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INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19 desencadeou mudanças no comportamento das pessoas e suas expectativas em 
relação a diversos serviços, entre eles, a organização de feiras. Em consequência da pandemia, foram criados 
requisitos e recomendações legais de instituições sobre precauções de saúde e higiene. 

A Emme Brasil e a Messe Düsseldorf elaboraram este protocolo de segurança baseado nas melhores práticas 
recomendadas pela UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) e pela OMS (Organização Mundial 
da Saúde) para minimizar os riscos de contágio dentro de seus eventos.

Os visitantes, prestadores de serviço e expositores, independente da entrada que utilizarem, passarão por 
uma série de controles a fim de garantir a segurança dentro do pavilhão e de minimizar o risco de contágio. 

As seguintes medidas serão implementadas no acesso a feira:
 Filas serão demarcadas com  uma distância de 1,5m lineares entre cada pessoa;
 Aferição da temperatura de todos os participantes. Aqueles cuja temperatura for igual ou superior a 
37.8˚C não poderão entrar no evento e serão conduzidos ao posto médico para ter sua temperatura aferida 
novamente e receber orientações;      
 Uso de crachá obrigatório;
 Álcool 70% para higienização das mãos. 
Com o aumento de controle na entrada, é possível que filas sejam geradas. Portanto, será criado uma entrada 
separada para expositores e fornecedores.

Para todos os pontos com possível enfileiramento nossos colaboradores estarão usando máscaras de           
proteção individual, faceshield e luvas descartáveis.

A marcação da distância entre filas será sempre de 1,5m lineares entre as pessoas.
 
Manteremos o guarda volume gratuito para os visitantes.
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ACESSO AO EVENTO

PONTOS DE ACESSO COM POSSÍVEL ENFILEIRAMENTO 

(Clique aqui  para ver como será a aferição)
https://www.youtube.com/watch?v=5TJpeqjxJko



A fim de evitar aglomerações, as inscrições deverão ser feitas online (expositores, visitantes, imprensa e     
prestadores de serviço).

Aqueles que chegarem ao evento sem ter realizado a inscrição online deverão priorizar o registro através do 
próprio celular para reduzir as filas e contato com outras pessoas.

O layout da feira e as salas de congresso foram redesenhados para um maior distanciamento. As ruas                
internas de locomoção passarão de 3m (principais) e 2m (secundárias) para 5m .
Obedecendo a regra de distância de 1,5m lineares entre as pessoas, nossa ocupação será de 1 pessoa a cada 
3m².

As entradas e saídas serão devidamente controladas a fim de garantir a taxa de ocupação dos pavilhões 
conforme a regra acima.

TOTENS PARA DESINFECÇÃO

A ProWine São Paulo instalará totens com álcool 70% em todas as entradas, salas, transições nos corredores 
e banheiros. 

PROTEÇÃO DA BOCA E NARIZ / MÁSCARAS

O uso de máscaras de proteção será obrigatório. Máscaras descartáveis estarão à disposição de visitantes e 
expositores na entrada da feira. 
Essa medida poderá ser flexibilizada, de acordo com a portaria de proteção em vigor na cidade de São Paulo 
durante o período de realização do evento.

SANITÁRIOS

A limpeza e desinfecção dos banheiros será realizada periodicamente e com produtos recomendados pela 
ANVISA. 
Para evitar aglomerações dentro dos banheiros, um segurança ficará encarregado de assegurar que a          
ocupação dos banheiros esteja de acordo com o número de cabines e que o distanciamento de 1,5m lineares 
seja respeitado nas filas de acesso. 

PORTAS

Para evitar o contato com as maçanetas, as portas serão mantidas abertas, com exceção das de proteção 
contra incêndio que são equipadas com travas eletrônicas e automáticas.
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INSCRIÇÃO ONLINE

CAPACIDADE

MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE



AR CONDICIONADO

Para maior segurança e conforto, o Transamerica Expo Center, conforme protocolo próprio, garante que          
realizará manutenções mais rigorosas nos sistemas de ar condicionado com a utilização de filtros                     
bactericidas, conforme recomendação da NBR 16.401-3:2008 e o atendimento das leis vigentes da ANVISA RE 
09/2003 e portaria da GM/MS 3523:1998.

LIMPEZA / TESTAGEM DAS SUPERFÍCIES

Os produtos expostos ao público, assim como os estandes, deverão ser limpos periodicamente durante o       
período da feira com produtos desinfetantes. 
O Anexo A apresenta a lista de produtos recomendados pela ANVISA.

As áreas e equipamentos comuns também serão limpas periodicamente. Adicionamos em nosso                        
procedimento de limpeza a desinfecção por luz ultravioleta para superfícies de contato. Cada aplicação desse 
sistema leva cerca de 2 segundos, será feita no período noturno e garante a eficiência em 99,99% contra o       

coronavírus e demais patógenos.

Faremos testagem de superfície diariamente para controle dos pontos críticos.

TAÇAS 

As taças utilizadas na feira serão higienizadas pela ProWine São Paulo. A limpeza das taças será feita com 
máquinas de lavar industriais, com temperaturas superiores a 90˚C e com produtos que garantem a                    
esterilização das taças.

CUSPIDEIRAS

A ProWine São Paulo oferecerá cuspideiras descartáveis para seus expositores para que seja entregue aos 
visitantes, minimizando o risco de contágio.

O conteúdo das cuspideiras individuais deve ser despejado nas cuspideiras coletivas dispostas no estande ou 
nos corredores.

