
XII CONGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO
E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS

PROPOSTA DE PATROCÍNIO 2020



Classificação de Cotas de Patrocínios disponíveis

Patrocinadores recorrentes: terão 3% de desconto
Patrocinadores recorrentes que optem por quota maior: terão 5% de desconto

Coquetel 2

Lunch 2
Master 3
Lounge 1

Business Coffee 1
Business Coffee 2 1

Cultural 1
Vip Office 1
Conteúdo 2

Ouro 4
Balada 1
Special 6
Prata 4

Bronze 12
Apoio 2



Patrocínio Master (Coquetel Night) - Cotas disponíveis: 1

Benefícios
• 12 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes 

e/ou  funcionários;
• Keynote Speaker;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia digital nos intervalos;

Estrutura
• Banda Jazz;
• Coquetel Encerramento 1º dia
• Canapés até 6 itens e pacote de bebidas incluindo alcoólicas (conforme  

contrato Renaissance);
• Duração total 2 horas.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Master (Coquetel)

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 76.200 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 81.500 Mais 3

de 01/09 até o evento 85.600 -



Patrocínio Master (Coquetel Brasil) - Cotas disponíveis: 1

Benefícios
• 12 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes 

e/ou  funcionários;
• Keynote Speaker;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia digital nos intervalos;

Estrutura
• Voz e Violão;
• Coquetel de Encerramento do 2º dia
• Canapés até 6 itens e pacote de Caipirinha (conforme contrato  

Renaissance);
• Duração total 2 horas.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Master (Coquetel Brasil)

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 66.200 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 71.400 Mais 3

de 01/09 até o evento 75.600 -



Patrocínio Master (Lunch) - Cotas Disponíveis: 2

Benefícios
• 10 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Keynote Speaker antes do almoço no anfiteatro;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Duração total 1 hora.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Master (Lunch)

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 61.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 65.500 Mais 3

de 01/09 até o evento 68.300 -



Patrocínio Master - Cotas Disponíveis: 3

Benefícios
• 08 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia digital nos intervalos;
• Distribuição de material impresso da instituição patrocinadora;

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Master
Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 53.100 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 57.500 Mais 3

de 01/09 até o evento 61.500 -



Patrocínio Ouro (Lounge) - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 07 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou  

funcionários;
• 04 credenciais para suporte do espaço, sem direito a assistir às palestras;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia digital nos intervalos.

Estrutura
• 01 mini lounge de montagem básica, conforme critérios do Renaissance, na  

área de exposições durante toda duração do evento;
• Distribuição de brinde e material institucional da Empresa.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;

Ouro Lounge

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 51.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 55.200 Mais 3

de 01/09 até o evento 59.500 -



Patrocínio Business Coffee - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 07 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes 

e/ou  funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos
• Possibilidade de agendamento de reunião em áreas adequadas

Estrutura
• Bistrôs com serviço de café da manhã e barista, conforme normativa  

Renaissance

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Business Coffee

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 40.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 42.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 44.100 -



Patrocínio Business Coffee 2 - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 07 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes 

e/ou  funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos
• Possibilidade de agendamento de reunião em áreas adequadas

Estrutura
• 1 Speaker 
• Sala privativa para a palestra

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Business Coffee

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 40.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 42.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 44.100 -



Patrocínio Cultural - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes 

e/ou  funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos

Estrutura
• Mini estande de exposição de livros/ produtos, conforme critérios do  

Renassaince

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Cultural

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 40.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 42.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 44.100 -



Patrocínio Vip Office - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes 

e/ou  funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos

Estrutura
• Sala com  notebooks e disponibilidade para reuniões..

