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Há cerca de dois meses no país 
como embaixador, vejo que reino 
unido e Brasil se aproximam cada 
vez mais como parceiros.
o Brasil vem se consolidando no 
cenário internacional como sede 
de grandes eventos esportivos e de 
entretenimento de escala mundial. 
com os Jogos pan americanos, copa 
do Mundo, olimpíadas e grandes 
festivais como rock in rio estamos 
vivenciando uma década de mega 
eventos em solo brasileiro. Esta é 
uma oportunidade única de projetar 
a imagem do Brasil no exterior, 
desenvolver a indústria local e 
permitir um legado positivo, tanto de 
infraestrutura como de qualificação 

Alex Ellis
Embaixador Britânico do Brasil

profissional e perspectivas de 
inserção no mercado de trabalho.
o reino unido tem grande experiência 
em organizar eventos de projeção 
mundial com segurança e sucesso, 
desde competições esportivas como 
a premier League e o torneio de 
Wimbledon, festivais de música como 
glastonbury e Hard rock calling, 
até mega projetos pontuais, como 
os recentes e bem sucedidos Jogos 
olímpicos e paralímpicos de Londres.
Muitas empresas britânicas têm 
realizado parcerias com empresas 
locais e organizadores de mega 
eventos nas últimas décadas ao 
redor do mundo. a experiência 
desenvolvida no reino unido 

associada ao talento e competência 
local tem sido o diferencial 
competitivo de muitas parceiras 
internacionais com objetivo de servir 
a esta indústria de grandes eventos.
apresentamos aqui uma pequena 
amostra de empresas privadas que 
atuam naquela área com grande 
sucesso. Esperamos que este guia 

seja útil para os organizadores 
brasileiros, que se preparam para 
sediar os maiores eventos globais 
nos próximos anos; que ele auxilie 
na construção de parcerias bem 
sucedidas e na transformação 
positiva da indústria de grandes 
eventos do país. Estamos prontos 
para trabalhar em conjunto.



o uK trade & investment (uKti) é o departamento do governo Britânico responsável 
por apoiar empresas do reino unido no comércio internacional e empresas 
estrangeiras que procuram estabelecer-se ou expandir-se no reino unido. 
O UKTI reconhece a importância do setor de projetos esportivos globais e tem uma 
equipe dedicada a apoiar as empresas do Reino Unido na realização de negócios 
neste competitivo ramo. Ele também ajuda os organizadores de eventos no exterior, 
governos e empresas a identificar potenciais fornecedores/parceiros no Reino Unido 
e fornece mais informações sobre a capacidade e experiência do Reino Unido na área. 
O Reino Unido tem especialidade em todas as áreas da organização de grandes eventos 
esportivos internacionais. Os elevados níveis de qualificação do Reino Unido incluem 
desde estudos de viabilidade para construção, a gestão e entrega bem-sucedidas de 
eventos, até o potencial de utilização de longo prazo de locais para eventos. 

um site exclusivo www.springboardtosuccess.co.uk pode ajudá-lo a identificar 
empresas do reino unido e suas competências de alto nível.
Se você está à procura de parceiros no Reino Unido, bens ou serviços no setor de 
eventos esportivos, o uKti pode ajudá-lo.

UK trade & investment
london, UK

Andrew Bacchus
Head, global sports projects
Mobile: +44 (0)20 7215 4003
andrew.bacchus@ukti.gsi.gov.uk

Jason goddard
deputy Head
global sports projects
Mobile: +44 (0)20 7215 4394 
jason.goddard@ukti.gsi.gov.uk

Brian Dent
senior international trade adviser
London international trade team
Mobile: +44 (0) 7779 717 284
briandent@uktilondon.org.uk

Consulado-geral Britânico
rio de Janeiro, Brasil

Marcelo tavares
Head of uKti sports & infrastructure
tel: +55 21 2555 9655
marcelo.tavares@fco.gov.uk

