realização de uma boa reunião.
Conta com business center equipado com fax,
computador com acesso à Internet, copiadora e
equipamentos de última geração como pontos de
banda larga, telas de plasma, projetores e acesso a
vídeo e tele conferências. Com isso, os palestrantes
podem ter à disposição equipamentos modernos
e em bom funcionamento.

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

30

18

14

14

30

Média

75

35

45

45

70

Grande

174

45

90

90

200

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 1.800,00 + 5% por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor pode variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

			

Avenidas importantes: Av. Paulista, Av. Rebouças e Rua da Consolação.
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47

serviços
Os serviços das áreas de eventos incluem acesso
à tecnologia de ponta, além de profissionais para
que tudo ocorra da melhor forma possível, como
operadores técnicos de áudio e vídeo, operador
de informática e recepcionistas bilíngues. Para isso
o Holiday Inn Anhembi tem parceria com a empresa de eventos Hoffmann. Dessa forma, estão
sempre disponíveis os serviços de sonorização,
audioconferência, videoconferência, filmagem,
projeção, informática e tradução simultânea.

H O L I D AY
INN
pa r q u e a n h e m b i
s ã o pa u l o

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem) | Traslado

infraestrutura
Os 19 salões possuem sinal wi-fi e acomodam de 10
a 1000 convidados. O hotel também oferece tecnologia de ponta, incluindo videoconferência, e todo
o suporte necessário, como amplo estacionamento,
cabines de tradução simultânea e áreas para coffee
break. Deste total, 13 unidades são adaptadas para
portadores de necessidades especiais.
O Holiday Inn Parque Anhembi é um ponto de referência na cidade de São Paulo. O enorme
prédio amarelo localizado na Marginal do Rio Tietê fica encravado simplesmente entre
o maior centro de convenções da cidade e o Sambódromo Grande Otelo. Sem falar no
aeroporto Campo de Marte, que está na rua atrás do hotel. Apesar de toda a estrutura do
Centro de Convenções, ele possui a sua própria área - e não é pequena. Aliás, lobby, recepção,
restaurante, tudo é gigante para poder comportar mais de mil pessoas em um evento.

PONTOS POSITIVOS
Tem estrutura completa e equipamentos para
abrigar convenções com participantes de outras cidades, pois tem espaços enormes para
que ninguém precise sair do hotel durante ou
depois dos eventos. Apesar do gigantismo,
tudo é bem sinalizado.

PONTOS a melhorar
A localização provoca uma grande procura de
grandes empresas pelas suas áreas de convenções. Pode-se também encontrar problemas
para acomodar os participantes no hotel em
caso de grandes eventos no Anhembi ou
Sambódromo.

Rua Professor Milton Rodrigues, 100 - CEP: 02009-040 - Parque Anhembi - São Paulo - SP
Tel: (11) 2107-8844 | E-mail: grupos@holidayanhembi.com.br | www.holidayanhembi.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 15 quilômetros | Cumbica - 25 quilômetros

Quantidade de salas: 19		
Localização: lobby, mezanino e térreo
intermediário.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores | Impressoras
|Telefones | Fax | Internet (pago à parte) | Business Center

Formato das Salas
Área
(m2)

instalações
As áreas para eventos e convenções estão
distribuídas entre o mezanino, lobby e o
chamado “térreo intermediário”. São 19 salas
que comportam reuniões de 10 pessoas até mil
convidados. Toda a área de eventos é coberta
por sinal de wi-fi (pago à parte). Os amplos
salões têm decoração moderna e boa conservação (apesar de uso constante). O serviço
de gastronomia do hotel tem condições de
realizar coffee breaks, refeições e coquetéis.
Área total: 3500 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 5600 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 400 veículos | Vallet | Entrada privativa | Acessibilidade

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

19

9

-

-

9

Média

350

50

230

230

400

Grande

750

50

500

500

900

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 1.300,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

			

Avenidas importantes: Marginal do Rio Tietê, Av. do Estado e Corredor Norte-Sul.
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serviços
O hotel tem ótimo atendimento, com equipe
treinada e capacitada. Há um departamento
exclusivo para atendimento na área de eventos,
que além de cuidarem da locação dos espaços
direcionam para eventuais fornecedores. Limpeza e manutenção sempre em dia. Conta ainda
com pessoal de suporte durante os eventos.
Segurança e recepção fazem parte da equipe do
hotel. Oferece serviço de tradução simultânea.

HOTEL

TRANSAMÉRICA
SÃO PAULO

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Em uma área verde de 15 mil metros quadrados, o Hotel Transamérica São Paulo tem 396
apartamentos equipados e amplos – os tamanhos variam entre 32 e 240 metros quadrados. A
área de lazer é formada por duas quadras de tênis, pista de cooper, piscina, campo de futebol
society, academia de ginástica, saunas e salas de massagem. Como se não bastasse, tem um campo
executivo de golfe. Para eventos conta com a estrutura própria, com mais de 3 mil metros e 23 salas,
e ainda com o Teatro Alfa com capacidade para mais de 1300 pessoas, e o enorme Transamérica
Expo Center, com 33 mil metros quadrados de área e cinco pavilhões, mezanino e duas mil vagas no
estacionamento.

PONTOS POSITIVOS
Além de contar com a ótima estrutura de
eventos do hotel, com 23 salas e capacidade
máxima para até 3 mil pessoas, ao lado há o
Teatro Alfa e o gigante Transamérica Expor
Center com 33 mil metros quadrados. Em todos, equipe capacitada auxilia na formatação
do evento.

PONTOS a melhorar
Apesar de lado a lado e de integrarem o
mesmo grupo empresarial, o Transamérica
Expo Center e o hotel funcionam de forma
independente. Isso leva pode levar os clientes
e usuários a confundirem os locais do evento.

Av. das Nações Unidas, 18.591 - CEP: 04795-100 - Santo Amaro - SP
Tel: (11) 5693-4050 | 0800 012-6060 | Solicite informações através de formulário no site: www.transamerica.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 12 quilômetros | Cumbica - 54 quilômetros
Avenidas importantes: entre as avenidas João Dias e Mário Lopes Leão.
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Considerado o maior centro de convenções dentro de um hotel na cidade é dotado de internet
sem fio em todas as dependências, além do Cyber Point. O business center pode ser utilizado
como espaço privativo, tem recepção exclusiva
e sala de reuniões. As 23 salas têm isolamento
acústico, blackout e podem contar ainda com
slide desk, sonorização, tradução simultânea,
TVs e monitores e mobiliário próprio. A equipe
de atendimento a eventos também auxilia na
locação de outros equipamentos.

Quantidade de salas: 23		
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Formato das Salas

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores|
Impressoras | Telefones | Fax | Internet | Business Center

Área
(m2)
U

Disponíveis: Foyer - Capacidade 600 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 2000 veículos | Entrada privativa |
Acessibilidade

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

42

10

20

20

25

Média

400

100

200

200

500

Grande

1200

270

600

600

1500

instalações
A área de eventos do hotel é flexível, afinal, nove
de suas 23 salas são moduláveis e capazes de
receber de 25 a 1500 pessoas em auditório. Há
também uma área de exposições com 1800 metros quadrados, um auditório para 170 pessoas
e o business center. Esse último pode ser usado
para reuniões privativas com recepção, sala de
reuniões e escritório. Nos restaurantes Verbena
e Anturius são servidas receitas da alta gastronomia criada pelo chef Valter de Souza.
Área total: 3370 metros quadrados.

