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Tônica do SIPP em 2019

O Seminário Internacional de Proteção Passiva Contra Incêndio (SIPP) 2019 é resultado de parceria 
entre a Associação Brasileira de Proteção Passiva Contra Incêndio (ABPP) e o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT), por meio do Laboratório de Segurança ao Fogo e Explosões/CETAC (LSFEx), com o 
objetivo de realizar um seminário trazendo referências internacionais, que aborde desafios e problemas 
atuais, bem como estimule a disseminação de conhecimento, inovação e tecnologia para o mercado 
brasileiro. 

A co-realização envolvendo ABPP e IPT corresponderá à quarta edição do evento. Trataremos de 
ampliar a sua abrangência, trazendo um maior número temas e de destacados palestrantes nacionais e 
internacionais, almejando atender as necessidades de geração de soluções apropriadas de proteção 
passiva contra incêndio voltadas, especialmente, ao projeto e construção de grandes edifícios.

A disseminação de conhecimentos aos profissionais da área, deverá nortear os debates aberto aos 
participantes, ao fim de cada sessão de palestras; queremos que o encontro seja interativo e 
participativo.

Esperamos o engajamento de empresas de arquitetura, engenharia, construtoras, projetistas, 
reguladores, governo, seguradoras, certificadoras, instituições de ensino,  associações de classe e 
outras entidades relacionadas com o assunto. Convidamos você a fazer parte deste evento e a participar 
dos avanços que o problema crescente do incêndio requer. 

Rogerio Lin – Diretor-Presidente da ABPP

“A valorização da 
proteção passiva no 

Brasil”



Espaço do Evento
Milenium Centro de Convenções

Secovi-SP
São Paulo, SP

Auditório com capacidade para 280 pessoas.

5 palestrantes internacionais

Networking entre Mercado de Proteção Passiva, 
Construtoras, Escritórios de Arquitetura, 

Laboratórios e Certificadoras, Seguradoras e 
Empresas de Engenharia.



Espaços para Networking 
e ações promocionais

Mesas de negócios durante recepção e coffee-breaks. 

Oportunidades de networking com profissionais e 
empresas interessadas nas suas soluções.



LAB VISIT
Cota Lab Visit IPT
Será um evento realizado em parceria com o IPT, com visita e acompanhamento de ensaios de resistência e reação ao fogo. 
Total de 6 ensaios realizados das 9:00 as 17:00 do dia  seguinte ao término do SIPP (16/08/19). Inclui explicações de como os
corpos de provas são condicionados, preparados e avaliados no pré e pós-ensaio. Os patrocinadores desta cota se 
responsabilizam por fornecer e instalar todos sistemas a serem ensaiados com até 50 dias de antecedência. O lab visit inclui 
almoço e está limitado a 30 participantes, sendo 25 profissionais e 5 Bombeiros Militares. Será produzido material de 
divulgação que permitirá às empresas participantes, divulgação do trabalho realizado nesta data. Não será emitido relatório 
de ensaio e o TRF (Tempo de Resistência ao Fogo será de 30-40 minutos). Conteúdo e sistemas a serem ensaiados devem ser 
aprovados pelo IPT com antecedência. Será permitido um banner por empresa participante na dimensão máxima de 1,80 x 
0,90 m a ser colocada no local do ensaio.

ALMOÇO INCLUSO

VAGAS

LIMITADO A



Espaços para Networking 
e ações promocionais

Mesa de Negócios 
Na área de coffee-break e recepção. Exposição e área de relacionamento para geração de leads e oportunidades de negócios 
reais. Decoração poderá ser realizada por cada expositor ou simplesmente expor materiais e catálogos em mesa de negócios. 
Área máxima de decoração: 3 x 1,5 m. Na cota Platinum que permite estande de 4 x 2 m (estandes 7 e 8). Caso estande 
premium seja adquirido à parte, adicionar R$1.200 à cota.
Valor do investimento: R$2.900,00 (até 31/05/19). Após: R$3.900.
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Exposição do logotipo de 
Apoiadores em todos
materiais impressos*

Folhetos, E-mail marketings, anúncios

Banners do evento
Website do evento
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* Exceto crachás e capas de cadeira.