Sara pereira
Business development Manager
sports & infrastructure
tel: +55 21 2555 9622
sara.pereira@fco.gov.uk

helena Cardoso
assistant sector Manager
sports & infrastructure
tel: +55 21 2555 9638
helena.cardoso@fco.gov.uk
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A Aggreko é líder mundial no fornecimento de soluções temporárias de 
energia, climatização e resfriamento de processos. Há 50 anos no mercado, 
a empresa está presente hoje em mais de 100 países, atuando no Brasil 
desde 2003. A Aggreko trabalha com equipamentos de 30kVA até plantas 
multimegawatts de 1MVA a 100MVA. São especialistas no segmento de grandes 
eventos, tais como campeonatos Mundiais de Futebol, Festivais de Música e 
Jogos Olímpicos. A empresa atende desde solicitações  emergenciais até 
projetos com soluções customizadas, com atendimento 24 por 07.

Aggreko 
av. das américas, 3.500 – Edifício toronto 2000, 
sexto andar – Barra da tijuca 
rio de Janeiro ,22640-102 Brasil

WaLMir arauJo - gerente de vendas
aluguel@aggreko.com.br

+55 (21) 3043 9500

www.aggreko.com.br
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A Ainsworth & Wells é especializada em criar atividades para sedes 
de grandes eventos e marcas através de marketing e RP eficazes. A 
fundadora da empresa, Martine Ainsworth-Wells, foi Diretora de Marketing e 
Comunicação da agência de promoção da Prefeitura de Londres de janeiro 
de 2004 a outubro de 2012, e foi responsável por posicionar a cidade sede 
dos Jogos olímpicos como um lugar para se fazer negócios, visitar, realizar 
eventos, estudar e investir. veterana de quatro Jogos olímpicos, sua equipe 
ficou encarregada da programação dos jornalistas do Centro de Mídia de 
Londres 2012. atuais clientes: governos britânico e irlandês, visit scotland, 
Heart of London Business alliance, radisson Blu Edwardian, Liverpool 
vision, visit Wales.

Ainsworth & Wells
8 dover terrace, sandycombe road, 
Kew, Richmond , Londres
tW9 2EF, reino unido

MartinE ainsWortH-WELLs - Fundadora e diretora
martine@ainsworthwells.com

+44 (0) 7941 293005

www.ainsworthwells.com
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O Grupo Arena de empresas se especializa na prestação de serviços 
para estruturas temporárias, concepção e fornecimento de estruturas 
modulares para espectadores de eventos esportivos em todo o mundo.
a empresa oferece produtos exclusivos e verdadeiramente sustentáveis 
como o sistema de assentos em parabólica cLEarviEW e o arcus, estruturas 
inovadoras de acomodação de vários andares. Os designers especializados 
e gerentes de projetos da arena têm o compromisso de transformar 
qualquer evento em uma experiência memorável para o espectador.
por meio de uma parceira em esquema de joint venture com a Fast 
Engenharia no Brasil executou com sucesso o Estádio de Salvador, na 
Bahia, para a Copa das Confederações da FIFA 2013 utilizando o sistema de 
assentos clearview da arena.

Arena group
85 newman street , Londres
W1t 3Eu , reino unido 

JoE o’nEiLL  - diretor de desenvolvimento 
de negócios internacionais
joneill@arenagroup.com 

+44  0207 484 5003

www.arenagroup.com
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a atlas Events é uma empresa promotora de eventos a nível internacional. 
Organizam e gerenciam todo o evento, desde a concepção, execução e 
coordenação até seu encerramento. Também desenvolvem programas sob 
medida e voltados exclusivamente às necessidades específicas do projeto. 
a atlas Events está apta a fornecer um atendimento personalizado, com alto 
padrão de qualidade internacional.
Com sede em Londres, a Atlas Events é uma empresa ágil e eficaz. A empresa 
pretende levar para o Brasil sua experiência dos últimos 10 Jogos olímpicos, e 
estabelecer uma ligação entre as operações já existentes no Reino Unido, EUA e 
rússia com os próximos grandes eventos no Brasil.