Espinha
de Peixe

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 3.278,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
Extremamente profissional e com vasta experiência na realização de grandes eventos. Os
coordenadores acompanham as convenções
em todas as etapas. Oferece o serviço de uma
empresa terceirizada, a Focus, para ajudar na estrutura dos trabalhos com o suporte de equipamentos. O Espaço Grand Hyatt dispõe também
de um menu com mais de 30 opções gastronômicas personalizadas para dar o toque especial
ao seu evento. Desde cafés da manhã, passando
por coffee breaks, jantares e coquetéis.

GRAND
H YAT T
s ã o pa u l o

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Um dos mais luxuosos hotéis de São Paulo, localizado em uma região valorizada e cercado
de arranha-céus que servem de sede para grandes empresas brasileiras, multinacionais e
bancos. Fica próximo também aos shoppings Morumbi e Market Place. Tem acesso fácil,
mas sempre refém de congestionamento da Marginal do Rio Pinheiros. A área de eventos é
uma das melhores da capital com mais de 3 mil metros quadrados que podem abrigar 1350
pessoas sentadas. O hotel conta ainda com inúmeras opções de “lazer” para os participantes,
como restaurantes, SPA e bares.

PONTOS POSITIVOS
Estrutura moderna, bem mantida e com
entrada independente. Destaque para as
opções gastronômicas, tanto em relação aos
restaurantes, quanto ao menu disponível para
os eventos. Tem também todos os equipamentos de ponta necessários.

PONTOS a melhorar
O local é disputado durante todo o ano para a
realização de eventos e pode haver dificuldade em relação às datas. Também sofre com o
tráfego pesado das principais vias de acesso.

Av. das Nações Unidas, 13301 - CEP: 04578-000 - Brooklin Novo -São Paulo - SP
Tel: (11) 2838-1234 | E-mail: vendas.sp@hyatt.com | www.saopaulo.grand.hyatt.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 06 quilômetros | Cumbica - 40 quilômetros

			

Avenidas importantes: Marginal Pinheiros, Av. Luís Carlos Berrini, Av. Chucri Zaidan e Av. Jornalista Roberto Marinho.
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Uma das melhores da cidade de São Paulo.
Trabalha com a empresa Focus que é a responsável pelo fornecimento de equipamentos de
áudio, câmeras, projeção, cenografia, sonorização e iluminação. As salas têm boa modulação,
controles de temperatura, acústica louvável e
conforto acima da média. Destaque também
para a entrada privativa que facilita a chegada
de grupos maiores sem inconvenientes.

Quantidade de salas: 15		
Localização: no piso térreo ao lado do hotel.

Formato das Salas

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Business Center

instalações
A maior parte da estrutura de eventos está
localizada no Espaço Grand Hyatt, uma área
integrada para conferências e eventos sociais, ao
lado do prédio principal do hotel e com entrada
privativa. Abriga reuniões sociais, de negócios,
conferências, apresentações, seminários, festas
e até eventos temáticos mais sofisticados. O
diferencial do Espaço fica para a flexibilidade da
estrutura que possibilita as mais diversas formas
para a realização dos eventos.
Área total: 3000 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 1350 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 350 veículos | Vallet | Entrada privativa | Acessibilidade

Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

56

18

24

24

50

Média

470

66

240

240

440

Grande

1027

-

528

528

1200

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 5.200,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
O serviço é competente e eficiente, apesar de
não possuir o mesmo glamour ou a marca de
uma rede internacional. Porém, as equipes de
manutenção e limpeza mantêm todas as áreas
do local bem-conservadas. O pessoal de apoio
da área de eventos está atento às necessidades
dos participantes e pode indicar empresas terceirizadas para a realização de alguns serviços.

M AT S U B A R A

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

h ot e l

infraestrutura

Aqui está mais um bom e jovem hotel da capital paulista com um belo espaço para a
realização de eventos e convenções. A área abriga até 300 pessoas que podem usufruir de
toda a estrutura para participar de reuniões, coquetéis, jantares e buffet japonês de pequeno
e médio porte. Tem localização muito próxima da região da Avenida Paulista, com fácil
acesso ao Metrô de São Paulo (Estação Paraíso), aeroporto de Congonhas e vários hospitais.
Os apartamentos têm conforto e equipamentos modernos que podem servir como apoio
para os participantes de outras regiões ou de fora do país.

PONTOS POSITIVOS
A boa estrutura para eventos de até médio
porte e com características distintas, com
espaços que possibilitam a realização até de
jantares e almoços. A estrutura bem conservada e moderna com menos de dez anos de uso.

PONTOS a melhorar
A área é muito procurada e pode haver dificuldades para o encontro de datas. Outro ponto
que pode chatear a vida dos participantes são
os constantes congestionamentos nas avenidas próximas nos horários de pico.

Rua Coronel Oscar Porto, 836 - Paraíso - CEP: 04003-004 São Paulo | SP
Tel: (11) 3561-5000 | Solicite informações através de formulário no site: www.matsubarahotel.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 07 quilômetros | Cumbica - 30 quilômetros
Avenidas importantes: Avenidas Paulista e Vinte e Três de Maio, Rua Vergueiro.
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Oferece boa estrutura para a realização de
eventos. Terceiriza parte dos equipamentos
para as convenções e indica empresas que,
além de equipamentos técnicos, providenciam
pessoal especializado, tanto para a manutenção quanto para o apoio aos eventos. Além
disso, conta com mais de 150 apartamentos
para abrigar participantes de fora da cidade.
No bom foyer podem até ser montados estandes para complementar a convenção.

Quantidade de salas: 07		
Localização: piso Tomaz Carvalhal,
mezanino e 1º andar.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Business Center

Formato das Salas
Área
(m2)
U

instalações
As áreas de convenções estão divididas em
três níveis: o piso Tomaz Carvalhal, o mezanino e o primeiro andar. A estrutura do hotel
permite que o deslocamento seja feito tanto
por meio de escadas como pelos elevadores,
o que facilita a vida de qualquer participante
com problemas de locomoção ou que esteja
hospedado. Tudo é bem sinalizado e todas
as salas possuem ar-condicionado e controle
de luz. Apenas algumas salas menores não
possuem janelas.
Área total: 900 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 700 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento próprio
- Capacidade 120 veículos | Vallet | Entrada privativa |
Acessibilidade

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

32

12

-

-

36

Média

174

40

80

90

180

Grande

264

70

160

170

310

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 900,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
Dispõe de equipe de segurança, limpeza, brigadistas e recepcionistas. Há lista de fornecedores à disposição, mas cliente pode contratar
outros, exceto o serviço de vallet. Neste caso,
é obrigatória a utilização do conveniado do
Museu.

museu da casa

Gravação (filmagem - serviço terceirizado)

brasileira

infraestrutura
Não disponibiliza nenhum equipamento. O
cliente tem de locar o que necessita de acordo
com o evento que irá realizar, desde mobiliário
até recursos tecnológicos.
Disponíveis: Flipchart

instalações

A belíssima mansão da década de 40 à beira da movimentada Avenida Faria Lima tem um
terraço anexo e um restaurante que podem ser locados para realização de eventos. O espaço
está disponível apenas durante a semana, sendo que às segundas-feiras o horário é das 9h
às 23h30 e de terça a sexta-feira, das 19h às 23h30. Ao chegar na casa, o participante passa
pela exposição – que trata das questões relacionadas à cultura material da casa no Brasil.
Instalações no jardim, tombado pelo patrimônio histórico, podem ser feitas apenas após
análise técnica. É permitido colocar banner na fachada, porém, dentro das medidas definidas
pelo Museu.

