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EXPO MILÃO 

PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO 

 

APRESENTAÇÃO 

 
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), sob a 

coordenação de uma Comissão Interministerial presidida pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), organizará a participação 

brasileira na Exposição Universal de Milão 2015, que será realizada entre 1º de maio e 

31 de outubro de 2015 e conta com 145 países participantes 

(http://www.expo2015.org/en/participants).  

 

A Exposição Universal foi realizada pela primeira vez em 1851, em Londres, e é 

organizada a cada cinco anos, sempre em um país diferente.  Em 2010, foi sediada na 

China, com participação de 190 países e 50 organizações internacionais. A Apex-Brasil 

foi a responsável pela organização do pavilhão brasileiro e pelas atividades realizadas ao 

longo dos seis meses de duração do evento.  

  Como resultados em 2010 tivemos:  

 2,63 milhões de visitantes 

 1.574 participantes em eventos de promoção comercial e atração de 

investimentos 

 197 eventos culturais, com 55.000 participantes 

 55 eventos gastronômicos 

 2.118 notícias na mídia chinesa e 785 na brasileira 

Com uma área total de 1,7 milhão de metros quadrados, a edição de 2015 será realizada 

na cidade de Milão, na Itália, com o tema Feeding the Planet, Energy for Life 

(Alimentando o Planeta, Energia para a Vida). A exposição promoverá, através de uma 

experiência inovadora em torno de uma temática de interesse universal, o diálogo, a 

exibição de avanços técnico-científicos e o intercâmbio de ideias.  

http://www.expo2015.org/en/participants


 

 
  
 
 
Apex-Brasil 
SBN Quadra 02, Lote 11, Edifício Apex-Brasil 
CEP 70.040-020, Brasília-DF, Brasil 

+55 61 3426 0202 
apexbrasil@apexbrasil.com.br 

 

 

O PAVILHÃO DO BRASIL 

 
Com o tema “Alimentando o Mundo com Soluções”, o Brasil norteará o seu conteúdo 
expositivo no sentido de proporcionar aos visitantes experiências que permitam 
consolidar a imagem do país. 
 
O Brasil participará com um pavilhão próprio de 4.133 m², em uma posição estratégica, 

por onde passará mais de 60% do público visitante da Expo, estimado em 20 milhões de 

pessoas. 

 

Diferentes setores como artesanato, moda, mobiliário, design, arte, tecnologia e 

inovação, e saúde, entre outros, podem aproveitar a chance de promoção, expansão 

de seus negócios e acesso a novos mercados. 

 

O espaço abrigará exposições, atividades culturais e gastronômicas, seminários, eventos 

de negócios e de relacionamento. 

 

O pavilhão do Brasil será composto por áreas comerciais, incluindo os ambientes 

gastronômicos (restaurante, bar e cafeteria) e a loja, e por espaços como o auditório 

com capacidade para 165 pessoas e quatro salas de reunião, para a realização de 

eventos empresariais, coquetéis de networking, coletivas de imprensa, degustações e 

cooking shows, entre outras ações.  
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IMAGENS DO PAVILHÃO BRASILEIRO 

 

ENTRADA 

 

ÁREA DE CULTIVO 

 

PASSARELA DE OBSERVAÇÃO E REDE 

INTERATIVA 

 

 

ÁREAS DE EXPOSIÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 
 
Apex-Brasil 
SBN Quadra 02, Lote 11, Edifício Apex-Brasil 
CEP 70.040-020, Brasília-DF, Brasil 

+55 61 3426 0202 
apexbrasil@apexbrasil.com.br 

 

AUDITÓRIO 

 

LOJA 

 

AMBIENTES GASTRONÔMICOS 

Restaurante 

 

 

Café (térreo) 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

O horário de funcionamento da Expo Milão 2015 será das 10h às 23h, de 1º de maio a 

31 de outubro.  
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PERFIL DO VISITANTE DA EXPO MILÃO 2015 

Estima-se cerca de 20 milhões de visitantes à Expo Milão, durante os seis meses de 

evento, com cerca de 4 milhões de revisitas. No Pavilhão do Brasil são esperados entre 

10 e 15 mil visitantes diários. 