Atlas Events
10 Apsley House, 176 Upper Richmond Rd, Londres
sW11 3dE, reino unido

conrad donKin - diretor de desenvolvimento 
de negócios
conrad@atlasevents.net

+44 208 789 0140

www.atlasevents.net
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a Base structures Ltd projeta e constrói tensoestruturas de primeira 
classe em todo o mundo. de arenas esportivas até coberturas de 
aeroportos, a empresa oferece o pacote completo de aço e tecido 
para estruturas permanentes ou móveis. a empresa também produz 
estruturas de malha adequadas para zoológicos e armazenamento de 
biogás para usinas de digestão anaeróbica.
tendo mais de 1.500 projetos executados em todo o mundo, a experiência da 
Base structures com tensoestruturas é inigualável e seu comprometimento 
com excelência é incomparável. Instalações históricas incluem os Jogos 
olímpicos de Londres 2012, Lords cricket ground e o terminal 5 do 
Aeroporto de Heathrow em Londres.

Base Structures ltd
address: unit a, st vincents trading Estate, Feeder road, 
Bristol Bs2 0uY, reino unido

andY traYnor - diretor
AndyT@basestructures.com

+44 (0) 117 971 2229/ FAX +44 (0)117 972 1878

www.basestructures.com.br 
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A Bouncepad cria soluções para tablet, que fazem a ponte entre 
marcas e pessoas em espaços públicos como lojas, painéis (pop-ups), 
exposições, salões de recepções e hotéis.
Com a confiança de marcas como McDonald’s, Virgin e The Guardian, as 
estruturas de tablets da Bouncepad são elegantes, seguras e personalizáveis. 
O conteúdo digital no ambiente físico pode melhorar a experiência de 
marca de seu público alvo. 

Bouncepad (Spotspot ltd)
unit 3 imperial Works, perren street, Londres
nW5 3Ed reino unido

Francisco viLLagrán - diretor de vendas - Europa
francisco@thebouncepad.com

+44  020 3432 4130

www.thebouncepad.com





19

a Britannia row productions é uma das principais empresas do mundo para 
a locação de áudio ao vivo para turnês diferenciadas e grandes eventos.
A dedicação à qualidade do áudio e do atendimento permite que a empresa 
trabalhe de perto com artistas desde Frank Sinatra até Pink Floyd, em 
grandes eventos de entretenimento, como o Live 8 e o concerto do Jubileu 
de Diamante de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, e em grandes eventos 
esportivos, como os Jogos olímpicos de Barcelona 1992,   a copa do Mundo 
da FiFa 2010 na áfrica do sul, os Jogos olímpicos de Londres 2012 e, em 
2013, trabalharemos na NFL no Estádio de Wembley, em Londres. 
 

Britannia row productions 
104 The Green, Twickenham
tW2 5ag, reino unido

BrYan grant - diretor
bryang@britanniarow.com

+44  0208 877 3949/ FAX 0208 894 0320

www.britanniarow.com
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A BT é uma das principais fornecedoras mundiais de serviços e soluções de 
comunicação, atendendo a clientes em mais de 170 países. Suas principais 
atividades incluem a prestação de serviços de TI em rede em nível mundial; 
serviços de telecomunicações locais, nacionais e internacionais a seus 
clientes para uso em casa, no trabalho e na rua; produtos e serviços de 
banda larga e Internet e produtos e serviços de convergência entre 
as plataformas fixas e móveis. A BT possui quatro principais linhas de 
negócios: BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale e Openreach.
A BT foi a parceira oficial para serviços de comunicação nos Jogos Olímpicos 
e paralímpicos de Londres 2012. 