PONTOS POSITIVOS
Espaço diferenciado, possibilita clima descontraído e interação com a exposição durante
o evento. Boa localização, encontra-se em
avenida movimentada e próxima à estrutura
de restaurantes e hotéis.

PONTOS a melhorar
Apesar de o contratante poder contratar
serviço de alimentos e bebidas externo, não é
permitido que o mesmo utilize eletrodomésticos na copa do Museu. Não oferece estrutura,
apenas iluminação básica.

Av. Faria Lima, 2705 - CEP: 01451-000 - Vila Olímpia - SP
Tel: (11) 3032-3727 | Solicite informações através de formulário no site: www.mcb.org.br

O terraço e o restaurante, na lateral do Museu,
podem ser locados em conjunto ou separadamente. O primeiro é maior e pode ser
adaptado em diversos formatos. Já o segundo,
não. O serviço de vallet é contratado e, caso o
estacionamento do local lote, há parceria com
outro próximo. A iluminação é básica, sendo
necessária a locação de geradores de energia.
Área total: 150 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - capacidade 300 pessoas | Estacionamento conveniado - Capacidade 50 veículos

Quantidade de salas: 2			
Localização: piso térreo.

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

50

-

-

-

-

Média

100

30

24

72

90

* No restaurante não há possibilidade de layout diferenciado.
A capacidade máxima é de 30 pessoas, em formato banquete.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 5.500,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 24 quilômetros | Cumbica - 44 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Cidade Jardim e próxima à Marginal Pinheiros.
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57

serviços
Procura manter um quadro grande e bem treinado de funcionários. Utiliza serviços terceirizados
apenas em poucos casos. Todo o pessoal está treinado e preparado para atender grandes eventos.
A equipe de manutenção é muito boa e com
estrutura para realizar consertos no local, apesar
da distância com a cidade. A equipe de cozinha
sabe lidar com grandes eventos, o número de
seguranças é sempre muito bom e experiente.

MONTE
CASTELO

Transmissão simultânea / Videoconferência / Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Realizar um evento no meio de muito verde, com privacidade, além da segurança de
muros altos e vigiados pode ser o desejo de muitos. Aliar a tudo isso uma infraestrutura
completa de alimentos, bebidas, pessoal treinado e equipamentos modernos já seria o ideal.
Porém o Monte Castelo oferece um diferencial ainda maior: o cenário. São 42 mil metros
quadrados onde tudo lembra um castelo medieval dos tempos do Rei Arthur. Os três salões
têm condições de receber eventos simultâneos e já chegaram a abrigar 3 mil pessoas, que
também puderam aproveitar dos sempre bem cuidados jardins da propriedade.

PONTOS POSITIVOS
Mantém uma grande equipe de funcionários
treinados para a realização dos eventos, além
da enorme estrutura de alimentos e bebidas. O
esquema de segurança também merece destaque, assim como a conservação e limpeza dos
ambientes.

PONTOS a melhorar
A distância e o acesso são os pontos mais
complicados. Está situado na cidade de Mauá,
no grande ABC, quase na divisa com Ribeirão
Pires. O melhor caminho e mais bem sinalizado
é pela Via Anchieta.

Rua João Francisco de Oliveira, 300 - CEP: 09330-410 - Mauá - SP
Tel: (11) 4511-5032 | E-mail: atendimento@montecasteloeventos.com.br | www.montecasteloeventos.com.br
Próximo ao Aeroporto de Cumbica - 40 quilômetros | Congonhas - 42 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Sapopemba e Via Anchieta. Oferece traslado.
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O principal foco são as festas sociais, mas comporta e trabalha também com eventos corporativos. Para isso possui toda a estrutura necessária, inclusive para videoconferências. O serviço
de internet sem fio não está disponível o tempo
todo nos salões, mas pode ser disponibilizado se
o cliente achar necessário, assim como qualquer
outro tipo de serviços especiais. O Salão Avalon,
o mais novo dos três, possui quatro ambientes
que podem ser utilizados para eventos menores
ou com temas diferentes.

Quantidade de salas: 03		
Localização: no piso térreo.

Formato das Salas
Área
(m2)

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

700

-

-

-

400

Média

1100

-

-

-

600

Grande

3500

-

-

-

1000

instalações
As instalações têm como temática um castelo
medieval com lustres e portas de ferro, paredes
de pedras, correntes, torres e jardins. Somado a
tudo isso, uma estrutura moderna de câmeras
de segurança, gerador e iluminação diferenciada. Possui pequenos ambientes reservados
e modernos que servem como recepção para
os participantes. No entorno do castelo há três
estacionamentos e a cozinha está preparada
para realizar eventos de grande porte.
Área total: 42000 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 300 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento próprio
- Capacidade 500 veículos | Vallet | Entrada privativa |
Acessibilidade

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 15.000,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
É administrado por uma empresa, a Eventos Mil,
que fornece toda a estrutura de serviços de acordo com o formato e necessidade do cliente. Os
contratos de locação incluem segurança interna,
equipe de limpeza, eletricista e coordenador próprio. Mas também dispõe de Buffet – Banqueteria
Nacional -, que fornece alimentação. Som e iluminação, decoração, gerador e vallet terceirizados.

nacional
club

infraestrutura
As salas têm ar-condicionado central e mobília
própria. Porém, se necessário, cliente pode locar
outros móveis. Há um elevador antigo e chapelaria. Nos fundos, ficam o jardim e a piscina,
onde são realizadas as cerimônias de casamento
ou coquetéis. Não há recursos tecnológicos, mas
o clube indica fornecedores para locação de
equipamentos.
Quantidade de salas: 4		
Localização: no piso térreo e 1º andar.

instalações
Fundado em 1958, o Nacional Club foi criado como um espaço dedicado à reunião de um
seleto grupo de empresários, todos sócios. Por suas dependências, eles fechavam contratos
e discutiam sobre a política e a economia da época. Hoje, o lugar ainda mantém alguns
associados, mas também é aberto para realização de eventos para o público externo. A
belíssima construção localizada em uma tranquila rua próxima ao Estádio do Pacaembu tem
um salão principal para até 400 pessoas e outras três saletas para reuniões com capacidade
de 10 a 50 pessoas. Nos fundos, uma piscina complementa o charme da mansão.

PONTOS POSITIVOS
O charme é o grande atrativo para fazer
um evento no Nacional Club, ainda mais se
considerarmos a origem do lugar, promover
intercâmbio entre empresários. Tem uma banqueteria que cuida do serviço de alimentação.

PONTOS a melhorar
Algumas dependências carecem de cuidados
na manutenção, como pintura das paredes.
Não tem internet, fato que dificulta realização
de eventos online.

Disponíveis: Foyer - Capacidade 200 pessoas | Estacionamento próprio - Capacidade 70 veículos | Vallet | Entrada
privativa | Acessibilidade

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

25

-

-

-

10

Média

35

-

-

-

20

Grande

294

70

100

100

400

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 12.000,00 por dia.

Rua Angatuba, 703 - CEP: 01247-000 - Pacaembu - SP
Tel: (11) 3877-0044 | E-mail: atendimento@nacionalclub.com.br | www.nacionalclub.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 12 quilômetros | Cumbica - 22 quilômetros

O principal ponto de eventos do Nacional Club
é o salão, com 294 metros quadrados, onde são
realizadas recepções para até 400 pessoas em
formato coquetel. Alguns espaços da casa, como
sala de leitura e biblioteca, podem ser usados
para reuniões menores. Eles comportam de 10 a
20 pessoas. Um antigo elevador facilita a circulação entre os dois pavimentos da casa.
Área total: 2500 metros quadrados.