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Vip Office

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 38.500 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 41.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 43.600 -



Patrocínio Ouro - Cotas Disponíveis: 4

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Patrocínio de um dos coffee break do evento, a escolha da TMA em parceria com outro patrocinador, se necessário
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Distribuição de material impresso da instituição patrocinadora.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Ouro

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 35.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 38.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 40.000 -



Patrocínio Conteúdo (Ouro) - Cotas Disponíveis: 2

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Patrocínio de um almoço exclusivo para 70 pessoas
• Keynote speaker durante o almoço exclusivo (em acordo com o programa TMA)
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Distribuição de material impresso da instituição patrocinadora.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Conteúdo 

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 40.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 42.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 44.100 -



Patrocínio Balada - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 10 convites de cortesia para a Balada para ser oferecidos à seus clientes e/ou funcionários*;

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing.
• Comunicação especial na Balada (aplicação do logo de forma criativa).

Balada

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 35.000 4**

de 01/06 a 31/08/2020 38.000 3**

de 01/09 até o evento 40.000 -

Estrutura
• DJ
• Mobiliário
• Iluminação Artistica
• Equipamento de Som 
• Bar de drinks

*Cortesias exclusivas para a BALADA (após o Congresso)
** Cortesias para o Congresso e Balada



Patrocínio Special (Wifi) - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Distribuição de cartões com a senha da internet com logo da empresa durante todo evento

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 35.000 Mais 3

de 01/06 a 31/08/2020 38.000 Mais 2

de 01/09 até o evento 40.000 -



Patrocínio Special (Mobile) - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• 03 máquinas adesivadas com a logo da patrocinadora para carregamento de celulares

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 35.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 38.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 40.000 -



Patrocínio Special (InteractionAPP) - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Aplicativo TMA Brasil de interação do evento

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 35.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 38.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 40.000 -



Patrocínio Special (Coffee) - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Pequeno stande de café com serviço nos intervalos, em ambos os dias do evento

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 35.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 38.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 40.000 -



Patrocínio Special (ZEN) - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Sala Zen com Quick Massage

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 35.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 38.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 40.000 -



Patrocínio Special (Dinner) - Cotas Disponíveis: 1

Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Jantar oferecido no Renaissance para os palestrantes do evento, na noite anterior ao Congresso (cardápio do hotel)

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 35.000 Mais 4

de 01/06 a 31/08/2020 38.000 Mais 3

de 01/09 até o evento 40.000 -



Patrocínio Prata - Cotas Disponíveis: 4

Benefícios
• 05 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos;

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Prata

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 28.000 Mais 3

de 01/06 a 31/08/2020 30.500 Mais 2

de 01/09 até o evento 33.500 -



Patrocínio Bronze - Cotas Disponíveis: 12

Benefícios
• 03 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;

Bronze

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 24.500 Mais 2

de 01/06 a 31/08/2020 27.000 Mais 1

de 01/09 até o evento 28.500 -



Patrocínio Apoio - Cotas Disponíveis: 2

Patrocínio direcionado aos associados que nunca patrocinaram este evento e pretendem participar pela primeira vez deste importante Congresso

Benefícios
• 01 convite de cortesia para ser oferecido a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing.

Apoio

Vigência R$ Cortesias Extras

Até 31/05/2020 13.500 Mais 1

de 01/06 a 31/08/2020 15.000 -

de 01/09 até o evento 16.500 -



Quadro Comparativo – tipos de cotas

Coquetel Lunch Master Lounge
Business 
Coffee

Business 
Coffee 2

Cultural Vip Office Conteúdo Ouro Special Prata Bronze Apoio Balada

Valor da Cota Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela

Número de Cotas 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 6 4 12 2 1

Cortesias 12 10 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 3 1 10*****

Keynote Speaker*

Speaker

Coffee Break**

Almoço

Coquetel

Benefícios Exclusivo***

Relação de Participantes****

Midia Digital

Distribuição material

Banner

Outros Benefícios
Mesa no 
almoço

Lounge Bistro café
Sala para 
palestra

Estande
Sala 

reunião
Com. 

exclusiva
* Conteúdo definido pelo TMA

** Horário definido pelo TMA

*** WI-fi , Es tande de café, carregador de celular, app, jantar ou massagem - conforme cota  escolhida
**** Desde que autorizem a  divulgação do mesmo
***** Ingressos  cortes ias  para  a  Ba lada pós  Congresso
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