
SET EXPO 2019
26 a 29 de Agosto

São Paulo - SP
setexpo.com.br



SOBRE O SET EXPO

SOBRE OBJETIVOS PÚBLICO-ALVO
Apresentar e discutir as inova-
ções técnicas, as regulações e 
os novos produtos do mercado 
audiovisual, cobrindo toda a 
cadeia de produção, desde a 
criação até a distribuição.

O evento é voltado para pro�s-
sionais, pesquisadores e estu-
dantes da área de telecomuni-
cações, do setor audiovisual e 
da radiodifusão.

O SET EXPO é o maior 
evento de tecnologia para 
mídia e entretenimento 
da América Latina.

FORMATO
O evento é composto pelo 
Congresso de Tecnolo-
gia   e pela Feira de Pro-
dutos e Serviços.

SET EXPO – Congresso e Feira de Produtos e Serviços
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RELATÓRIO DEMOGRÁFICO
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31% OPERADORAS

17% FORNECEDORAS

14% PRODUTORAS

ORGANIZAÇÕES RELIGOSAS
 / ESPORTE / EDUCAÇÃO

PUBLICIDADE/ RP/ 
MARKETING

12%

8%

CONTENT / CHANNEL7%

GOVERNO/ ONG2%

ARTES PERFORMÁTICAS/
MÚSICA/ ENTRETENIMENTO

1%

DISTRIBUIÇÃO POR RAMO DE ATIVIDADE DAS 
EMPRESAS 

Emissoras de Televisão
Emissoras de Rádio
Operadoras de Satélites
TV por assinatura
Internet / Social Mídia
Operadora de Telecom

OPERADORAS
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5%
5%
1%
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ANÁLISE MERCADOLÓGICA



34%

C-Level Engenharia
Técnica
Operações

Produção
Criação

Academia Vendas
Marketing

Outros

PERFIL DO PÚBLICO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO
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25% 24% 21% 16% 13%
Produção

Edição
Infraestrutura

Gerenciamento
Novas Mídias Captação Distribuição

Transmissão

ÁREAS DE INTERESSE

ANÁLISE MERCADOLÓGICA

34% 24% 14% 11% 10% 7%
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PLANOS DE DIVULGAÇÃO 

SET NEWS
Boletins informativos 
diários são enviados a 
milhares de profissionais 
do setor, descrevendo os 
principais destaques da 
feira e da conferência. 
Também em dois idiomas.

REVISTA DA SET 
Sua versão impressa contém artigos de cobertura completa 
sobre as principais inovações técnicas em produtos e serviços 
em exposição no SET EXPO, bem como a Lista de Guias para 
Expositores. Durante a feira, uma equipe de jornalistas mantém 
seu blog atualizado com notícias em tempo real.
PROGRAMA DE MEDIA PARTNER
As emissoras brasileiras, as revistas on-line e off-line de tecnologia local e interna-
cional e as estações de rádio estão envolvidas em um programa de troca que 
atinge milhões de pessoas.
Isso inclui pontos promocionais da SET EXPO colocados em canais de TV e esta-
ções de rádio nacionais.

O SET EXPO Feira e Congresso oferece muitas ferramentas de marketing para alcançar 
profissionais da indústria de broadcast e de novas mídias, garantindo uma gama qualifi-
cada de líderes empresariais como visitantes. Essas ferramentas incluem:

SET EXPO WEBSITE  |  www.setexpo.com.br

Atualizado diariamente em dois idiomas (português e inglês), este site é a principal 
fonte de informações, notícias e conteúdo sobre o SET EXPO. Aqui, os visitantes 
podem encontrar o pavilhão da feira, além de produtos, serviços e informações de 
contato dos expositores. Acesse-o para encontrar os Relatórios demográficos comple-
tos das edições anteriores.

APLICATIVO DO SET EXPO
Uma ferramenta interativa, também atualizada em dois idiomas, que permite aos 
visitantes receber informações em tempo real no SET EXPO. Ele também oferece toda 
a lista de expositores e informações sobre o plano de exposição de feiras.



SOBRE A SET
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Impulsionar a inovação tecnológica;
Oferecer oportunidades de desenvolvi-
mento profissional;
Promover grupos de trabalho e estudo 
sobre tendências e desafios do mercado;
Desenvolver conhecimento científico e 
acadêmico;
Apoiar os principais atores do mercado 
na produção de regulações e padrões;
Promover o desenvolvimento do merca-
do brasileiro de mídia eletrônica;
Fortalecer parcerias e encorajar oportu-
nidades com associações nacionais e 
internacionais;

SOBRE A SET
A SET é uma associação técnica sem fins 
lucrativos, formada por empresas e pro-
fissionais de tecnologia e operação cujo 
principal objetivo é desenvolver o 
conhecimento técnico em toda a cadeia 
da mídia eletrônica, da produção à entre-
ga.
Constitui o maior fórum de discussão de 
padrões e tendências para o mercado de 
criação, gestão e distribuição de conteú-
do eletrônico do Brasil.

CONTATOS
E-mail: comunicacao@set.org.br | Tel. +55 11-3666-9604 | Av. Auro Soares de Moura Andrade, 252 | cj. 
31/32 - São Paulo - SP | CEP: 01156-001

OBJETIVOS
Os principais objetivos da SET são:













ATIVIDADES
A SET organiza anualmente uma série de atividades educacionais, informativas e volta-
das para negócios. As principais são:

SET EXPO
CONGRESSO E FEIRA
O maior evento de tecnologia 
de mídia e entretenimento da 
América Latina reúne, anual-
mente, 15.000 pessoas, de 33 
países, no Expo Center Norte, 
em São Paulo. São quatro dias 
de exposição e conferências 
sobre as principais tendências 
do mercado.

SET SEMINÁRIOS REGIONAIS
A SET organiza, anualmente, cinco 
seminários regionais sobre tecnolo-
gia audiovisual. Os eventos são 
compostos por dois dias de debates 
e por espaços de demonstração. 
São excelentes oportunidades de 
networking e de atualização profis-
sional para profissionais de todas as 
regiões do Brasil.

SEMINÁRIO SET E TRINTA
É um seminário internacional, 
com três dias de duração, que a 
SET realiza, anualmente, dentro 
do NAB Show, em Las Vegas 
(EUA). Aproximadamente 400 
executivos brasileiros e 20 
renomados palestrantes inter-
nacionais participam do evento 
que acontece bem cedo, antes 
da abertura da feira americana.


