
APRESENTAÇÃO

De 26 a 28 de agosto de 2015, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do
Sul e a Academia de Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul, com o apoio das entidades da
classe contábil gaúcha, realizarão a XV Convenção de Contabilidade do RS, na Fundaparque,
em Bento Gonçalves, onde já foram organizadas outras edições desse tradicional evento.

TEMA

Focada no tema “CONTABILIDADE: O PODER DA INFORMAÇÃO EM SUAS MÃOS”,
a  XV  Convenção  de  Contabilidade  do  Rio  Grande  do  Sul  abrirá  espaço  para  aprofundar
discussões e analisar os cenários da profissão como fonte de informação fundamental para a
gestão. Será um momento de diálogo entre os vários segmentos da profissão e da sociedade,
que  oportunizará  a  construção  coletiva  de  conhecimentos,  para  gerar  resultados  mais
eficientes, que atendam os anseios da profissão e da sociedade.

OBJETIVO

• Aprofundar as discussões e analisar os cenários da profissão como fonte de informação
fundamental para a gestão.

• Possibilitar  a  construção  coletiva  de  conhecimentos,  para  gerar  resultados  mais
eficientes, que atendam os anseios da profissão e da sociedade.

• Oferecer oportunidade de atualização ao segmento contábil,  por meio de palestras e
painéis, apresentando as novidades técnicas e os novos conhecimentos na área contábil
e de negócios. 

• Oportunizar aos estudantes de ciências contábeis a convivência com o meio profissional
e  a  interação  com  profissionais  experientes  e  de  diversas  instituições  estaduais  e
nacionais ligadas à área. 

• Fortalecer a representação dos profissionais da contabilidade perante a sociedade. 
• Estimular  a  confraternização  e  integração  dos  profissionais  e  estudantes  de

contabilidade, buscando o estreitamento do vínculo e a valorização profissional,  com
ética e respeito.



HISTÓRIA

Já é uma história. A Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul em sua 15ª
edição é, sem dúvida alguma, o grande acontecimento da classe contábil do RS. É realizada
de dois em dois anos pelo CRCRS, com o apoio do CFC e das Entidades Contábeis do Rio
Grande do Sul e Nacionais.

Desde a primeira, que ocorreu nos dias 21 a 23 de agosto de 1986, em Canela, na
gestão do contador Ivan Carlos Gatti, a Convenção se tornou um marco no acompanhamento
da evolução e das mudanças porque passou a contabilidade no país.

O nível  de  exigência  dos participantes  e a  qualidade dos palestrantes  e  painelistas
presentes  nos  eventos,  bem  como  a  relevância  dos  assuntos  que  são  abordados
transformaram a Convenção num evento de destaque reconhecido nacionalmente.

A XV edição da Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul será realizada num
momento  em  que  a  atuação  dos  profissionais  da  contabilidade  ganha  cada  vez  mais
importância no desenvolvimento das atividades econômicas e administrativas do país.

Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de conviver e confraternizar
com colegas de diversas partes do estado e do país,  com palestrantes e convidados com
atuação de destaque na profissão, que estarão reunidos em Bento Gonçalves/RS para um
grande  encontro  em  nome  da  valorização,  discutindo  temas  de  relevância  para  o
desenvolvimento profissional e da sociedade.

PÚBLICO

O  público  da  Convenção  é  estimado  em  1.700  participantes  entre  profissionais,
empresários contábeis, professores e estudantes, representantes de órgãos governamentais,
além de Entidades parceiras, que colaboram no desenvolvimento e na defesa da profissão
contábil no Estado e no país. 



PROGRAMAÇÃO

Além da programação técnica, que contará com palestras e painéis abordando assuntos
de destaque na profissão, o evento terá momentos de confraternização, com apresentações
culturais e artísticas. As atividades iniciarão já no dia 26, na parte da tarde e se desenvolverão
em dois turnos, nos dias 27 e 28 de agosto.

INSCRIÇÕES

As inscrições têm valor diferenciado, por lotes, conforme descrito na tabela abaixo:

Profissionais
Lotes/Quantidade Valor

1º Lote – 450 INSCRIÇÕES 430,00

2º Lote – 300 INSCRIÇÕES 520,00

3º Lote – 300 INSCRIÇÕES 600,00

4º Lote – Enquanto houver vagas 650,00

Estudantes
Lotes/Quantidade Valor

1º Lote – 150 INSCRIÇÕES 290,00

2º Lote – 100 INSCRIÇÕES 320,00

3º Lote – 100 INSCRIÇÕES 370,00

4º Lote – Enquanto houver vagas 420,00

Acompanhantes
INSCRIÇÃO DE ACOMPANHANTES 230,00

No valor das inscrições estão incluidos o jantar de abertura e o show musical do dia 26 e
os almoços dos dias 27 e 28, que serão oferecidos no local do evento.