			

O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas, condicionado à
contratação do buffet Banqueteria Nacional. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

Avenidas importantes: R. Desembargador Paulo Passaláqua.
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61

serviços
A equipe de serviços que trabalha com a área
é bem preparada e está pronta para auxiliar os
interessados em realizar eventos. Eles conseguem
aconselhar sobre o melhor tamanho de sala,
formato e as necessidades para que os interessados consigam obter o melhor resultado possível.
Aliado a tudo isso existe uma boa equipe de apoio
que mantém a boa conservação do espaço de
eventos, com limpeza sempre impecável e os equipamentos também com bom funcionamento.

N OVOT E L
center norte

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

O Novotel Center Norte é bem localizado, já que está bem próximo aos mais importantes
centros de exposições da América Latina: o Expo Center Norte e o Anhembi. E também do
metrô Tietê, do aeroporto Campo de Marte e do Shopping Center Norte. Além disso, oferece
11 salas de reunião para conferências, seminários e programas de incentivo empresarial,
que são muito procuradas durante todo o ano. Aliado a tudo isso existe a boa estrutura de
hospedagem, com mais de 360 apartamentos disponíveis.

PONTOS POSITIVOS
A localização, perto da Marginal do Rio Tietê,
facilita o deslocamento para algumas das principais rodovias. Equipe a postos para auxiliar o
cliente de eventos.

PONTOS a melhorar
É preciso ficar atento com a época de chuva,
pois alguns acessos podem sofrer com alagamentos.

Av. Zaki Narchi, 500, Vila Guilherme, CEP 02029-000, São Paulo - SP
Tel: (11) 2224-4000 | Solicite informações através de formulário no site: www.novotel.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 15 quilômetros / Cumbica - 25 quilômetros

A boa oferta de equipamentos como retroprojetores, aluguel de computadores, vídeo e
som, possibilita aos conferencistas uma melhor
estrutura para a realização dos eventos. Boa
parte dos equipamentos é terceirizada. Com
isso, é melhor pedir tudo o que for necessário
ao fechar o contrato. A mesma dica vale para os
acessos à internet, cobrados à parte.

Quantidade de salas: 06		
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Business Center

Formato das Salas
Área
(m2)
U

instalações
As amplas salas de eventos permitem diversas
formatações, podendo abrigar mais de 2 mil
pessoas em reuniões simultâneas. Os eventos
podem variar tranquilamente entre 15 e 850
participantes. As áreas com decoração clara
deixam o local leve, assim como a moderna
iluminação ajuda na apresentação dos mais
diversos tipos de trabalhos. Os bons corredores
ajudam na circulação dos visitantes, assim como
a fácil sinalização.
Área total: 1800 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 2300 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 200 veículos | Vallet | Acessibilidade

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

50

15

20

20

30

Média

395

80

240

240

430

Grande

620

100

340

340

750

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 3.050,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

			

Avenidas importantes: Marginal do Rio Tietê, avenidas do Estado e Cruzeiro do Sul.
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Além das rodovias: Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna.

63

serviços
Tem buffet exclusivo que fornece alimentação
para todos os eventos promovidos no espaço.
A contratação desse serviço é obrigatória.
Caso o cliente necessite o Rio Negro fornece
intérprete, recepcionistas e segurança, além de
manter equipe de profissionais para auxiliar na
locação de equipamentos. Pessoal de limpeza e
manutenção fixo.

c e nt r o d e e v e nto s

r i o n e g ro

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem) | Café e água nas salas

infraestrutura
Todos os recursos tecnológicos possíveis podem
ser locados pela equipe do Centro. Em todas as
salas há retroprojetor, mobiliário (com custo já
incluso no contrato), controle de temperatura
individual, luzes dimerizadas e um ponto de
internet. A rede wi-fi é compartilhada e caso o
cliente necessite de mais, pode contratar. O uso do
heliporto é acertado direto com a administração
do condomínio.
Situado na entrada principal de Alphaville (saída 23B do Rodoanel), próximo à rodovia
Castelo Branco e ao Shopping Iguatemi. Integra um moderno conjunto de prédios. O
Centro de Eventos Rio Negro é formado por oito salas moduláveis que possibilitam vários
layouts, todas com ar-condicionado central, tecnologia de ponta, isolamento acústico, entre
outras facilidades. A locação é feita por períodos de no mínimo 5 horas e no máximo 10,
e com mobiliário incluso. O espaço é administrado pela Nove Eventos, responsável pelo
fornecimento exclusivo de alimentos e bebidas, e que também gerencia o Centro de Eventos
Panambi CENESP, em Santo Amaro.

PONTOS POSITIVOS
De fácil acesso, na entrada de Alphaville, o
Centro tem salas moduláveis e com facilidades
como um ponto de internet em cada sala, wi-fi
e internet compartilhada. Ou seja, os espaços
são adaptáveis a vários tipos de eventos.

PONTOS a melhorar
A área para coffee break é pequena e em
períodos com lotação máxima pode tornar a
circulação difícil. Duas salas têm janelas; elas
têm persianas que promovem um blackout
parcial.

Alameda Rio Negro 585, Ed. Demini - CEP 06454-000 - Alphaville - Barueri
Tel: (11) 2176-5190 | Solicite informações através de formulário no site: www.noveeventos.com.br

Quantidade de salas: 8		
Localização: no piso térreo.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

Formato das Salas
Área
(m2)

instalações
As oito salas do Centro de Eventos Rio Negro somam 800 metros quadrados de área. Em todas
há divisórias que possibilitam reunir entre 15 e
500 participantes. O foyer, com 217 metros quadrados, comporta até 100 pessoas em auditório.
As salas Tapajós e a Madeira são as únicas com
janelas. Em ambas há persianas, com blackout
parcial. O ar-condicionado é central, mas é possível regular cada espaço com uma temperatura.
Nas salas há luzes amarelas e brancas, para
facilitar visualização em apresentações.
Área total: 800 metros quadrados.
Disponível: Foyer - Capacidade 100 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento conveniado - Capacidade 100 veículos | Vallet | Acessibilidade

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

35

15

18

18

30

Média

120

40

66

66

120

Grande

364

-

150

150

500

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 2.180,00 + 5% por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar.
O valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 28 quilômetros | Cumbica - 49 quilômetros
Avenidas importantes: Alameda Araguaia.
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65

serviços
Vendedores, assessores, garçons, maitres, nutricionistas, seguranças e manobristas fazem parte
da equipe fixa do Espaço. Todos atenciosos e bem
treinados. Já na portaria, seguranças controlam
acesso dos participantes e indicam a direção
do evento. A limpeza é impecável e a constante
manutenção deixa o espaço com aparência de
recém-construído. Fornecedores de equipamentos
tecnológicos devem ser contratados à parte. Tem
pessoal de manutenção sempre a postos.

e s pa ç o

RO S A
RO S A RU M

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

A fachada imponente e as portas giratórias denotam, logo na chegada, o charme do Espaço Rosa
Rosarum. Construído para abrigar os mais variados tipos de eventos, comporta até 1500 pessoas
em dois eventos simultâneos. A experiente equipe auxilia na contratação dos fornecedores
e na formatação adequada do espaço. Enquanto que a gastronomia oferecida é assinada por
Christophe Besse, reconhecido chef suíço. Ao locar o espaço, é oferecida uma degustação dos
pratos oferecidos para composição do cardápio. Conta com RSVP eletrônico e presenteia clientes
com álbum de fotos digitais do evento. Fica em uma rua tranquila de Pinheiros.