British telecom
Avenida Nações Unidas, 4777, 14° Andar
São Paulo   05477-000 Brasil

MicHaEL coLE  - diretor de Marketing, Esportes e 
Legado Londres 2012
Michael.g.cole@bt.com

+44 020 777 84016

www.bt.com 
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A Delivered on Time é uma prestadora de serviços de solução 
logística completa especializada em automobilismo, tv e 
radiodifusão e eventos internacionais.
A empresa oferece soluções logísticas para a circulação rodoviária, marítima 
e aérea, suprindo necessidades que vão desde uma remessa de correio 
urgente para a Europa a serviços exclusivos do departamento de projetos 
especiais, como o frete de um avião para cuidar da logística de seus eventos 
internacionais. A filosofia da D.O.T. é proporcionar aos seus clientes uma 
combinação inigualável de serviço, acesso à rede de agências globais e uma 
estrutura capaz de ajudar no crescimento futuro de sua empresa.

Delivered on time ltd
4 the Mercury Centre, Central Way
Feltham, Middlesex
tW14 0rn, reino unido

pauL FoWLEr  - diretor
info@deliveredontime.com

+44 (0)20 8890 5511/ FAX (0)20 8890 5533

www.deliveredontime.com
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A ES Global fornece soluções inovadoras e criativas para eventos musicais, 
esportivos, empresariais e hospitalidade. A ES Global é especializada no 
fornecimento de palcos dinâmicos, estruturas temporárias, overlay e 
gerenciamento de projetos especializados. 
a sustentabilidade é um princípio fundamental do enfoque de negócios da 
empresa. a empresa assegura que o impacto do seu design é avaliado ao 
longo de toda produção, entrega, construção e remoção/reutilização. 
caso esteja em busca de um local temporário para um evento esportivo 
ou um palco móvel; a Es global é capaz de transformar a sua ideia em 
realidade, pois é movida por desafios. 

ES global ltd
3 vyner street,Londres
E2 9dg, reino unido

JEFF BurKE - diretor
jeffb@esglobalsolutions.com 

+44 (0) 207 055 7200

www.esglobalsolutions.com 
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Produção de eventos de grande porte, gerenciamento de programas, 
execução de projetos juntamente com produção de vídeo, áudio e mídias 
sociais. a empresa gerencia canais no Youtube para uma série de clientes 
de radiodifusão e agência de talentos, como também produz conteúdo 
para tv, rádio e clientes corporativos como a disney e a Warner Music. o 
portfolio da equipe antes do ingresso na Formidable productions inclui a 
execução da programação da London 2012 Live Sites em 50 locais, festivais, 
concertos e eventos para a BBc.

Formidable productions ltd
19 portland place,London
W1B 1px, reino unido

MiKE giBBons - diretor (Eventos)
mike.gibbons@formidableproductions.com

+44 7885 239643

www.formidableproductions.com
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A GAC Sports & Event Logistics é um provedor de serviços integrados 
especializados para o setor de esportes e eventos, inclusive transporte 
global, içamento, armazenamento, remessas com dimensão fora do padrão, 
peças de reposição e logística de eventos empresariais e fornecimento de 
infraestrutura local.
Os serviços da GAC Sports & Event Logistics são uma combinação 
vencedora da força e recursos mundiais do Grupo GAC com a experiência 
e conhecimento do mundo dos esportes e eventos. A experiência da GAC   
inclui os seguintes eventos: copa do Mundo de 2010 na áfrica do sul, o 
aberto de tênis dos Eua, os Jogos olímpicos de Londres 2012, dentre outros.

gAC logistics UK ltd
Medina Chambers, Town Quay, Southampton
SO14 2AQ, Reino unido

roBErt cotton - diretor de Esportes e 
Logística de Eventos
robert.cotton@gac.com

+44 (0) 2380 489924

www.gac.com
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A Gallowglass Group oferece uma linha completa de serviços para todos os tipos 
de evento. De eventos esportivos até reuniões empresariais, dos Jogos Olímpicos 
e do Commonwealth até o Festival de Glastonbury: a Gallowglass está presente.
O grupo possui cinco divisões que abrangem Tripulação/Saúde e Segurança/
Capacitação/Sustentabilidade, além da Global Event Services Company, que 
dispõe de gerentes de projetos com vasta experiência em estruturas temporárias 
englobando quase todos os grandes eventos nos últimos 13 anos. tudo isso 
assegura a pontualidade, proporcionando sucesso operacional e financeiro.
A Gallowglass recebeu de auditores externos as certificações ISO 9001, 
oHsas 18001, iso 14001 e iso 20121.

