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O FUTURO NÓS
CONSTRUÍMOS

SUA MARCA
EM EVIDÊNCIA
no maior evento da
indústria da construção
na América Latina.



88º ENCONTRO NACIONAL 
DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO

TEMA 2016

O futuro nós 
construímos
Consolidado como um dos maiores eventos 
da construção na América Latina, o ENIC (Encontro 
Nacional da Indústria da Construção) vem conquistando 
cada vez mais destaque internacional no calendário 
de eventos do setor. É também palco de apresentação, 
debate de técnicas construtivas e de políticas públicas 
de melhoria para toda a cadeia produtiva.

De 11 a 13 de maio de 2016, Foz do Iguaçu receberá 
a 88ª edição deste que é o principal evento brasileiro 
do calendário anual da Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC), entidade que representa 
nacionalmente todos os segmentos do setor.

“O futuro nós construímos” será o tema do 88º ENIC, que é 
uma realização do Sindicato da Indústria da Construção Civil 
do Oeste do Paraná (SINDUSCON/PARANÁ-OESTE). O evento 
é o único que une todo o setor para discutir os caminhos 
para o futuro da construção.
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Além de reunir os maiores 
players do setor construtivo 
do País, é o grande momento 
para lançar novidades 
e inovações do universo 
da construção.

Visibilidade e grandes resultados 
para a sua empresa e negócios.

Divulgue a sua marca para um público qualificado de mais 
de 1,5 mil profissionais e instituições, e reforce a presença 
do seu produto ou serviço no mercado construtivo 
nacional e latino-americano.
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PANORAMA 
DA CONSTRUÇÃO

• Representa 6,5% do PIB do País.

• Segmento cresce com índices
superiores aos do PIB nacional.

• Setor tem sido o principal motor de crescimento do Brasil.

• 8% do total de profissionais ocupados no País.

• Corresponde, nacionalmente, à maior parcela da ocupação
e da renda gerada com salários, excedente operacional 
e impostos sobre a produção.

• Responsável por 43% do investimento feito no Brasil.

• 223.773 estabelecimentos formais na construção.

• 8,9 milhões de trabalhadores formais.

Fonte: Banco de dados CBIC 2015, IBGE/RAIS 2013, IPEA-2014.
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BOAS PERSPECTIVAS
BOAS OPORTUNIDADES

O QUE VAMOS CONSTRUIR
PARA O CENÁRIO DO SETOR
NOS PRÓXIMOS ANOS?

• O mercado precisará, até 2022, de 18,9 milhões de novas
unidades de moradia para atender às novas famílias
e eliminar o déficit habitacional do País.

• Projetos construtivos precisarão cada vez mais
apresentar metodologias sustentáveis de edificação
e de geração de resíduos.

• A tecnologia estará ainda mais presente nos canteiros de
obras, com simuladores de desempenho de instalações 
prediais e softwares de simulação em eficiência energética.

• Legislação e tributação deverão favorecer as empresas que
adotarem certificações construtivas e de sustentabilidade.

Fonte: IPEA e Pesquisa Sistema FIRJAN.
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Onde vai ser
Vários fatores motivaram a escolha de Foz do Iguaçu, 
no Paraná, como sede da 88ª edição do ENIC. Entre eles 
estão o crescimento do mercado local e a sua localização 
estratégica. A cidade é considerada a “bola da vez” para 
se investir na construção. O município apresenta espaço 
para se desenvolver e, com isso, o mercado do setor tem 
se fortalecido mesmo em meio ao cenário econômico 
nacional mais retraído. Um desses indicativos é a valorização 
dos imóveis, que teve o maior índice comparado às outras 
regiões do País. A cidade cresceu 18% em 2014, enquanto 
a média nacional foi de 7%.

Por ser um polo turístico, os projetos de mobilidade urbana 
valorizaram ainda mais os empreendimentos no município 
com a realização da Copa do Mundo. As expectativas de 
crescimento continuam com a realização das Olimpíadas, 
a ampliação da Unila (Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana) e a implantação de novas faculdades 
que, juntas, devem atrair mais de 10.000 estudantes 
para Foz do Iguaçu nos próximos cinco anos.

Nesta edição, a expectativa é que o 88º ENIC reúna mais de 
1.500 congressistas, além dos demais participantes ligados 
direta ou indiretamente à indústria da construção no Brasil, 
e traga representantes de todos os players do setor.