Pacotes
de Patrocínio

para Apoiadores

Conheça os benefícios de ser 

EXCLUSIVO e estar em 
destaque no SIPP 2019.



Pacote Patrocínio

Platinum

Mesa de Negócios 
Na área de coffee-break e recepção. Exposição e área de relacionamento para geração de leads e visitantes. Decoração 
poderá ser realizada por cada expositor ou simplesmente expor materiais e catálogos. 
Área máxima de decoração: 4 x 2 m.

3 inscrições
Acesso aos dois dias de evento, incluso almoço, coffee-break e todas palestras. Permite enviar para clientes do patrocinador.
Inclui 5 cadeiras exclusivamente reservadas na ala VIP (1ª ou 2ª fileira do auditório)

Capa de Cadeira
No auditório do evento, instalado em 200 poltronas, das quais o logo ficará evidente a todos expectadores. Capa com logo 
em 1 cor.

Logo em destaque
Logotipo em destaque e 4 cores em todas as comunicações online e impressas, 
junto aos logotipos dos Mantenedores. Caso já seja Mantenedor, considerar 2 
inscrições gratuitas adicionais.

• Valor do investimento: R$7.500,00 (até 31/mai/18)
• Após: R$8.500
• Limitado a 2 patrocinadores
• Adicione mais R$2.990 e seja um patrocinador LAB VISIT IPT
• Deseja sugerir, incluir ou excluir algum item. Converse conosco para adequar 

às suas necessidades.



Pacote Patrocínio

Gold

Logotipo em todos materiais de divulgação online
Logotipo em 4 cores, junto com Associados Mantenedores, em materiais online. Não inclui materiais impressos, exceto a 
capa de cadeira descrita abaixo. Caso já seja Mantenedor, considerar 1 inscrição gratuita adicional.

Mesa de Negócios 
Na área de coffee-break e recepção. Exposição e área de relacionamento para geração de leads e visitantes. Decoração 
poderá ser realizada por cada expositor ou simplesmente expor materiais e catálogos. 
Área máxima de decoração: 3 x 1,5 m.

2 inscrições
Acesso aos dois dias de evento, incluso almoço, coffee-break e todas palestras. Permite enviar para clientes do patrocinador.
Inclui até 3 cadeiras exclusivamente reservadas na ala VIP (1ª ou 2ª fileira do auditório)

Capa de Cadeira
No auditório do evento, instalado em 200 poltronas, das quais o logo ficará evidente a todos expectadores. Capa com logo 
em 1 cor.

• Valor do investimento: R$4.900,00 (até 31/mai/19)
• Após: R$5.900
• Limitado a 3 patrocinadores
• Adicione mais R$3.590 e seja um patrocinador LAB VISIT IPT
• Deseja sugerir, incluir ou excluir algum item. Converse conosco para adequar 

às suas necessidades.



Pacote Patrocínio

Silver

Logotipo no crachá
Logotipo em 4 cores, junto com Associados Mantenedores. Caso já seja Mantenedor, considerar 1 inscrição gratuita 
adicional. 

Mesa de Negócios 
Na área de coffee-break e recepção. Exposição e área de relacionamento para geração de leads e visitantes. Decoração 
poderá ser realizada por cada expositor ou simplesmente expor materiais e catálogos. 
Área máxima de decoração: 3 x 1,5 m.

1 inscrição
Acesso aos dois dias de evento, incluso almoço, coffee-break e todas palestras. Permite enviar para clientes do patrocinador.
Inclui até 2 cadeiras exclusivamente reservadas na ala VIP (1ª ou 2ª fileira do auditório).

• Valor do investimento: R$3.500,00 (até 31/mai/19)
• Após: R$4.500
• Limitado a 5 patrocinadores
• Adicione mais R$3.990 e seja um patrocinador LAB VISIT IPT
• Deseja sugerir, incluir ou excluir algum item. Converse conosco para 

adequar às suas necessidades.