gallowglass ltd
199 The Vale ,Londres,  
W3 7QS, Reino Unido

Matt storEY - desenvolvimento de negócios
MattStorey@gallowglass.com

+44 845 600 8966/ FAX 845 300 9966

www.gallowgroup.com
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Fundada em 1984, a global infusion group reúne especialistas em catering 
para eventos ao vivo com escritórios no Reino Unido, EUA, Qatar, China e 
Brasil.A divisão original, Eat To The Beat, alimenta equipes e artistas em 
festivais, shows e turnês em arenas de todo o mundo. 
A divisão de especialistas em hospitalidade FYI…, e a divisão de logística 
e2B, oferecem serviço gastronômico completo e serviço de apoio a eventos 
para produtores, clientes empresariais e marcas.
Completando o grupo, a GIG Sport começou em 2002, oferecendo serviços 
de catering nos maiores eventos esportivos em todo o mundo.
A Global Infusion Group entende de eventos. Não há oportunidades para 
ensaios gerais.

global infusion group
Global Infusion Court, Nashleigh Hill ,Chesham, Bucks 
Hp5 3FE, reino unido

aLEx dingWaLL - diretor, gig sports
alex.dingwall@globalinfusiongroup.com 

+44 (0) 7930 410 789/ FAX (0) 1494 790 701

www.globalinfusiongroup.com 
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A Holition foi formada para explorar e expandir a função que a inovação 
tecnológica pode desempenhar na comunicação com o novo consumidor 
digital de hoje. A Holition maximiza o poder de novas soluções digitais para 
criar experiências emocionantes inéditas. a empresa foi responsável pela 
exibição do holograma de Renato Russo no espetáculo realizado no Estádio 
Mané Garrincha, em Brasília, no sábado, 29 de junho de 2013. Compareceram 
50.000 pessoas ao show, que foi transmitido para 46 milhões de domicílios.

holition ltd
Thavies Inn House, 2nd Floor, 
3-4 Holborn circus, Londres
Ec1n 2pL, reino unido

sanJ surati - produtor sênior
sanj.surati@holition.com

+44 207 583 9203

www.holition.com
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A Icon define, projeta e atende as necessidades de marcas e eventos 
ao vivo de seus clientes em todo o mundo. a empresa está por trás de 
algumas das ocasiões culturais e esportivas de maior visibilidade, inclusive 
os Jogos olímpicos e paralímpicos de Londres 2012, a Euro 2012 e a copa do 
Mundo da FIFA, bem como na ornamentação de cidades e espaços públicos, 
ambientes empresariais e comerciais. 
a icon oferece ideias ousadas e inovadoras, com uma abordagem voltada para 
soluções com experiência líder de mercado na produção de eventos e ativação 
de marcas, tanto diretamente como em colaboração com parceiros da agência.
Ninguém vai mais longe para criar uma impressão duradoura entre 
espectadores, telespectadores, participantes de eventos e consumidores.

icon
Rua Rodrigo Silva, 26th, 22º Andar
rio de Janeiro - 20011-040, Brasil

LuKE JarMan - diretor de negócios
luke.jarman@icon-world.com

+55 (21) 2460 6800

www.icon-world.com
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A ID&C é fornecedora global de pulseiras de segurança e credenciais para a 
indústria de eventos ao vivo. a empresa é especializada em pulseiras rFid, 
desenhadas para controle de acesso sem contato, operações sem a utilização 
de dinheiro e ativações de marcas por meio de mídia social. A ID&C atuou 
como fornecedora em vários grandes festivais do mundo, assim como eventos 
esportivos e marcas, utilizando tecnologia de pulseira de última geração.
a id&c desenvolveu uma série de pulseiras patenteadas, líderes de mercado, 
e também foi precursora em novas tecnologias que não utilizam contato 
em eventos  importantes em todo o reino unido, Estados unidos e Europa.

