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Nos últimos anos, os controles de projeto se estabeleceram como 

uma disciplina dedicada com uma comunidade crescente de

profissionais seniores reconhecidos por seu valor para todos os 

projetos.

Um relatório da PWC sugeriu que os gastos mundiais com 

infraestrutura crescerão para US$ 9 trilhões por ano em 2025. Com o 

investimento em controles de projeto estimado em cerca de 2% do 

valor de um projeto, isso avalia o gasto em controles de projeto em 

cerca de US$ 20 bilhões. Não é de admirar que este seja um setor que 

agora tem departamentos e funcionários dedicados e está 

estabelecendo técnicas de melhores práticas.

A Project Controls Expo oferece a esta comunidade em rápida expansão o 

melhor caminho para examinar tudo o que é oferecido, apresentando 

uma vitrine dos principais produtos e serviços, combinados com um 

programa educacional de ponta dedicado a vários assuntos.

Para que um projeto seja bem-sucedido, o planejamento adequado é 

vital e, portanto, estimativas precisas, gerenciamento de custos e 

cronogramas, gerenciamento de riscos, gerenciamento de mudanças 

e previsões, agora são considerados essenciais. O desenvolvimento 

de um sistema de controle de projeto adequado e uma equipe para 

executar esses sistemas é parte integrante do esforço geral de 

gerenciamento de projeto

BACKGROUND DE 
CONTROLE DE PROJETOS
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O maior evento de controle de projetos 

Construído sobre três princípios
fundamentais:Educação, Networking e 

oportunidades comerciais.

Destaca o valor e o impacto quando os 
controles do projeto são usados de

forma eficaz.

Representação de toda a cadeia: 
Usuário final, Consultoria e Tecnologia

Project Controls

EXPO
é uma celebração de
controles de projeto
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Lançamento do
Project Controls 
Expo no Reino 
Unido

Primeira edição do 
Project Controls Expo 
Awards no Reino Unido

2011

20182019

2020

2024

2022

A Expo & Cultural Night da 
Project Controls se expande 
para Melbourne, Austrália

Primeira edição do Project 
Controls Expo Awards na 
Austrália

Primeira edição do 
Project Controls Expo 
Virtual

Primeira edição do Project 
Controls Expo em São 
Paulo, Brazil

Primeira edição do Project 
Controls Expo 
Washington DC, USA

NOSSA JORNADA



A Project Controls Expo Brasil deve seu sucesso à mistura única de sessões educacionais, 

workshops, uma vitrine de parceiros e eventos de networking dedicados. Ele oferece um 

fórum distinto para aprendizado, bem como a oportunidade para a troca de ideias entre 

os setores e a chance de os participantes examinarem os produtos e serviços mais 

atualizados como soluções para seus pontos problemáticos.

O programa educacional oferece sete fluxos diferentes de conteúdo com apresentações 

conduzidas por usuários, clientes, consultores e provedores e, portanto, oferece uma 

combinação de todos os ângulos, experiências e opiniões.

A vitrine de parceiros hospeda os principais fornecedores e consultorias de 

tecnologia, oferecendo uma infinidade de respostas para os problemas enfrentados 

pelos profissionais de controle de projetos, incluindo custo, análise de risco, 

planejamento e estimativa.
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PROJECT CONTROLS
EXPO BRAZIL

Project Controls Expo é uma celebração de controles de projeto

DIAS DE EVENTO PARTICIPANTES PALESTRANTES ESTANDES DE 
PARCEIROS

2 600+ 40+ 32+



A Project Controls Expo oferece uma plataforma para uma ampla gama de profissionais 
de diversos setores da indústria. Ele também tem o apoio e endosso dos principais órgãos 
profissionais da indústria, como ACostE, ICEC, AIPM, PMI e AIQS.
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NOSSO PÚBLICO
Engenheiros de Controle de Projeto

Engenheiros/Gerentes de Risco

Analista de pleitos

Engenheiros de Projeto

Engenheiros de 
Desenvolvimento de Projetos

Gerentes de projetos

Profissionais BIM

Planejadores

Engenheiros de custos

Engenheiros de planejamento

Gerentes de Licitações

Líderes/Diretores/Gerentes 
de Projetos

Diretores / Gerentes de Programa

Indústrias representadas

Tecnologia Defesa Consultoria Energia Infraestrutura Transporte Aeroespacial Outras

19% 15% 14% 13% 11% 10% 9%9%
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QUEM NOS APOIA
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AGENDA 2024

DIA 1

7:30 – 17:00

Masterclass

Preparatório para Certificação AACE CCP. Visão 
geral

Preparatório para Certificação AACE 

Demonstração gratuita de parceiros

3 Transmissões da Expo

6 Março
DIA 2

7:30 – 17:00

Estudos de caso

Tecnologia

Megaprojetos

Demonstração gratuita de parceiros

3 Transmissões da Expo

São Paulo, Brazil

7 Março

Eventos noturnos

7:30 – 17:00

Bebidas sociais à noite
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Dia 1 – Quarta-feira 6 de Março de 2024 Dia 2 – Quinta-feira 7 de Março de 2024