11 a 13 de maio de 2016
Centro de Convenções do Recanto 
Cataratas Thermas Resort & Convention
Av. Costa e Silva, 3500 | Alto do São Francisco 
Foz do Iguaçu | Paraná | (45) 2102 3000 
www.recantocataratasresort.com.br
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O que 
encontrar
Principal evento da construção na América 
Latina, o ENIC é palco de discussão dos maiores temas 
da atualidade relacionados ao setor construtivo. Durante 
o evento você terá contato com exposições, palestras 
e painéis sobre temas ligados à tecnologia da construção, 
produtividade, indústria imobiliária, práticas sustentáveis, 
relações trabalhistas e obras públicas. 
O cronograma de atividades inclui também fóruns, 
plenárias e uma programação abrangente com os maiores 
mediadores financeiros e políticos do segmento.

Imagens das edições anteriores do ENIC, que reuniram mais 
de 2.000 empresários em painéis e fóruns com especialistas 
da área, ministros e Presidentes da República.
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Por que 
participar
Participar do 88º ENIC é uma grande 
oportunidade para associar a sua marca 
a um evento de qualidade, que reúne 
um amplo grupo de empresas 
do mercado da construção.

Além de servir para ampliar a rede de relacionamentos 
de sua empresa, o 88º ENIC é ideal para a divulgação 
de produtos e serviços e para a consolidação de novas 
parcerias, proporcionando as seguintes vantagens 
para a sua marca:

• Fazer contato com quem compra e vende
produtos construtivos no Brasil e América Latina.

• Reforçar a presença do seu produto ou serviço
no mercado construtivo nacional e latino-americano.

• Divulgar a sua marca para um público qualificado
de mais de 1.500 profissionais e instituições.

• Prospectar e concretizar bons negócios a curto,
médio e longo prazo.

• Realizar networking e construir parcerias com
empresários, técnicos, agentes financeiros, autoridades, 
políticos e acadêmicos.

• Fixar a imagem da sua empresa de forma marcante ao
aliá-la ao principal evento latino-americano da indústria 
da construção.

• Ter sua marca exposta nos e-mails marketing
a serem enviados para o mailing do ENIC,
com um público qualificado de empresas,
instituições e profissionais da área.

88º ENIC ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO



Perfil 
do público
Em 2016, a expectativa é que o evento 
receba mais de 1.500 participantes, entre 
construtores, incorporadores, engenheiros, 
arquitetos, investidores, representantes 
e assessores de entidades, acadêmicos, 
autoridades, agentes financeiros, 
empresas e profissionais do setor 
da construção.

• Público qualificado.

• Formadores de opinião.

• Decisores e líderes regionais.

• Mediadores políticos e financeiros.

O que você vai encontrar:

• Máquinas e equipamentos.

• Agentes financeiros.

• Economia criativa.

• Projetos sustentáveis.

• Novidades do setor.

• Espaço de franquias.

• Novos negócios.

• Inovação e tecnologia.

• Orientação empresarial.

1
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ESTRUTURA 
E MAPA DO EVENTO

• Staff para suporte e orientação ao expositor.

• Demarcação de espaço dos estandes
e disponibilização de energia elétrica.

• Infraestrutura que garante conforto, facilidades
e economia para expositores e visitantes.

• Internet e rede wireless em todos os ambientes.

• O mais moderno Centro de Convenções da região
Oeste do Paraná, com cerca de 5.000 m2.

• Localização privilegiada, de fácil acesso
às principais atrações turísticas. 

• 20 minutos do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.

• 5 minutos do maior shopping da cidade.

Centro de Convenções Maestra
Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention

88º ENIC ENCONTRO NACIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
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Apresentação
das cotas
Associar a sua marca ao 88º ENIC proporciona 
credibilidade, status e valorização para a sua empresa. 
Confira as modalidades de patrocínio disponíveis e escolha 
a que melhor se enquadra nas necessidades de seu negócio.
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Cota diamante

ESPAÇO

Estande: 6x4 m – 24 m2

CORTESIA

• 5 Credenciais: crachás de serviço que garantem acesso
ao evento (não incluem Kit do Participante e acesso
às atividades da programação).

• 8 Inscrições plenas: incluem Kit do Participante, convite
para Jantar de Encerramento e crachá para acesso a todas 
as atividades da programação técnica.

COMUNICAÇÃO

• Site: inserção da marca no site oficial do evento.