PONTOS POSITIVOS
Além de locar o luxuoso espaço, o Rosa
Rosarum tem assessores que ajudam desde a
formatação mais adequada do evento até indicação de fornecedores. Disponibiliza também
garçons, maitres, nutricionistas e serviço de
manobrista.

PONTOS a melhorar
Mesmo disponibilizando inúmeros serviços,
a decoração da casa fica por conta do cliente.
Em eventos maiores, é acrescentado no contrato o dia do serviço de montagem.

Rua Francisco Leitão, 416 - CEP: 05414-020 - Pinheiros - SP
Tel: (11) 3897-4900 / Solicite informações através de formulário no site: www.rosarosarum.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 09 quilômetros | Cumbica - 32 quilômetros
Avenidas importantes: entre as ruas Arthur de Azevedo e Teodoro Sampaio.

66

			

Todo o espaço é climatizado com ar-condicionado central. Além disso, dispõe de estacionamento com manobrista (cobrado à parte), geradores
de energia, chapelarias, suítes VIPs e facilidade
de acesso para portadores de necessidades
especiais. As salas têm wireless, e é possível
contratar maior capacidade. Fornece confortável
mobiliário, palco e nas mesas sousplat e talheres
de prata. Indica fornecedores de recursos
tecnológicos.

Quantidade de salas: 2
Localização: no piso térreo.

Formato das Salas
Área
(m2)

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | internet

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

574

116

280

280

550

Grande

870

175

424

424

950

instalações
A construção, idealizada por Yojiro Takaoka especialmente como espaço de eventos, tem 9600
metros quadrados e é formada por dois salões
lado a lado, com entradas, foyer, chapelaria suíte
VIP e cozinha independentes. O Jade comporta
até 950 pessoas em auditório, tem um foyer no
térreo e área para jantar no 1º andar. Já o Pérola,
recebe até 550 pessoas e conta com dois foyers.
Ambos têm palco modulável. Amplas janelas
cercam os salões.
Área total: 9600 metros quadrados.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 18.000,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 200 pessoas. O valor irá variar
em função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

Disponíveis: Foyer - Capacidade 500 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
terceirizado - Capacidade 200 veículos | Vallet | Entrada
privativa | Acessibilidade

67

serviços
Conta com os serviços oferecidos pelo hotel.
Equipe treinada e atenciosa informa os visitantes
sobre as localizações dos espaços. Há manobristas,
seguranças, recepcionistas, além da equipe de
atendimento direto aos eventos. Como a locação
inclui o buffet, os pratos servidos nos coffee breaks, almoços, jantares e brunches são preparados
pela equipe do hotel e o cardápio assinado pelo
chef Daniel Valay.

ROYA L PA L M
PLAZA
R E S O RT
campinas

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Visível ainda no quilômetro 92 da Rodovia Anhanguera, no acesso à Campinas, o Royal Palm
Plaza chama atenção por seu porte. Já na entrada é possível perceber que se trata de um resort
composto por dois hotéis: o Royal Palm Plaza e o The Palms. Juntos, eles têm 500 apartamentos,
oito restaurantes, três bares e uma diversificada área de lazer. A estrutura de eventos segue a
linha de gigantismo do hotel, considerada uma das maiores do país. Os mais de cinco mil metros
quadrados de espaço são formados pelo Salão Imperial, Paço dos Nobres, Casa de Campo, Kata
Kuka, Arena de Pedra, Lumini e Boardrooms que podem receber até 3700 pessoas.

PONTOS POSITIVOS
A melhor e maior estrutura de eventos da
região. Os salões são modulares e distribuídos
por áreas diferenciadas por todo o resort.
Além da estrutura convencional, tem a Casa de
Campo e o Kata Kuka. Cardápio assinado por
chef francês.

PONTOS a melhorar
Os espaços de eventos não são concentrados,
portanto, em períodos de lotação máxima
os públicos de eventos e de lazer acabam se
misturando ao circular pelo hotel.

Av. Royal Palm Plaza, 277 - CEP: 13051-092 - Jardim Nova Califórnia - Campinas - SP
Tel: (19) 2117-8002 e 0800 727 69 25 | E-mail: reservas@royalpalm.com.br | www.royalpalm.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 103 quilômetros | Cumbica - 114 quilômetros
Rodovias: Fica no encontro das rodovias Anhanguera e Santos Dumont, com fácil acesso às

68

rodovias Bandeirantes e Dom Pedro I.

			

As salas têm ar-condicionado com controle de
temperatura por módulo, blackout e isolamento
acústico. No cinema Lumini, há tela widescreen, som surround 7.1 e projetor digital de alta
definição que pode ser utilizado para videoconferências com quatro pontos disponíveis. Já
nas Boardrooms, há TVs LCD de 58 polegadas e
também equipamento para videoconferência.
Outros equipamentos podem ser locados no
posto da B3 audiovisual do hotel.

Quantidade de salas: 36		
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Business Center

Formato das Salas
Área
(m2)
U

instalações
O Resort tem cinco espaços para eventos. O
salão Imperial tem 1130 metros quadrados, é
modulável e transforma-se em 10 salas. O Paço
dos Nobres, que tem 720 metros quadrados, também pode ser dividido em seis salas para até 550
pessoas em auditório. Já a Casa de Campo é uma
construção independente, composta pelo salão
Hisbico e duas áreas de exposições: uma coberta
e outra ao ar livre. No parque Kata Kuka fica a
Arena que recebe até 200 pessoas em coquetel.
Há ainda o cinema Lumini e duas Boardrooms.
Área total: 5400 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 1000 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 2000 veículos | Vallet | Entrada
privativa | Acessibilidade

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

36

20

-

-

24

Média

346

-

200

200

300

Grande

1130

-

656

656

1100

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 3.750,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato auditório.
O valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
Ao procurar os espaços da Sala São Paulo para
realizar eventos, o cliente faz uma visita acompanhado da equipe técnica do local que indica o que
pode e o que não pode ser feito. Oferece serviço
de segurança e estacionamento. Este último, administrado pela Estapar, é coberto, tem três saídas e
acesso direto à sala de concertos. A Sala conta com
ambulatório médico e doca para carga e descarga
de materiais.

sala

s ã o paulo

Fotógrafo terceirizado

infraestrutura

O antigo prédio da Estrada de Ferro Sorocabana hoje é ocupado pelo espaço cultural da Sala São
Paulo, cartão postal da cidade. O edifício é tombado pelo patrimônio histórico estadual e federal,
devido a sua arquitetura singular. Sua história e charme atraem empresas interessadas em realizar
eventos no local, principalmente à noite. Há oito espaços disponíveis para locação, até mesmo a
Sala de Concertos com capacidade para até 1388 pessoas. A realização de eventos durante o dia é
mais difícil, pois a Orquestra Sinfônica de São Paulo ensaia, e quando há gravação de música,
o lugar tem de ficar em absoluto silêncio.

PONTOS POSITIVOS
Mesmo estando na área central de São Paulo,
é constantemente vigiada pela polícia e tem
estacionamento no local. A Sala é uma charmosa área para eventos de confraternização
ou comemoração.