TabelaComparativa de 
cotas de patrocínio

Apoiadores

BENEFÍCIOS DE CADA PACOTE DE PATROCÍNIO Platinum Gold Silver

Mesa de Negócios* ● ● ●

Logotipo no crachá ● ● ●

Logotipo em destaque ● ● -

Capa de Cadeira ● ● -

Logo nos materiais digitais ● ● -

Logo nos materiais impressos ● - -

No. de inscrições adicionais e ala VIP (1ª ou 2ª 
fileira - inclui almoço)**

até 5 até 3 até 2

Valor do investimento (antes de 31/05/19): R$7.500 R$4.900 R$3.500

Valor do investimento (após 31/05/19): R$8.500 R$5.900 R$4.500

Inscrição adicional caso seja Mantenedor 2 1 1

Limite de cotas disponíveis 2 3 5

Adicione LAB Visit - IPT (Opcional)*** R$2.990 R$3.590 R$3.990

"-" não incluso

"●" incluso

* Platinum (4 x 2 m) Gold e Silver (3 x 1,5 m)

** associados mantenedores recebem automaticamente mais ingressos cortesia

*** mediante aprovação do IPT



Público-alvo

Entenda porquê o SIPP é adequado às suas 
estratégias de marketing:

✓ Expectativa de 300 participantes e 350 pessoas 
diferentes que circularam no evento em 2 dias

✓ Cerca de 70% são gerentes, diretores ou CEOs
✓ 55% do Estado de SP e 45% de outros UFS
✓ UFs presentes: RS, SC, PR, SP, RJ, MG, MS, MT, CE, 

BA, DF, GO, PB
✓ Mais de 60% dos participantes buscavam soluções para 

seus projetos, obras ou estabelecimentos
✓ 96% dos participantes aprovam o SIPP considerando o 

evento ótimo ou muito bom na última edição.
✓ 2 dias com 7 palestrantes internacionais



Palestrantes
Confirmados

Joanna Blaney, AVP/Technical Team Manager, FM Approvals (Materials group) graduated from the University of 

California, San Diego with a Master's Degree in Mechanical Engineering. Joanna spent several years in the utility 

industry before arriving with FM Approvals in 2007.  Joanna manages a team of Approvals Engineers who are 

responsible for evaluating a broad range of building materials for FM Approvals, including roofing products, wall 

systems, and other building products. She has worked to develop new and revised Approval standards for FM 

Approvals as well as test standards for ANSI. Joanna is also a member of the RoofNav Help Desk and has 

presented numerous RoofNav training sessions.

MATTHEW S. BLAIS, Ph.D.

Director

Fire Technology Department | Chemistry and Chemical Engineering Division

Ph.D., Organic Chemistry, University of Massachusetts at Amherst, 1998

M.S., Organic Chemistry, University of Massachusetts at Amherst, 1993

B.A., Chemistry, Clark University, 1982

Tom McGuinness

Director at Kingspan Insulated Panels

Kells, Leinster, Ireland

Antonio Fernando Berto

Engenheiro civil pela USP (Universidade de São Paulo) desde 1975, Antonio Fernando Berto dedicou toda a sua 

carreira à proteção contra incêndio. Em 1976, começou a atuar como pesquisador na equipe original do LSFEx do 

IPT, onde permaneceu desde então. Realizou diversos cursos de aperfeiçoamento profissional, como 

Especialização em Gerência de Riscos e Seguros (Itsemap do Brasil, 1991); Especialização em Engenheiro da 

Qualidade (American Society For Quality Control, Estados Unidos, 1992); e Mestrado em Arquitetura e Urbanismo 

(USP, 1991). 

Michiel Schutselaars

International Market Manager - end responsible for international markets and Brands in Europe (16 countries) and 

Brazil
Hoefnagels Group B.V.
Tilburg Area, Netherlands