iD&C ltd
unit 1 – 2 decimus park, Kingstanding Way, 
tunbridge Wells
tn2 3gp, reino unido

stEvE daLY - diretor
steve@idcband.co.uk

+44 (0) 1892 548364

www.idcband.co.uk
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A MV Global Transport (MV GTL) é a líder mundial na concepção, 
planejamento e operação de sistemas complexos de transporte para 
os grandes eventos especiais do mundo.  A MV GTL oferece serviços de 
concepção, planejamento e gerenciamento de operações de transporte 
para um amplo leque de clientes. Os serviços incluem desde a consultoria 
do comitê licitatório e elaboração de planos operacionais de transporte 
minuciosos, até o gerenciamento de todo o trabalho de transporte para 
eventos poliesportivos internacionais de grande porte espalhados por 
vários locais de competição.

MV global transport logistics
45 gordon street, glasgow
g13pE, reino unido

david MccraE - vice-presidente
david.mccrae@mvtransit.com

+44 7763154058

www.mvglobal.com
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A Nu-Desine é uma marca mundial de eletroeletrônicos e tecnologia 
musical, especializada na integração entre hardware e software. O 
carro-chefe da empresa é o AlphaSphere   - nova forma do produtor e DJ 
tocarem música. A Nu – Desine  possui uma seleção de músicos disponível 
para uma apresentação ao vivo do AlphaSphere, aparelho eletronico que 
abrange ampla variedade de gêneros e expande os limites da música 
eletrônica executada ao vivo.

nu desine
PMStudio, Watershed, 1 Canons Road, Harbourside
Bristol Bs1 5tx, reino unido

adaM pLacE - diretor Fundador
adam@nu-desine.com

+44 0117 370 6578/ FAX 0117 370 6578

alphasphere.com & nu-desine.com
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O PKL Group é um fornecedor líder mundial de soluções em terceirização de 
infraestrutura de gastronomia. O grupo fornece soluções em gastronomia 
temporária de larga escala para grandes eventos, incluindo as últimas 
quatro edições dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos de Inverno, as 
últimas três edições dos Jogos do Commonwealth, os Jogos Asiáticos e os 
Jogos olímpicos da Juventude.
Com mais de 10.000 artigos de equipamentos de restauração comercial e 
900 unidades de cozinha portáteis prontas para locação, a infraestrutura 
da empresa já foi usada para fornecer mais de 250.000 refeições diárias em 
uma série de grandes eventos.

pKl group (UK) ltd
Stella Way, Bishops Cleeve 
Cheltenham, GL52 7DQ - Reino Unido

pEtEr scHad - diretor comercial
pschad@pkl.co.uk

+44 (0)1242 663000/ FAX +44 (0)1242 677819

www.pkl.co.uk
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A RH Consulting oferece assessoria em áudio profissional. A empresa 
opera no Brasil há dois anos. A empresa fornece serviços de design de 
sistema de áudio para estruturas permanentes e eventos temporários. 
também possui experiência no uso de áudio para o gerenciamento de 
multidões e de áudio para deficientes. Sendo assim, pode auxiliar com 
propostas, assegurando a conformidade dos sistemas com as normas 
internacionais, realizando inspeções e testes. A RH Consulting trabalhou 
em muitos grandes projetos e eventos, inclusive para os Jogos olímpicos 
e para a FiFa.

rh Consulting
6 Flitcroft street,
Londres, Wc2H 8dJ
reino unido

roLand HEMMing - consultor
roland@rhconsulting.eu

+44 208 123 6813              

www.rhconsulting.eu
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A Salamanca Group oferece práticas de Merchant Banking e expertise 
sofisticada e integrada em Gerenciamento Operacional de Risco. A empresa 
construiu uma reputação global e possui vasta experiência em fornecer esse 
tipo de serviço em grandes eventos esportivos internacionais, tais como a 
copa do Mundo de 2010 na áfrica do sul e as olimpíadas de Londres 2012. 
durante esses eventos, a salamanca assessorou seus clientes de diversas 
maneiras, inclusive serviços de proteção pessoal, análise de estratégia de 
proteção e segurança e planejamento de gerenciamento de crise. 