PONTOS a melhorar
Atividades da Orquestra Sinfônica de São
Paulo regulam os períodos de locação dos
espaços. Não há flexibilidade para formatação
das salas de eventos. Por se tratar de um espaço ligado ao Governo do estado, a equipe não
indica fornecedores.

Praça Júlio Prestes, 16 - CEP: 01218-020 - Estação da Luz - São Paulo
Tel: (11) 3367-9500 | Solicite informações através de formulário no site: www.osesp.art.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 14 quilômetros | Cumbica - 17 quilômetros

Por se tratar de um local destinado à música,
os equipamentos de sonorização são de última
geração. Na Sala de Concertos há mesas de
som, periféricos e microfones. Nela o forro é
móvel e há recursos de iluminação cênica. No
Foyer há duas telas de plasmas para projeção
de imagens. Já a Sala Carlos Gomes é dotada de
piano, pedestal, telão, caixa de som, data show,
dois televisores e mobiliário. Já na Camargo
Guarnieri, além do mobiliário, há uma cozinha
com freezer, geladeira, forno e pia. Geradores
devem ser locados à parte.

Quantidade de salas: 36		
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Formato das Salas
Área
(m2)

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD

instalações
Os espaços de eventos da Sala São Paulo são
voltados principalmente para eventos noturnos, porém, nas temporadas de apresentação
da OSESP as salas não estão disponíveis. As
salas já têm formatos definidos, isso dificulta
novos layouts.
Área total: 2800 metros quadrados
Disponíveis: Foyer - Capacidade 300 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Vallet | Entrada
privativa | Elevadores | Escadas | Recepcionistas uniformizadas | Mesas de Apoio | Acessibilidade

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

140

*

*

*

60

Média

231

*

*

*

132

Grande

1000

*

*

*

1388

* Não comporta outras formatações de espaço.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 18.650,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para a
partir de 50 pessoas. O valor irá variar em função da
configuração de sala, equipamentos solicitados, dia
da semana e horário.

			

Avenidas importantes: Av. Rio Branco e Av. Duque de Caxias.
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71

serviços
Desde a recepção dos convidados, ainda na
portaria, pessoal é atencioso e bem informado
à respeito dos eventos que acontecem no local.
Mesmo assim, há um coordenador operacional
que orienta os usuários. Tem serviço próprio de
alimentos e bebidas, vallet, segurança, limpeza,
manutenção de TI e elétrica, nutricionista, chefe
de cozinha, garçons e nutricionista. Esta última,
responsável pelas opções de pratos mais saudáveis
do cardápio. Posto interno de locação de equipamentos.

s ã o paulo
CENTER

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem) | Fógrafo terceirizado

infraestrutura

Em frente às tribunas especiais do Jockey Club de São Paulo e próximo à região com boa
oferta hoteleira, o São Paulo Center tem 15 salas distribuídas em uma área de 2400 metros
quadrados. No hall de entrada, há um painel eletrônico indicando a localização das salas e os
eventos do dia, além de um coordenador operacional e dos displays colocados nas portas das
salas. A alimentação é fornecida pelo local e, nesse caso, fornecedores externos não podem ser
contratados. O cardápio é montado por uma nutricionista e entre as opções o “Cardápio Coração
Saudável” valoriza ingredientes que fazem bem à saúde.

PONTOS POSITIVOS
Os três pisos do São Paulo Center têm salas
equipadas e adequadas para eventos nos mais
diversos formatos. Espaço dispõe de internet
banda larga, telefone e iluminação correta.
Cuidado com alimentação saudável está entre
os pontos fortes.

PONTOS a melhorar
Alimentação servida diretamente na sala
talvez distraia os participantes. Falta ter acesso
para usuários de cadeira de rodas ou pessoas
com dificuldade de locomoção.

Av. Lineu de Paula Machado, 1088/1100 - CEP: 05601-001 - Cidade Jardim - SP
Telefone: (11) 2142-3600 | www.saopaulocenter.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 09 quilômetros | Cumbica - 35 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Francisco Morato, Av. Engenheiro Oscar Americano.

72

			

Há um posto fixo de uma empresa que loca
equipamentos dentro do São Paulo Center.
Por isso, organizador pode contar com toda a
estrutura tecnológica necessária para realização
do evento. Desde projetores multimídia até
tradução e transmissão simultânea. O link de
banda larga disponível no espaço é WiMAX,
ou seja, é possível transmitir dados com alta
performance.

Quantidade de salas: 15		
Localização: no piso térreo, 1º e 2º andares.

Formato das Salas
Área
(m2)

Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores | Impressoras
| Telefones | Fax

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

45

18

20

16

35

Média

130

40

96

70

150

Grande

250

62

180

160

300

instalações
Nos três andares do prédio do São Paulo Center
há 15 salas com formatos diversos e capazes de
abrigar eventos com necessidades específicas. As duas salas maiores, Morumbi e Jardim
Paulista, com 250 e 160 metros quadrados
respectivamente, ficam no primeiro andar. No
segundo todas as quatro salas têm 130 metros
quadrados; já no terceiro, estão as salas menores. As portas podem ser removidas e o espaço
é ampliado. Os espaços são climatizados e há
gerador de energia.
Área total: 2400 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 300 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Vallet | Estacionamento
próprio | Entrada privativa

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 1.600,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para 80
pessoas em formato escolar. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
A equipe não deve nada a nenhum dos outros
espaços da cidade. Tem a característica do estilo
do hotel: educada, eficiente e atende a serviços
personalizados. Isso se reflete nas áreas sociais e de
eventos sempre muito bem cuidadas e elegantes.
A segurança está disponível desde a entrada, que
possui um recuo em relação à rua, possibilitando
receber um bom número de automóveis ao mesmo tempo, facilitando dessa forma a chegada dos
participantes do evento até com certa descrição.

SOFITEL
ibirapuera

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Um dos mais charmosos e luxuosos hotéis de São Paulo já virou um ponto de referência na
região próxima ao Parque do Ibirapuera - o principal da capital paulista. A estrutura é procurada
para hospedagem, assim como pela área gastronômica e também pelo espaço de eventos. O
acesso pode ser feito até pelos céus, já que existe local adequado para pouso e decolagem de
helicópteros. De carro, o deslocamento pode ser por várias das principais avenidas da cidade. Para
eventualidades ainda conta ao lado com a estrutura do Novotel Ibirapuera, da mesma rede.

Trabalha bem com um foco principal, que são os
eventos corporativos e reuniões de pequeno e
médio porte. A versatilidade das salas permite,
juntamente com a série de equipamentos
modernos disponíveis, agradar as mais variadas
necessidades. Tem também a estrutura necessária para os mais diversos tipos de acesso à
internet. Além disso, possui um dos melhores
restaurantes da cidade e que pode ser utilizado
de suporte, principalmente para encontros
menores.
Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Business Center

instalações
PONTOS POSITIVOS
Um dos hotéis mais agradáveis na estrutura
e localização. O ambiente elegante e sempre
calmo é perceptível também nas áreas de
eventos. A equipe de serviços é extremamente
preparada e educada.

PONTOS a melhorar
A falta de uma entrada independente para a
área de eventos pode sobrecarregar um pouco
o lobby. A localização sofre com o trânsito pesado da metrópole e pode causar problemas
para chegar.