Boas-vindas e comentários de abertura, keynote e Comentários 
do parceiro Headline @Cantareira 5

Boas-vindas e comentários de abertura, keynote e Comentários 
do parceiro Headline @Cantareira 5

Zona de Estudo de Caso @Cantareira 3

Zona de Tecnologia @Cantareira 4

Zona de Megaprojetos @Cantareira 5

Zona de Masterclass @Cantareira 5

Preparatório para Certificação AACE PSP. Visão geral @Cantareira 4

Preparatório para Certificação AACE CCP. Visão geral @Cantareira 3

VISTA AÉREA
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São Paulo, Brazil

ESCADAS DE EMERGENCiA

CANTAREiRA 3 CANTAREiRA 4 CANTAREiRA 5

FOYER



Patrocinador Master

Patrocinador Platina Patrocinador Prata

Patrocinador Ouro

APRESENTAÇÃO DOS PATROCINADORES
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São Paulo, Brazil
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PACOTES DE PATROCÍNIO

São Paulo, Brazil



BENEFÍCIOS

Lista de participantes fornecida 
(de acordo com a legislação local de proteção de dados)

Mobília

Tela LCD fornecida

Publicar artigo técnico no site do PCE Brasil

Lounge executivo

Estande de exposição

Tempo para apresentação

Passes gratuitos para eventos
(incl. estande)

Logo, folder, flyer, estudo de caso e vídeo na página de 
patrocinadores do site PCE Brasil

Mesas e 
cadeiras altas

6

Mesas e 
cadeiras altas

10

Master
US$ 6,000

Platina
US$ 4,000

Mesas e 
cadeiras altas

4

Ouro
US$ 2,250

Mesa e 
cadeiras padrão

2

Prata
US$ 1,000

São Paulo, Brazil



Pacote de patrocínio

US$ 4,000
 Mais imposto sobre 

vendas

www.projectcontrolexpo.com/Brazil

PATROCINADOR MASTER

14

Pacote de patrocínio

US$ 6,000
Mais imposto sobre 

vendasBenefícios
Além dos benefícios descritos acima, o patrocinador Master 
receberá o seguinte:

5 minutos de fala após a palestra principal

Localização de exibição premium 

1ª espaço de fala 

2º banner na página inicial do site PCE Brasil 
e 1º banner na página do patrocinador

Logotipo do patrocinador a ser exibido: 
em todos os blocos de notas da Expo

em todos os crachás dos participantes 

at the entrance of the Partners Showcase

em todos os certificados 
(para participantes e palestrantes) 

PATROCINADOR PLATINA
Benefícios

Logotipo do parceiro exibido em todos os certificados (para participantes 

e palestrantes)

3º banner na página inicial do site PCE Brasil (compartilhado 

com outros 2 parceiros platina e entidades de classe)

2º, 3º ou 4º espaço de fala (por ordem de chegada)

Logotipo na entrada do Showcase de Patrocinadores

Além dos benefícios descritos acima, o patrocinador Platina 
receberá o seguinte:

2º banner na página de parceiros do site PCE Brasil 

(por ordem de chegada)
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WORKSHOP DE PATROCINADORES
6  de Março de 2024



WORKSHOPS DE TÓPICOS 
ESPECIALIZADOS
Quarta-feira, 6 de Março
Teremos apenas 2 workshops especializadas.

www.projectcontrolexpo.com/brazil16

Preparatório para Certificação 
AACE PSP. Visão geral

Preparatório para Certificação 
AACE CCP. Visão geral 

Almoço e bebidas serão fornecidos Benefícios Premium

O patrocínio é uma forma ideal de mostrar sua 
posição no setor, ao mesmo tempo em que promove 
sua empresa para um público-alvo, com no máximo 
30 participantes por sessão.

Logo no site da PCE Brasil na categoria workshop
minutos de fala antes do workshop

Dois ingressos para convidados para workshop patrocinado

Os parceiros têm a oportunidade de fornecer blocos de notas 
e canetas de marca juntamente com material de marketing

09:40 - 12:30 / 13:35 - 17:05 (dia inteiro) 09:40 - 12:30 / 13:35 - 17:05 (dia inteiro)

Pacote de patrocínio

US$ 2,000
Mais imposto sobre 

vendas



Este pacote oferece a oportunidade perfeita para networking adicional e 
socialização com outros participantes, patrocinadores e palestrantes

NOITE DE DRINKS 
PARA OS 
PATROCINADORES
DA EXPO

Pacote de patrocínio

US$ 2,000
Mais imposto sobre 

vendas

Quinta-feira, 7 de Março 

Benefícios
Logo na página do patrocinador do site PCE Brasil

A recepção da Expo Drinks será marcada como “patrocinado por" em 
todas as promoções relevantes

Discurso de boas-vindas de 2 minutos na recepção de bebidas da Expo

Um ticket de convidado para a Expo de 5 a 6 de março de 2024

Oportunidade de exibir dois banners pendurados da marca, durante a 
recepção de bebidas da Expo

www.projectcontrolexpo.com/brazil17



CONECTE-SE CONOSCO
Email: LATAM@projectcontrolexpo.com

Phone: 

Cell: 