LOCAL

Bento Gonçalves, a capital brasileira da uva e do vinho, foi escolhida, mais uma vez,
para sediar  a  Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul.  É uma das mais belas
cidades da serra gaúcha, situada entre lindos vales, cobertos de parreirais, que sabe manter
unidos tradição e progresso. O município tem cerca de 100.000 habitantes e oferece toda a
infra-estrutura necessária para que os visitantes possam desfrutar do trabalho, da gastronomia,
do lazer, dos costumes e das tradições do hospitaleiro povo gaúcho.



PARQUE DE EVENTOS E DESENVOLVIMENTO DE BENTO GONÇALVES
Alameda Fenavinho, 481 – Bento Gonçalves – RS – Brasil

O  Parque de Eventos dispõe de uma área  coberta  e  climatizada,  com 50.282m².  A
estrutura dispõe de torre para telefonia celular, heliponto, reservatórios de água próprios, de
estacionamento.  O  parque  possui  utilização  permanente  para  feiras,  exposições,  eventos
esportivos  e  culturais.  Localizado  no  topo  de  uma  colina,  onde  avista-se  a  localidade  de
Barracão, primeiro núcleo da colonização italiana. Possui infra-estrutura completa e algumas
atrações especiais como: Monumento ao Gaúcho, Casa do Colono, Monumento ao 1º Batalhão
Ferroviário. Aberto à visitação todos os dias da semana.

FEIRA DE NEGÓCIOS

Paralelamente ao período da realização da Convenção, ocorre a Feira de Negócios e
Oportunidades na qual os convencionais e o público participante têm oportunidade de conhecer
e apreciar as novidades relativas a produtos e serviços direcionados a atividade. Criando um
ambiente propício para atualização, troca de informações e para concretização de negócios, o
objetivo da feira é colocar num único espaço os produtos, serviços e tecnologias direcionadas
ao desenvolvimento técnico e humano do segmento contábil.

VANTAGENS DE INVESTIR NA XV CONVENÇÃO DE
CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

• É o maior evento da classe contábil do Rio Grande do Sul e está entre os maiores do
Brasil;

• Fortalece sua rede de relacionamentos ampliando as oportunidades de negócios;
• Associa  a  marca  de  sua  empresa  a  um  evento  tradicional  e  de  sucesso,  com

repercussão nacional;
• Público garantido;
• Reunião num mesmo local de público-alvo, formadores de opinião e potenciais clientes;
• Ambiente propício para decisão de investimento em novos serviços e tecnologias;



PATROCÍNIOS E ESTANDES
A XIV Convenção de Contabilidade conta com opções de patrocínio, que estão descritas

a seguir, com as respectivas contrapartidas.
VALORES DAS COTAS DE PATROCÍNIO

TIPO DE PATROCÍNIO DIAMANTE OURO PRATA BRONZE

Quantidade de Cotas 1 2 4 4

Valor da cota (R$)  100 mil  50 mil 30 mil  16 mil

CONTRAPARTIDAS AOS PATROCINADORES

Inserção de 01 banner eletrônico na home page
do evento, com indicação da categoria

sim sim sim sim

Inserção de logomarca* na programação visual
de fundo de palco, nos auditórios

sim sim sim

Inserções de mensagens diárias no serviço de
auto-falantes  da  feira  -  máximo  30  segundos,
conforme definições da Comissão Organizadora

4 2 1

Projeção de vídeo fornecido pelo patrocinador,
antes  do  início  dos  trabalhos  e  durante  os
intervalos das palestras, nos auditórios

Até 2 min Até 1 min

Credenciais 6 6 4 4

Estande com montagem básica 32 m2 32 m2 24 m2 16 m2 

Uma recepcionista uniformizada para o estande
durante o período da exposição

sim sim sim

Cadastro de e-mail dos participantes sim sim sim sim

Citação  no  cerimonial,  nas  solenidades  de
abertura e encerramento

sim sim

Colocação de material promocional previamente
aprovado nas pastas dos participantes

sim sim sim sim

Impressão  da  logomarca*  no  crachá  de
identificação

sim sim

Impressão da logomarca* no programa oficial do
evento

sim sim sim sim

Veiculação da marca* nos e-mails relativos ao
evento para cerca de 37.000 endereços

sim sim sim sim

* A inserção e veículação de logomarcas dos participantes seguirá o seguinte critério: 100% do
tamanho para o patrocinador diamante e ouro, 80% do tamanho relativo ao diamante, para o
patrocinador Prata e 60% do tamanho relativo ao Diamante, para o patrocinador Bronze.



