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Com o intuito de promover uma sinergia entre 

montadoras, promotoras e centros de exposi-

ções e eventos para criar melhores condições 

de trabalho a todos, as empresas que atuam no 

setor fundaram a Abrace - Associação Brasilei-

ra das Montadoras e Locadoras de Estandes, 

oficializada recentemente. A entidade, que já 

conta com 53 empresas associadas, pretende 

trabalhar em conjunto com o Sindiprom (Sin-

dicato das Empresas de Promoção, Organiza-

ção e Montagem de Feiras, Congressos e Even-

tos do Estado de São Paulo) e a Ubrafe (União 

Brasileira dos Promotores de Feiras) por me-

lhorias mútuas, garante o seu presidente Carlos 

Alberto Sauandag. Profissional que atua há 21 

anos no mercado de feiras e eventos e há onze 

está à frente da montadora CAS Stands, Sauan-

dag foi o mentor da criação da Abrace. Nesta 

entrevista, ele fala sobre os propósitos da as-

sociação e sobre o bom momento econômico 

vivido pelas montadoras brasileiras.

Criada para
somar
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“O mercado 

de eventos 

está aquecido 

em todos os 

segmentos, 

refletindo 

uma grande 

demanda para 

as montadoras”

FEIRA & CIA – Qual o principal objeti-

vo da criação da Abrace - Associação 

Brasileira das Montadoras e Locadoras 

de Estandes?

CARLOS ALBERTO SAUANDAG – A 

Abrace tem como principal objetivo 

proporcionar melhorias ao segmento de 

eventos. Pretendemos promover uma 

sinergia entre montadoras, promotoras 

e centros de exposições e eventos com 

o intuito de criar melhores condições 

de trabalho a todos.

F&C – Quem são os associados da enti-

dade e por quem ela é dirigida?

CAS – Por ora, existe um grupo de traba-

lho, representando a categoria, que se 

responsabiliza pelos trâmites legais de 

criação da entidade. Esse grupo já conta 

com o apoio formal das 53 maiores em-

presas do setor. O mercado, porém, é 

composto de diversas outras empresas, 

com as quais já estamos mantendo con-

tato e que já manifestaram sua adesão 

ao projeto.

F&C – Por que o nome Abrace?

CAS – A sigla Abrace nasceu justamente 

pela força da palavra; significa o intui-

to da entidade de que a categoria seja 

cada vez mais unida e forte. Temos pro-

blemas que só podem ser resolvidos se 

houver a junção de esforços. É esta a 

razão do nome.

F&C – Qual é a principal pauta da 

Abrace?

CAS – O foco principal são as melhorias 

nas formas de trabalho. As exigências do 

mercado são cada vez maiores. É pre-

ciso ter qualidade, segurança no traba-

lho e cumprir o prazo de entrega, mas 

o calendário está cada dia mais aperta-

do. Portanto, vamos propor alterações 

no calendário anual de feiras, que hoje 

não está equilibrado. Há lacunas que 

podem ser preenchidas. Fevereiro, por 

exemplo, é um mês muito fraco. De ou-

tubro a dezembro, a quantidade de fei-

ras diminui, ou seja, temos a realização 

simultânea de eventos em determinados 

meses. É preciso mudar para melhorar o 

segmento como um todo. Por isso, ire-

mos conversar com os organizadores e 

centros de exposições e eventos sobre 

as datas do calendário para termos mais 

flexibilidade de trabalho e prazos menos 

restritos de montagem e desmontagem. 

F&C – Como fica a relação com os clien-

tes nessas condições? 

CAS – Nessa relação, o cliente sente-se

insatisfeito devido às exigências e con-

dições impostas pelos promotores e 

centros de exposições e eventos. Há seg-

mentos em que o cliente trabalha jun-

to com as montadoras instalando seus 

equipamentos, tornando mais difícil os 

nossos trabalhos. Portanto, precisamos 

montar um calendário que leve em con-

sideração a necessidade dos expositores 

e das montadoras para conseguirmos um 

resultado adequado. Antes, o expositor 

participava de uma feira por ano ou a 

cada dois anos. Hoje, está presente em 

diversos eventos durante o ano. Houve 

um crescimento na agenda. 