Com o objetivo de auxiliar os participantes a mapear o perfil e fluxo de visitantes para 

oferecer produtos e conteúdos adequados, a Expo realizou uma pesquisa que revelou a 

expectativa de receber, durante os seis meses de exposição, 20 milhões de visitantes, 

sendo 12 a 14 milhões de italianos e 6 a 8 milhões de outras nacionalidades. Há previsão  

de aproximadamente 400.00 visitantes brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público esperado no Pavilhão do Brasil:  

 Visitantes que tendem a ter expectativas orientadas ao consumo e/ou voltadas para 

o entretenimento;  

 Visitantes interessados em: degustação de produtos, cooking show com 

performances de chefs, aulas de culinária, eventos relacionados ao bem-estar e 

esportes, atrações de cunho artístico, voltadas ao tema da alimentação; 

 Visitantes interessados em eventos com foco institucional, privilegiando experiências 

educativas e/ou o tema da própria Expo Milão 2015; 

 Visitantes interessados em conteúdos científicos e culturais sobre a temática 

(conferência sobre alimentação e nutrição; encontros e workshops científicos; 

eventos culturais).  
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MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE 

EMPRESAS/ENTIDADES BRASILEIRAS 

 

1. Matchmaking  

Conheça a plataforma de encontros de negócios Expo Business Matching (“EBM”), uma 

oportunidade de entrar em contato com representantes de mais de 145 países 

participantes ao longo dos seis meses de duração da Expo Milão 2015. 

Trata-se de um serviço disponibilizado pela organização da Expo Milão, criado para 

promover e facilitar o diálogo entre empresários que anseiam por estreitar o 

relacionamento com sua rede internacional e estabelecer novos relacionamentos 

comerciais enquanto estiverem na Itália. 

Como Participante Oficial, o Brasil poderá convidar empresas para se registrarem sem 

custo, podendo se beneficiar dessa plataforma. 

Dentre os benefícios de se registrar, a empresa ganhará visibilidade e acesso direto à 

comunidade internacional de negócios que estará presente na Expo Milão 2015. 

Também terá acesso a serviços de agendamento de encontros de negócios, inclusive 

com empresas italianas. 

Caso necessário, a Apex-Brasil oferecerá - de acordo com a disponibilidade - salas de 

reuniões para realização de encontros no pavilhão brasileiro. 

A Apex-Brasil não arcará com custos de passagem, hospedagem e ingressos para 
entrada na Expo Milão, sendo toda a organização de responsabilidade da empresa.   
 
Caso queira conhecer mais sobre essa plataforma, clique aqui. 
 
Para participar dessa inciativa, manifeste interesse no link. Analisaremos e avaliaremos 
a manifestação. Após este primeiro contato, faremos o registro de sua empresa na 
ferramenta (sem custo), e a Expo entrará em contato. 
 

 
 

https://www.expobusinessmatching.com/about
https://docs.google.com/forms/d/1lwzWTRtpJ7m7ipLa1DkRtOEjms-EeB4wRbfglfg9Ghk/viewform
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2. Realização de eventos 

O pavilhão do Brasil conta com quatro salas de reunião totalmente equipadas e bem 

decoradas, além de um auditório para 165 pessoas e estrutura de bar para 120 pessoas. 

Esses espaços poderão ser utilizados pela empresa que tenha interesse em realizar 

reuniões, eventos de negócios e ações de marketing de relacionamento dentro do 

pavilhão. 

Exemplos de possíveis eventos a serem realizados: 

 Promoção de produtos e serviços por meio de eventos/ações de degustação e 

afins; 

 Atração de investimentos estrangeiros diretos por meio de seminários de 

divulgação de projetos;  

 Apresentação de soluções inovadoras de baixo impacto ambiental por meio de 

fóruns temáticos; 

 Manifestações artísticas e/ou culturais para compor a programação cultural e 

que demonstre a diversidade brasileira. 

 

Para reserva de espaço, é necessário informar com 30 dias de antecedência, 

preenchendo o anexo 1 deste documento, que deverá ser enviado pelo e-mail 

(expo@apexbrasil.com.br) 

Informamos que a utilização das salas será permitida mediante a avaliação da descrição 

do evento apresentada, e a disponibilidade dos espaços.  