• Material gráfico*: inserção da marca em materiais
gráficos do evento.

• Material digital*: inserção da marca em ações
e materiais digitais do evento.

• Inserção de material impresso
do patrocinador no Kit do Participante.

• Cerimonial: menção ao patrocinador na solenidade
de abertura e de encerramento do evento.

• Mídia em jornal: exibição da marca do patrocinador
em anúncios do 88º ENIC. 

• Sinalização do evento: projeção em Fundo de Palco e exibição
da marca em 10 (dez) totens/banners de sinalização interna.

* Detalhamento sobre as ações e os materiais a serem
desenvolvidos para a Cota desejada deverá ser previamente 
alinhado com a organização do evento.

R$ 500.000,00  |  4 cotas disponíveis
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Cota ouro

ESPAÇO

Estande: 6x3 m – 18 m2

CORTESIA

• 3 Credenciais: crachás de serviço que garantem acesso
ao evento (não incluem Kit do Participante e acesso
às atividades da programação).

• 5 Inscrições plenas: incluem Kit do Participante, convite
para Jantar de Encerramento e crachá para acesso a todas
as atividades da programação técnica.

COMUNICAÇÃO

• Site: inserção da marca no site oficial do evento.

• Material gráfico*: inserção da marca em materiais
gráficos do evento.

• Material digital*: inserção da marca em ações e materiais
digitais do evento.

• Inserção de material impresso
do patrocinador no Kit do Participante.

• Cerimonial: menção ao patrocinador na solenidade
de abertura e de encerramento do evento.

• Mídia em jornal: exibição da marca do patrocinador
em anúncios do 88º ENIC. 

• Sinalização do evento: projeção em Fundo de Palco e exibição
da marca em 10 (dez) totens/banners de sinalização interna.

* Detalhamento sobre as ações e os materiais a serem
desenvolvidos para a Cota desejada deverá ser previamente 
alinhado com a organização do evento.

R$ 300.000,00  |  4 cotas disponíveis
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Cota prata

ESPAÇO

Estande: 4x3 m – 12 m2

CORTESIA

• 3 Credenciais: crachás de serviço que garantem acesso
ao evento (não incluem Kit do Participante e acesso
às atividades da programação).

• 2 Inscrições plenas: incluem Kit do Participante, convite
para Jantar de Encerramento e crachá para acesso a todas
as atividades da programação técnica.

COMUNICAÇÃO 

• Site: inserção da marca no site oficial do evento.

• Material gráfico*: inserção da marca em materiais
gráficos do evento.

• Material digital*: inserção da marca em ações e materiais
digitais do evento.

• Inserção de material impresso
do patrocinador no Kit do Participante.

• Cerimonial: menção ao patrocinador na solenidade
de abertura e de encerramento do evento.

• Sinalização do evento: projeção em Fundo de Palco e exibição
da marca em 10 (dez) totens/banners de sinalização interna.

* Detalhamento sobre as ações e os materiais a serem
desenvolvidos para a Cota desejada deverá ser previamente 
alinhado com a organização do evento.

R$ 200.000,00  |  9 cotas disponíveis
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Cota bronze

ESPAÇO

Estande: 3x3 m – 9 m2

CORTESIA

• 2 Credenciais: crachás de serviço que garantem acesso
ao evento (não incluem Kit do Participante e acesso
às atividades da programação).

• 1 Inscrição plena: inclui Kit do Participante, convite para Jantar
de Encerramento e crachá para acesso a todas as atividades
da programação técnica.

COMUNICAÇÃO

• Site: inserção da marca no site oficial do evento.

• Material gráfico*: inserção da marca em materiais
gráficos do evento.

• Material digital*: inserção da marca em ações
e materiais digitais do evento.

• Inserção de material impresso
do patrocinador no Kit do Participante.

• Sinalização do evento: projeção em Fundo de Palco e exibição
da marca em 10 (dez) totens/banners de sinalização interna.

* Detalhamento sobre as ações e os materiais a serem
desenvolvidos para a Cota desejada deverá ser previamente 
alinhado com a organização do evento.

R$ 100.000,00  |  9 cotas disponíveis
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ASSOCIE 
SUA MARCA 
AO MAIOR EVENTO 
DA INDÚSTRIA 
DA CONSTRUÇÃO 
NA AMÉRICA LATINA.



Apoio:

Realização:Promoção:

COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS | 45 3226 1749
www.cbic.org.br/enic