Salamanca group
Nash House, St George Street
Londres, W1S 2FQ , Reino Unido

nicK tHorLEY - gerente de relacionamento para grupos
nt@salamanca-group.com 

+ 442074957070

www.salamanca-group.com 
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suB foi fundada com mais de 30 anos de experiência no mercado de 
eventos esportivos e de entretenimento. Fornecem e instalam estruturas 
e soluções de rigging para todos os tipos de produções, cerimonias e 
eventos esportivos. SUB tem experiência no design, fabricação e instalação 
de palcos e estruturas sob medida temporárias e semi permanentes 
que incluem engenharia e gerenciamento de projeto. A empresa oferece 
serviços independentes de consultoria especializada em rigging, estruturas 
de suporte técnico e transmissão de imagem/iluminação.

Serious Unusual 
Rua Conselheiro Crispiniano, 
139 conj. 134 setor 20
São Paulo, 01037-001, Brasil

HELoisa BEdini - diretora comercial
heloisa.bedini@serious-unusual.com.br

+55 (11) 9 8218 5010                     

www.serious-unusual.com.br
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o skingz é voltado para atender a uma demanda crescente e implacável por 
inovação, informação e canais criativos para o mercado. As possibilidades 
são infinitas, mas acima de tudo, emocionantes! O Skignz pode oferecer 
informações interativas em tempo real, ser usado como sinalização virtual 
acima dos edifícios, como auxílio à navegação, ferramenta de comunicação 
em eventos ao ar livre, e até mesmo colocar uma enorme seta acima de 
suas cabeças, o que pode ajudar a encontrar um amigo em um festival, ou 
localizar alguém em dificuldades.
O Skignz pode proporcionar um meio de interação inédito e reduzir sua 
pegada de carbono em 99%.

skignz
5 Wells green, Barton, 
Richmond, DL10 6NH, Reino Unido

si BroWn - Cofundador / Diretor Administrativo
simon.brown@skignz.com

+44 (0) 845 058 0519

www.skignz.com
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A Squint/Opera é uma agência de conteúdo criativo com foco no ambiente 
artificial, especializada em imagens estáticas e filmes, exibição de conteúdo 
interativo e plataformas e aplicativos digitais.
A empresa possui uma variada carteira de trabalhos em um amplo espectro 
de projetos de infraestrutura e culturais em todo o mundo, inclusive 
trabalhos recentes no Marco Zero, em Nova Iorque, no Estádio Olímpico de 
Londres 2012, no parque olímpico e em seu legado.  

Squint/opera
rua capote valente, 671 – 1502,  
Pinheiros - São Paulo - SP

craig aLLison - diretor
craig.allison@squintopera.com

+55 (21) 8189 1502

www.squintopera.com
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A Stadium TM é uma prestadora de serviços exclusivos para arenas 
esportivas, shows e grandes eventos. A empresa tem orgulho de sua 
capacidade de oferecer soluções inovadoras por adotar uma abordagem 
flexível, indispensável para a indústria de eventos. Os serviços prestados 
pela empresa incluem: planejamento e gerenciamento de eventos; 
segurança; recrutamento e capacitação; gerenciamento de tráfego e 
logística. os Jogos olímpicos de Londres  serviram de plataforma para 
projetar as competências da empresa em escala internacional. a stadium 
TM ficou encarregada de um local, fora da área de jogos em Wimbledon, que 
provou ser uma experiência inesquecível para a empresa.

StadiumtM
Coventry University Technology Park, 
puma Way ,coventry
cv1 2tt , reino unido 

david McataMnEY  - diretor administrativo 
david@stadiumtm.co.uk

+44 024 7615 8133

www.stadiumtm.co.uk
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A Sword Security é um grande fornecedor mundial de serviços para 
grandes eventos com escritórios em Londres, toronto e rio de Janeiro. 
O escritório do Rio recentemente prestou serviços para a Copa das 
Confederações 2013 para o jogo de abertura em Brasília, e também para 
a partida de abertura do campeonato Brasileiro.
Em 2012, a Sword atuou como uma importante prestadora de serviços de 
gerenciamento de multidões, inclusive serviços de orientação e segurança 
em seis setores dos Jogos olímpicos e paralímpicos de Londres. a sword 
forneceu mais de 1.500 agentes de segurança por dia para o Parque 
Olímpico, vôlei de praia, centro aquático, futebol, remo e polo aquático.