A ProWine São Paulo garantirá que todas as cuspideiras descartáveis sejam devidamente descartadas para 
diminuir o impacto ambiental.

RUAS / VIAS

Seguindo as melhoras práticas divulgadas pela UFI, não será instalado passadeira (carpete) nas ruas, a fim de 
tornar o processo de limpeza mais eficaz. A limpeza das vias de acesso ao evento será realizada                           
periodicamente.
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Saiba mais sobre o equipamento:
https://youtu.be/L6B5WGjSmtQ

Saiba mais sobre a testagem:
https://www.alsglobal.com/Safe-by-choice



PORTA FOLDER

Não será permitido uso de porta folder. Recomendamos o uso de QR Code para download de materiais           

promocionais.

QUANTIDADE DE PESSOAS

A quantidade de pessoas permitida dentro do evento foi definida com base no tamanho total do pavilhão e a 

distância mínima sugerida de 1,5m entre pessoas. Portanto, para que haja mais visitantes circulando na feira, 

é importante que os expositores otimizem a quantidade de staff em seus estandes.

PONTO DE ÁGUA 

Não será disponibilizado ponto de água e deságue para os estandes

DESINFETANTES PARA AS MÃOS 

Os expositores devem deixar visível desinfetantes para uso geral (exemplo álcool em gel 70%)

BRINDES 

Para evitar o contato, é recomendável restringir a distribuição de brindes e panfletos durante o evento.       

Caso o expositor opte pela distribuição de brindes é importante garantir a correta higienização dos mesmos.

CATERING

Os requisitos de higiene devem ser rigorosamente cumpridos e seguidos na preparação e manuseio de 

alimentos. Será permitido servir apenas alimentos embalados de forma individual e prontos para o consumo 

no próprio estande e entregue pelo expositor. Por exemplo, não será permitido ao expositor colocar             

amendoins, salgadinho, queijo, etc. nos balcões.

REGRAS GERAIS DE CONDUTA 

Respeitar o distanciamento entre pessoas; minimizar o contato físico; higienizar as mãos; usar máscaras.

FESTAS 

Não será permitida a organização de festas nos estandes.

Não há praça de alimentação dentro da ProWine São Paulo. O Transamerica Expo Center dispõe de áreas de 

alimentação fixas, as quais seguirão os procedimentos cautelares de segurança alimentar recomendados 

pelos órgãos competentes e os procedimentos detalhados no protocolo de segurança do                                      

Transamerica Expo Center. 
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EXPOSITORES / ESTANDES

ALIMENTAÇÃO

Novas medidas para construção de estandes foram definidas para garantir a segurança dos expositores, 

levando em consideração as boas práticas recomendadas por entidades de classe e agências de saúde 

oficiais. 



As medidas dispostas neste protocolo foram elaboradas pela Emme Brasil e Messe Düsseldorf com base nas 

melhores práticas publicadas pela UFI, pelas associações brasileiras do setor de eventos e pelas                        

recomendações de segurança emitidas por órgãos nacionais e internacionais de saúde.

Tais medidas serão amplamente divulgadas a expositores, visitantes, prestadores de serviços e imprensa a fim de 

difundir as ações necessárias para minimizar o risco de contaminação por COVID-19.

Para conferências e eventos similares, os assentos serão dispostos com um espaçamento de 1,5m entre 

cadeiras e de 2m entre filas. Não serão permitidas áreas para público em pé. O número de participantes será 

limitado de acordo com o espaço disponível e respeitando a regra de distanciamento (1 pessoa a cada 3m²). 

Entradas e saídas estarão claramente separadas umas das outras. Além disso, a equipe de serviço de             

segurança irá monitorar o número de pessoas presentes e o cumprimento do distanciamento.

ESCRITÓRIO
EMME Intermediação de Negócios LTDA.
Alameda dos Maracatins 1217 – Conj. 1006 – São Paulo - CEP 04089-014
Telefone: +55 11 2365-4313   
Operacional: Larissa Bernardino
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COMUNICAÇÃO

FÓRUM / CONFERÊNCIAS /  WORKSHOPS

Condições de trabalho: construtores de estande devem cumprir as normas aplicáveis descritas no manual do 

expositor e, principalmente, respeitar as regras descritas neste protocolo de segurança.

A obrigatoriedade do uso de EPIs durante a montagem segue vigente.  

Durante o período de montagem também haverá aferição da temperatura na entrada do pavilhão. Aqueles cuja 

a temperatura for igual ou superior a 37,8ºC não poderão entrar e serão encaminhados ao posto médico. 

MONTADORA / PRESTADORES DE SERVIÇOS

https://prowinesaopaulo.com/



ANEXO A: PRODUTOS QUE PODEM SER UTILIZADOS CONFORME ANVISA.

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9-
qY7FbU/content/saneantes-substituem-alcool-gel-no-combate-a-covid-19/219201

Hipoclorito de sódio a 0.1% 
(concentração recomendada pela OMS)

PRODUTO EXEMPLO

Último acesso em: 03 de Julho de 2020

Água sanitária

Alvejantes em Geral

Cloro

Iodo

Água Oxigenada

PPA

Cloreto de Benzalcônio

Produtos a base de álcool

Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%

Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm 
de cloro ativo)

Iodopovidona (1%)

Ácido peracético 0,5%

Quaternários de amônio, por exemplo, o 
Cloreto de Benzalcônio 0.05%

Compostos fenólicos

Peróxido de hidrogênio 0.5%
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