Rua Sena Madureira, 1355, CEP: 04021-051 - Ibirapuera - São Paulo - SP
Tel: (11) 3201-0800 | Solicite informações através de formulário no site: www.sofitel.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 03 quilômetros | Cumbica - 25 quilômetros
Avenidas importantes: Avenidas Rubem Berta, 23 de Maio e Paulista.
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A área de eventos e convenções do Sofitel
Ibirapuera comporta muito bem o público para
reuniões de pequeno e médio porte, o principal
foco do hotel. Todas as salas mantêm um padrão
excelente de conservação e modernidade, que
vai desde a estrutura física até os equipamentos,
em boa parte terceirizados. Tem espaços com
luz natural, tela embutida retrátil, diferentes
programações para iluminação e suporte para
projeções suspensas. Características adequadas
para eventos corporativos.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 300 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento próprio Capacidade 200 veículos | Vallet

Quantidade de salas: 14		
Localização: no 1º andar.

Formato das Salas
Área
(m2)
U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

33

15

16

16

30

Média

101

30

60

60

90

Grande

286

50

210

210

350

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 3.500,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
Equipe altamente qualificada, tanto que no hotel
fala-se árabe, alemão, inglês, francês, japonês e
espanhol. Conta com recreadores infantis para as
atividades de lazer e monitores para as náuticas.
Manobristas controlam o fluxo de veículos que
entram e saem do hotel. Segurança, limpeza e
suporte técnico também fazem parte dos serviços
oferecidos, além de tradução simultânea e da equipe que atende exclusivamente aos eventos. Eles
têm lista de fornecedores externos.

SOFITEL
JEQUITIMAR
G UARU J Á

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Moderno e confortável, o Sofitel Jequitimar é destinado tanto para o público de lazer quanto para
o de negócios. Para agradar a todos, tem 301 apartamentos bem-equipados, ótima estrutura de
lazer, inclusive com atividades náuticas, SPA, restaurantes, bares e um amplo espaço para eventos
com mais de 8 mil metros quadrados de extensão. São 18 salas modulares que atendem de 25 a
1100 pessoas em auditório, uma área para exposições com 1400 metros quadrados e a arena com
3750 metros quadrados. Tudo com tecnologia de ponta e à beira-mar.

PONTOS POSITIVOS
Situado à beira-mar, além do ambiente
praiano, o hotel tem à disposição do público
de eventos flexibilidade das salas, área para
exposição, tecnologia de ponta e um teatro
retrátil para até 98 pessoas. Além dessa estrutura, conta com oferta de lazer diversificada e
apartamentos luxuosos.

PONTOS a melhorar
Em caso de lotação máxima nos espaços de
eventos e na área de lazer, fica confuso circular
pelo hotel em meio aos hóspedes convencionais.

Av. Marjori da Silva Prado, 1 100 - CEP: 11444-000 - Praia de Pernambuco - Guarujá - SP
Tel: (13) 2104-2000 | Solicite informações através de formulário no site: www.accorhotels.com
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 80 quilômetros | Cumbica - 150 quilômetros

			

Todas as salas têm ar-condicionado central,
carpete e iluminação dimerizada. Disponibiliza
serviço de cópia e impressão, equipamentos de
videoconferência, além de facilitar a contratação
de outros que o cliente necessitar. A utilização
da internet wi-fi ou banda larga é cobrada à parte. Tem serviço de buffet externo para atender o
público de eventos.

Quantidade de salas: 18
Localização: no piso térreo e 1º andar.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Internet | Business Center

Formato das Salas
Área
(m2)
U

instalações
Com pouco mais de cinco anos de existência, o
Sofitel Jequitimar mantém-se em ótimo estado
de conservação. A área de eventos segue a linha
sofisticada das outras dependências. Inclusive,
a mobília própria não economiza em conforto
como, por exemplo, o das cadeiras estofadas. O
estacionamento é grande e comporta até 500
veículos. Além das luxuosas acomodações tem
uma grande área de lazer com piscinas, SPA,
lazer náutico, saunas entre outros.
Área total: 8310 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 1600 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 2000 veículos | Vallet | Entrada
privativa | Acessibilidade

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

42

15

24

24

30

Média

260

60

150

150

250

Grande

1080

-

600

600

1100

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 2.500,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato auditório.
O valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.

Avenidas importantes: Estrada do Pernambuco e rodovia Guarujá - Bertioga.
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77

serviços
Equipe presente e atenciosa faz a diferença no
atendimento. Ela auxilia desde a formatação
do evento até a contratação dos equipamentos
necessários. Como não há vagas no estacionamento suficientes para todos os carros dos
participantes, seguranças vigiam a rua nas
imediações dos espaços. Nas duas unidades há
restaurantes com maitres e garçons, equipe de
limpeza e de manutenção.

S pazio
C ollodoro

Gravação (filmagem)

infraestrutura
As salas têm ar-condicionado individual, mesa
de som, tela de projeção, iluminação dimerizada, cortinas com semi-blackout. Equipamento
de videoconferência é locado, assim como é
possível montar um pacote de fornecimento
de equipamentos durante a contratação.
As cadeiras são acolchoadas e confortáveis.
Espaços têm link de internet com velocidade
de conexão de 8 MB.
Composto por duas casas em uma mesma rua, o Spazio Collodoro é preparado para eventos
corporativos. No número 624 há quatro salas, já no 683, sete. Estas últimas são ideais para
grupos menores. As unidades fazem parte do Grupo Collodoro que também administra
a área de eventos do Resort Ilha da Madeira, na Riviera de São Lourenço, litoral norte de
São Paulo. O acesso é facilitado pela proximidade com a Marginal Pinheiros e as avenidas
Francisco Morato - da qual é cruzamento -, Vital Brasil e Eliseu de Almeida.
Há ainda a estação Butantã do Metrô.

PONTOS POSITIVOS
Um dos poucos espaços de eventos da cidade
especialmente preparados para receber
pequenos eventos corporativos. Tem salas
capazes de receber entre 16 e 123 pessoas,
com estrutura completa e eficiente oferta de
serviço.

PONTOS a melhorar
Falta adequar melhor a acessibilidade para cadeirantes. Não há elevadores, nem rampas de
acesso ao segundo pavimento. Falta estacionamento na unidade do número 624.

Tel: (11) 3812-1002 | E-mail: contato@grupocollodoro.com | www.grupocollodoro.com
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 11 quilômetros | Cumbica - 37 quilômetros

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax

Formato das Sala
Área
(m2)

instalações
As duas unidades têm manutenção impecável,
com salas bem cuidadas e limpas, assim como
áreas comuns. No número 624 são 300 metros
quadrados formados pelas salas Atri, Popoli
e Rossano. Além de duas de apoio. No 683 os
espaços Siena, Firenze, Pisa, Bergamo e Taormina
somam 293 metros quadrados. Os espaços
recebem desde grupos com 16 pessoas até com
123. Os restaurantes são de uso múltiplo, pois
são equipados com retroprojetor e podem se
transformar em salas.
Área total: 593 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer | Janelas com blackout | Isolamento
acústico | Vallet | Entrada privativa | Acessibilidade

Rua Alvarenga, 624 / 683 - CEP: 05509-000 - Butantã - SP

Quantidade de salas: 02		
Localização: no piso térreo.

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

45

16

21

24

48

Média

100

27

50

50

97

Grande

120

30

68

72

123

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 1.700,00 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas. O valor irá variar em
função da configuração de sala, equipamentos
solicitados, dia da semana e horário.