F&C – De que forma a Abrace preten-

de se relacionar com o Sindiprom-SP, 

sindicato que também representa as 

montadoras?

CAS – A Abrace nasceu para representar 

especificamente os interesses das mon-

tadoras de estandes junto ao Sindiprom, 

Ubrafe, promotoras independentes, pavi-

lhões e espaços de eventos. Como o Sin-

diprom é um sindicato não só de monta-

doras, mas de empresas do segmento de 

eventos, não tem tempo de focar nas ne-

cessidades específicas de cada mercado. 

A Abrace cuidará dos interesses das mon-

tadoras, reunindo-se com o Sindiprom e 

a Ubrafe. Queremos somar, não dividir, 

e trabalhar por melhorias mútuas. Não 

existirá disputa, mas, sim, sinergia.

F&C – Como está o mercado de eventos 

para as montadoras?

CAS – O mercado de eventos está aque-

cido em todos os segmentos em âmbito 

nacional, refletindo uma grande deman-

da para as montadoras, que, sem dúvida, 

vivem um momento econômico muito 

bom. O mercado de eventos como um 

todo vem crescendo e nos próximos dez 

anos deve dobrar esse volume no País. A 

Abrace nasce num momento muito pre-
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cioso até para discutir e sugerir soluções 

para todo o segmento de eventos.

F&C – As montadoras de estandes e 

eventos nacionais estão aptas a atender 

às demandas de crescimento decorren-

tes da realização dos grandes eventos 

esportivos nos próximos anos?

CAS – Sim, muitas empresas estão estru-

turadas para atenderem essas demandas, 

mas hoje temos dificuldade com a falta 

de mão de obra qualificada, o aqueci-

mento do mercado e a realização de 

muitos eventos acontecendo simultane-

amente, o que aumenta muito o volume 

de trabalho. A disponibilidade de mão 

de obra não evoluiu nessa proporção, 

por isso trabalharemos para conseguir 

nos próximos anos formar mão de obra 

qualificada através de convênios com 

entidades como Sesc [Serviço Social do 

Comércio] e Senac [Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial].

F&C – Na sua visão, quais são as carac-

terísticas de uma montadora ideal?

CAS – A montadora ideal é aquela que 

zela pelo seu cliente, voltada para o 

bom atendimento e a execução dos 

serviços com qualidade, cumprindo 

fielmente os prazos. Em resumo, uma 

empresa totalmente estruturada e com-

prometida com o mercado. 

F&C – Já houve no passado iniciativa de 

criação de uma entidade para represen-

tar as montadoras que não deu certo. 

Que motivos o levam a crer no sucesso 

desta vez?

CAS – Não podemos dizer que não 

deu certo, pois o que aconteceu ante-

riormente foi importante para o ama-

durecimento do mercado. Vivemos um 

momento novo, com novos desafios 

para as montadoras, e a Abrace nasceu 

justamente para isso: para superar as 

dificuldades e dar mais respeitabilidade 

às montadoras. As dificuldades e neces-

sidades são de todas e, nesse sentido, 

nossos associados estarão unidos, pen-

sando em melhorias para todo o nosso 

segmento.
A

N
D

RE
S 

AC
ER

A
/F

O
TO

A
N

D
RE

S.
C

O
M

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

“O Sindiprom – Sindicato das Empresas de Promo-

ção, Organização e Montagem de Feiras, Congres-

sos e Eventos do Estado de São Paulo entende que 

uma associação de âmbito nacional para represen-

tar este segmento de extrema importância para a in-

dústria de eventos e feiras, como é a montagem de 

estandes, poderá ajudar a desenvolver ainda mais o 

setor em todo o País, sobretudo do ponto de vista 

técnico, de segurança e de sustentabilidade”, afir-

ma Dárcio Bertocco, presidente do sindicato.

 

“Para a Ubrafe – União Brasileira dos Promotores 

de Feiras, a criação da Abrace se faz importante 

para uma leitura nacional das questões e necessi-

dades relativas à montagem de estandes em feiras 

e eventos, atividade que é um dos pilares da in-

dústria de promoção comercial, ao lado da infra-

estrutura elétrica, hidráulica, limpeza e seguran-

ça”, assinala Armando Campos Mello, presidente 

executivo da entidade.
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