As salas contam com a seguinte estrutura:  
 
Auditório – Acomoda 165 pessoas sentadas em arquibancada retrátil, o que permite 
que o espaço seja utilizado em outros formatos. Conta com cabines de tradução, 
equipamento completo de audiovisual e suporte técnico de TI. Os sistemas de 
iluminação e sonorização, além do mobiliário, foram previstos para atender a eventos 
como seminários, apresentações e entrevistas. O projetor permanente do auditório 
permite a projeção de vídeos em alta qualidade. 
 

mailto:expo@apexbrasil.com.br
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Salas de reunião – Equipadas com mobiliário especial, monitor de 42 polegadas e 
computador, atendem a grupos de até 20 pessoas numa mesma sala. A capacidade total 
é para 26 pessoas simultaneamente, em diferentes salas. Está disponível em cada sala, 
para uso exclusivo nesse ambiente, equipamento de videoconferência que permite 
contato com outros pontos do planeta, com qualidade de áudio e vídeo. As salas 
disponíveis possuem a seguinte capacidade: 

 Sala de Reunião 1 - Jabuticaba: 4,8 x 6,0 m - mesa retangular com 10 cadeiras 

 Sala de Reunião 2 - Guaraná: 4,8 x 5,5 m - mesa retangular com 10 cadeiras 

 Sala de Reunião 3 - Pitanga: 4,8 x 5,0 m - mesa retangular com 6 cadeiras 
 

(Obs.: As duas salas maiores podem ser integradas, formando um espaço para 20 
pessoas) 
 
Bar – espaço ideal para ações de relacionamento, marketing experimental e eventos de 
encerramento de ações, como coquetéis e degustações. A área completa do bar oferece 
60 lugares sentados e espaço para acomodar outras 60 pessoas de pé, 
confortavelmente.  
 

3. Ativação/Parceria 

O programa busca parcerias entre empresas e entidades setoriais brasileiras, no intuito 

de agregar valor à ação e criar novas formas de promoção dos produtos e serviços 

brasileiros, com foco em móveis e artesanato.  

A parceria ocorrerá por meio da disponibilização de produtos, conforme indicação, 

especificações e quantidade total necessária, para a ativação e descrição da ativação, 

nos Avisos de Parcerias disponibilizados no link. Acompanhe o site para ficar por dentro 

das ativações lançadas. 

A entrega dos produtos é de exclusiva responsabilidade da empresa brasileira e deve 

acontecer de acordo com as orientações da Apex-Brasil. 

Não há pagamento de valores, de qualquer forma, por parte da Apex-Brasil. 

 
 
 

http://www.brasilexpo2015.com/seja-um-parceiro
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4. Operações comerciais 

São consideradas ações comerciais toda e qualquer venda de produto em quaisquer 
espaços do Pavilhão do Brasil, o que compreende a cessão ou venda dos produtos de 
empresa brasileira diretamente ao Operador Comercial contratado pela Apex-Brasil. 
Nesse caso a Apex-Brasil não se responsabiliza pela negociação, sendo apenas e 
exclusivamente o facilitador do contato entre Empresa Brasileira e Operador Comercial. 
 
 

INSTRUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
 A Apex-Brasil analisará cada solicitação de participação e confirmará a 

possibilidade e viabilidade; 

 É necessário o alinhamento com a Assessoria de Comunicação da Apex-Brasil 
antes de qualquer divulgação; 

 A partir da aprovação, será fornecida pela Apex-Brasil a lista de serviços 
disponibilizados por nossos operadores para facilitar a contratação local. É 
importante que os eventos sigam as orientações da equipe do Pavilhão do Brasil 
e da Expo Milão 2015 em sua execução. 

 

CONTRAPARTIDAS DA APEX-BRASIL NO PAVILHÃO DO 

BRASIL 
 
O Pavilhão do Brasil na Expo Milão 2015 oferecerá os seguintes serviços de apoio aos 
eventos:  

 Wi-Fi em todas as áreas do Pavilhão;  

 Uso do auditório, salas de reunião e mini palco na área de cultivo, mediante 
disponibilidade, e desde que a ação esteja dentro das normativas da Expo Milão 
e em consonância com o tema do Pavilhão do Brasil. Os agendamentos devem 
ser realizados com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;  

 Cabine de tradução com equipamento de som (estão incluídos os fones de 
ouvido);  

 Assistência técnica na operação dos equipamentos de som e iluminação no 
auditório;  
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 Suporte para realização de eventos e facilitação do contato com a empresa de 
tradução (intérpretes e mestre de cerimônia), que deverão ser contratados pelos 
proponentes;  

 Disponibilização de funcionários de limpeza durante e após o evento;  

 Fotógrafo para registro, mediante a disponibilidade; 

 Energia elétrica e água; 

 Ingressos para entrada na Expo: quantidades muito limitadas. Serão priorizados 
os palestrantes e registrados, mediante aprovação. 
 