OUTROS ITENS PATROCINÁVEIS

A  partir  dessa  edição,  oportunizaremos  outras  formas  de  patrocínio.  Serão
disponibilizados  itens que permitirão a divulgação da marca aos participantes mesmo sem a
presença física no local do evento, da forma tradicional, ou seja, utilizando-se de espaço na
feira  para  divulgar  sua  marca..  Abaixo,  seguem  as  opções  de  patrocínio  nessa  nova
modalidade:

Descrição
Qtde de
Cotas

Valor da
Cota (R$)

Contrapartida

Apresentação Musical – 1 hora
nos dias 27 e 28/08 – horário e
local  a  ser  definido  pela
Comissão Organizadora

1 5.000,00

-  Colocação  de  dois  banner's  no
palco da apresentação
-  Menção  no  programa  do  evento
como apoiador oficial

Aplicativo do evento 2 10.000,00

-  Inserção  e  divulgação  da
logomarca em destaque no produto
-  Menção  no  programa  do  evento
como apoiador oficial

DVD  dos   trabalhos  e
programas  de  Rádio  e  da  TV
CRCRS  a  ser  distribuido  aos
participantes

2 5.000,00
- Inserção da logomarca no produto
-  Menção  no  programa  do  evento
como apoiador oficial

Canetas  para  distribuição  aos
participantes

1 4.000,00

- Inserção da logomarca no produto,
considerando sua particularidade
-  Menção  no  programa  do  evento
como apoiador oficial

Cyber point
1 5.000,00

-  Inserção  da  logomarca  no
descanso de tela
-  Colocação de até quatro banner's
no local determinado
-  Menção  no  programa  do  evento
como apoiador oficial



Além  das  cotas  de  patrocínios,  haverá  a  comercialização  de  ESTANDES,  para
participação na categoria de EXPOSITOR, conforme informações a seguir:

ESTANDES DA FEIRA DE NEGÓCIOS E OPORTUNIDADES

ESTANDE ESPAÇO do
ESTANDE

INVESTIMENTO
R$

FORMA DE PAGAMENTO

À vista
R$

2 vezes de
R$

3 vezes de
R$

4 vezes de
R$

5 vezes de
R$

1 e 9 24 m2 15.000,00  13.500,00 7.500,00 5.000,00 3.750,00 3.000,00

2 a 8
10 a 14

24 m2 13.000,00 11.700,00 6.500,00 4.333,33 3.250,00 2.600,00

15 e 16 24 m2 12.500,00 11.250,00 6.250,00  4.166,66 3.125,00 2.500,00

20, 28, 36
e 44

16 m2 9.500,00 8.550,00 4.750,000 3.166,66 2.375,00 1.900,00

17 a 19
23 a 27
31 a 35

38
41 a 43

46

16 m2 8.000,00 7.200,00 4.000,00 2.666,66 2.000,00 1.600,00

Em caso  de  parcelamento,  as  parcelas  terão  vencimento  mensal  e  a  última  não  poderá
ultrapassar 10/08/2015.

Na hipótese de aquisição de estandes contíguos, o valor  sofrerá acréscimo de 20%.

A aquisição do estande disponibiliza MONTAGEM BÁSICA, composta por:
• Divisórias em painéis TS estruturados em sistema octanorm – altura 2,2m; 
• Testeira (1,0m X 0,3m) - com identificação em letra caixa alta na cor preta; 
• Piso carpete grafite 3mm diretamente sobre piso do pavilhão; 
• Acabamento superior pergolado com travessas de alumínio; 
• Iluminação através de calhas de alumínio com lâmpadas fluorescentes; 
• 01 tomada universal por estande;
• 01 ponto de internet por estande;

Além dos itens acima, a aquisição de estande concede direito a colocação de material 
promocional, previamente aprovado, nas pastas dos participantes, cadastro de e-mail dos 
participantes e até 4 credenciais.

Contato:
Telefone: 51-3254.9406
e-mail: convencao@crcrs.org.br