			

Avenidas importantes: Próximo às avenidas Vital Brasil, Francisco Morato e Eliseu de Almeida.
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79

serviços
Como não poderia deixar de ser, o serviço é
eficiente. O pessoal é treinado e preparado para
resolver os eventuais problemas. Há também uma
equipe técnica eficiente para lidar com os mais
modernos equipamentos. Além disso, disponibiliza recepcionistas bilíngues e toda a discrição
necessária para a realização de reuniões com esse
perfil, com o serviço de segurança presente em
todas as áreas.

tivoli
SÃO PAULO MOFARRE J

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura

Depois que a rede Tivoli assumiu o comando do hotel, reformulou-o totalmente. Ganhou um
ar moderno, sofisticado e que valoriza a discrição dos hóspedes e frequentadores. Ainda conta
com a maior suíte presidencial da América Latina (750 metros quadrados). O estilo também está
presente na área de eventos que recebe conferências em praticamente todos os dias da semana.
Ao todo o espaço possui 1900 metros quadrados divididos por 11 salas e pode receber mais de
1000 pessoas. Tudo isso localizado em uma das regiões mais valorizadas e centrais de São Paulo, o
bairro de Cerqueira César, bem ao lado da Avenida Paulista.

PONTOS POSITIVOS
A estrutura modernizada. A equipe de serviços
especializada possibilita o maior conforto e
tranquilidade para os participantes de eventos.
A discrição para a realização de eventos que
exigem essa característica é um dos pontos
fortes.

PONTOS a melhorar
A ausência de uma entrada privativa para a
área de convenções é um dos principais problemas, isso faz com todos passem pelo lobby
do hotel. E, apesar de bem localizado, a região
sofre com os constantes congestionamentos.

Alameda Santos, 1437, Cerqueira César, CEP 01419-001- São Paulo - SP
Tel: (11) 3146-5900 | Solicite informações através de formulário no site: www.tivolihotels.com
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 15 quilômetros | Cumbica - 35 quilômetros
Avenidas importantes: Av. Paulista, Rebouças e Nove de Julho.
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Oferece equipamentos de última geração e
os espaços estão preparados para receber
videoconferências. Tem equipe de atendimento
especializada, foyer com iluminação natural,
ar-condicionado moderno e individual em
cada uma das salas. A decoração clean deixa
os ambientes leves e extremamente limpos.
O estacionamento possui entrada reservada e
serviço de vallet.

Quantidade de salas: 11		
Localização: no subsolo.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Business Center

Formato das Salas
Área
(m2)
U

instalações
As salas estão distribuídas em três níveis, com
destaque para o a área de conferências com
foyer que possui luz natural, jardins e até uma
cascata – quebrando um pouco a sensação de
estar em uma das maiores cidades do mundo.
São 11 salas que somadas formam uma área
total de 1900 metros quadrados. O espaço de
eventos disponibiliza equipamento audiovisual
e iluminação de última geração. Com áreas
compreendidas entre 29 metros quadrados e
615 metros quadrados, o Tívoli consegue abrigar
grandes eventos para até 1100 pessoas distribuídas confortavelmente.
Área total: 1900 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 1100 pessoas | Janelas
com blackout | Isolamento acústico | Estacionamento
próprio - Capacidade 500 veículos | Vallet | Acessibilidade

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

29

15

20

20

10

Média

277

35

100

100

180

Grande

615

-

300

300

600

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 3.000,00 + 5% por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 40 pessoas em formato auditório.
O valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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serviços
O pessoal está preparado e possui know-how
para organizar grandes eventos, além de oferecer
condições específicas para cada tipo de reunião. A
equipe do hotel trabalha com empresas terceirizadas que auxiliam na montagem das convenções.
No piso C2, o serviço diferenciado do Espaço Wynn,
um ambiente sofisticado, projetado para receber
convidados com conforto e privacidade. O local
possui elevadores privativos, equipe de segurança,
chapelaria, equipe de limpeza e manutenção.

WTC
s ã o pa u l o

Transmissão simultânea | Videoconferência | Gravação
(filmagem)

infraestrutura
Com estrutura completa para videoconferências, fornece equipamentos diversos. Possui
amplo estacionamento, equipe de atendimento
especializada e ar-condicionado individual em
cada uma das salas. Dispõe de cabines para tradução e distribuição de internet wi-fi (utilização
cobrada à parte).
Um dos melhores, maiores e mais bem preparados locais para a realização de eventos na cidade de
São Paulo. O WTC Convention Center possui 4 andares e mais de 10 mil metros quadrados divididos
em mais de 50 espaços flexíveis para receber todos os tipos de convenções. Conta com salas de
apoio, 12 elevadores sociais e dois de carga. Além disso, possui o WTC Golden Hall, que é uma arena
multiuso com mais de 3 mil metros quadrados e capacidade para 2500 pessoas. Para hospedar os
visitantes, no mesmo complexo fica o hotel Sheraton São Paulo WTC com entrada privativa para o
shopping D&D. Tudo isso ao lado da região da Berrini, um dos centros financeiros da capital.

PONTOS POSITIVOS
A estrutura é gigante e pode abrigar praticamente qualquer tipo de convenção. As equipes de eventos e suporte estão acostumadas
com grandes públicos. Os equipamentos são
os mais modernos e o hotel está renovado.

PONTOS a melhorar
Um dos locais mais procurados para eventos
e com calendário sempre disputado. A realização de vários encontros simultâneos pode
tornar o ambiente um pouco movimentado
demais e dificultar a circulação.

Av. das Nações Unidas, 12551- CEP: CEP 04578-903 - Brooklin Novo - SP
Tel: (11) 3055-8000 | E-mail: vendas@wtceventscenter.com | www.wtcconventioncenter.com.br
Próximo ao Aeroporto de Congonhas - 06 quilômetros | Cumbica - 42 quilômetros
Avenidas importantes: entre as avenidas Santo Amaro, Morumbi e a Marginal Pinheiros.
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Quantidade de salas: 20		
Localização: 4 andares.

Disponíveis: Flipchart | Microfones | Projetores multimídia | Retroprojetor | Telões | Vídeo | DVD | Computadores |
Impressoras | Telefones | Fax | Internet | Business Center

Formato das Salas
Área
(m2)

instalações
Cada área tem características distintas. O 1º
andar é ideal para eventos como reuniões, palestras, workshops, apresentações multimídias
e videoconferências, com apoio para almoços
e coffee breaks. Já no principal piso há diversos
espaços flexíveis, incluindo uma galeria com 224
metros quadrados, boa para exposições, feiras
e credenciamento de eventos. No piso C4, as
salas recebem eventos intimistas que precisam
de alta tecnologia e conforto. E o Golden Hall
pode ter diversas montagens, como exposições,
shows, leilões, competições esportivas e festas.
Área total: 13000 metros quadrados.
Disponíveis: Foyer - Capacidade 300 pessoas | Janelas com
blackout | Isolamento acústico | Estacionamento próprio
- Capacidade 2500 veículos | Vallet | Entrada privativa |
Acessibilidade

U

Espinha
de Peixe

Escolar

Auditório/
Plateia

Pequena

40

20

20

24

40

Média

180

46

85

90

168

Grande

1000

600

1200

1500

1500

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
R$ 4.269,30 por dia.
O valor foi fornecido em junho de 2013, para
treinamento com 50 pessoas em formato escolar. O
valor irá variar em função da configuração de sala,
equipamentos solicitados, dia da semana e horário.
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iPL - Institute of Performance and Leadership
R. Dr. Geraldo Campos Moreira, 375 - 1º Andar
Cep 04571-020 - São Paulo - SP
Tel: +55 (11) 2364-9355 www.iPLedu.com
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