Os seguintes serviços não estão inclusos na parceria, sendo de responsabilidade do 
proponente arcar com os custos destes itens, de acordo com as orientações da equipe 
do pavilhão em função das regras e limitações da Expo Milão, que devem ser 
observadas: 

 Serviços de tradutores e intérpretes; 

 Serviços de catering, almoços, jantares e bebidas servidos no bar, restaurante, 
café, auditório ou em demais áreas definidas pelo proponente da ação (a 
contratação destes serviços deverá ser feita exclusivamente com o operador 
oficial do Pavilhão do Brasil); 

 Ações de degustação; 

 Contratação de pessoal de atendimento; 

 Contratação de palestrantes, artistas ou mestres de cerimônia; 

 Aluguel de carros e serviços de motorista; 

 Aluguel de equipamentos diferentes dos oferecidos no auditório e salas de 
reunião do pavilhão brasileiro; 

 Aluguel ou empréstimo de celulares; 

 Serviços de matchmaking, identificação e convite de público de eventos de 
responsabilidade de proponentes; 

 Compra de ingresso para membros e convidados de empresas, órgãos, 
entidades, ou convidados (estima-se que o custo médio de ingressos será de 32 
euros, podendo sofrer alterações); 

 Viagem (hotel, aéreo, traslados) para todos os participantes; 

 Equipamentos de áudio e vídeo para shows e apresentações artísticas; 

 Banda base, rider técnico, instrumentos e iluminação para shows e demais 
atividades culturais; 

 Montagem e adaptação de espaços para exposições, cooking shows, 
degustações, rodada de negócios, jantares, almoços, coquetéis e demais 
eventos; 
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 Produção e envio de convites; 

 Armazenagem e transporte de produtos para utilização em eventos. 

 

Para a modalidade de ativação é possível que a Apex-Brasil disponibilize mais 
contrapartidas, conforme Avisos de Parcerias publicados no site Brasil na Expo. 
 

O LEGADO BRASILEIRO  

 

Informações sobre os eventos realizados pelo Brasil no âmbito da Expo Milão 2015 irão 
compor o conteúdo da publicação final, que registrará o desempenho brasileiro no 
evento.  

Todos os proponentes de eventos, portanto, deverão contribuir com:  

 Informações relevantes a respeito do evento, com pelo menos 30 dias de 
antecedência;  

 Durante os eventos, com todas as apresentações feitas (.ppts, vídeos e outras), 
exemplares de todo material entregue à imprensa e aos convidados dos eventos; 

 Após os eventos realizados, com as melhores fotografias feitas fora do recinto 
da Expo 2015, como por exemplo, de agenda de negócios realizadas em paralelo;  

 Clipping de matérias veiculadas por suas respectivas assessorias de imprensa, 
divulgadas no Brasil e nos países convidados ou parceiros de cada evento; 

 Relatório final com os resultados alcançados, que deverá enviado até 30 dias 
após o término do evento, para o e-mail: expo@apexbrasil.com.br 

 

PORQUE PARTICIPAR DA EXPO MILÃO 2015 

A Expo Milão 2015 representa uma excelente oportunidade para:  

 Promover a exportação de produtos e serviços no mercado europeu;  

 Atrair investimento estrangeiro direto (IED) para o Brasil;  

 Formalizar acordos de cooperação técnica e institucional;  

 Apresentar projetos de desenvolvimento;  

 Realizar intercâmbio técnico e científico; 

 Posicionar a imagem do seu produto, serviços e/ou setor produtivo no mercado 

europeu. 
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Anexo 1 

Formulário de Declaração de Interesse de Participação na Expo Milão 2015 

Nome da Empresa/Entidade: 

Nome do Evento:  

Descrição do Evento: 

 

 

Período da ação: de ____/____/______ a ____/____/______ 

Espaço de realização (sala ou auditório): 

Nome do representante responsável: 

Contato do representante responsável:  

Tel./Celular: 

__________________________________________________________________________ 

E-mail: 

___________________________________________________________________________ 

Tipo do Evento:  

☐ Economia Criativa     ☐ Institucional 

☐ Promoção Comercial       ☐ Atração de Investimentos       

Rota temática*:  

☐ A História do Homem, História dos Alimentos  

☐ Abundância e Fome: o Paradoxo Contemporâneo  

☐ O Futuro da Alimentação  

☐ Alimentos Sustentáveis = Mundo Equitativo  

☐ Sabor É Conhecimento 

Quantidade de Público:  

Nome dos Convidados VIP participantes: 

Recursos Técnicos Necessários: 

Recursos Humanos Necessários: 

Quantidade de Ingressos Expo Requisitados:  

Para Entidades Setoriais, mencionar empresas apoiadas no evento (Nome e CNPJ): 

 

Observações:  

*Divisão em temas realizada pela Organização da Expo Milão. 