Sword Security limited
7, Beaufort Court, Admirals Way, Canary Wharf
Londres, E149xL, reino unido

EogHan giLL - diretor de Estratégia
eoghan@swordsecurity.com

+44 020 71839062

www.swordsecurity.com
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a tsg é líder mundial no fornecimento de estruturas elevadas e decks temporários. 
a empresa foi criada em torno de seu produto líder, o tsg Heavydeck. Este sistema 
de painel em armação de aço, com uma capacidade de 20 kN por metro quadrado 
permite que a TSG se especialize na produção de arenas esportivas temporárias, 
salões de exposições, arquibancadas e estruturas. 
como fornecedor importante dos Jogos olímpicos de Londres em 2012, a 
tsg instalou mais de 30.000 m² de decks em 03 equipamentos, incluindo 
a Arena de Hipismo do Parque de Greenwich, o maior local de competição 
fora do parque olímpico.  

the Structure group (tSg) 
Hooklands Farm, Lewes road, 
Scaynes Hill, Haywards Heath, 
rH17 7ng, reino unido

roB pagE -diretor de vendas
Rob@tsg.uk.com

+44 1444 831456/ FAX 1444 831567

www.tsg.uk.com
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A Unspun é uma agência líder na área de eventos e campanhas, com sólida experiência 
em planejamento e produção de eventos de larga escala a nível internacional.
Oferecendo uma solução completa, desde o desenvolvimento de estratégia à criação, 
produção, execução logística e operacional, o portfólio da empresa inclui a produção 
das Cerimônias dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Londres 2012; Cerimônia de 
Passagem da Bandeira dos Jogos da Comunidade Britânica 2010 em Nova Delhi; 
produção da LiveCity Vancouver – Live Sites dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 
Inverno de 2010 ;produtora das Cerimônias dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007.

Unspun ltd.
The Courtyard Studio
18 Marshall Street
Londres W1F 7BE, reino unido

sara donaLdson  - diretora de Estratégia
sdonaldson@unspunlondon.co.uk

+44 (0)20 7836 5813

www.unspunlondon.co.uk 
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a timebased é uma empresa de eventos, muito criativa e ousada. 
Oferece projetos e produção de eventos inovadores e cria alguns 
dos eventos mais falados da década.
todos os eventos da timebased comunicam a mensagem do cliente, 
seus desejos e objetivos. Os clientes ficam maravilhados quando 
sentem que suas expectativas foram ultrapassadas e sempre voltam 
para outros serviços.
A Timebased desenvolve e produz eventos para lançamentos especiais, 
desfiles de moda incríveis, experiências “pop-up” memoráveis, leilões 
para instituições beneficentes, estreias de filmes com muito glamour, 
festas, cerimônias de premiação executadas com perfeição e encontros 
com a imprensa feitos sob medida.

timebased Events limited
18-20 penton street 
Londres, n1 9ps, reino unido

KatY HaiLE - Gerente de Comunicação
katyhaile@timebased.co.uk

+44 (0) 20 7608 0080/ FAX (0) 20 7608 0081

www.timebased.co.uk
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Fundada em 1992, a Watson Associates liderou um Programa de Gestão de 
Segurança na Filadélfia no outono de 2011, e se apresentou em duas das 
últimas quatro edições do congresso NCS4 em Orlando.
Em 2012, Sue Watson foi nomeada Diretora de Segurança para o Parque 
olímpico de Londres para as olimpíadas de 2012. Enquanto ocupou o 
cargo, auxiliou na elaboração de avaliações de risco, planos operacionais 
e de contingência, além de procedimentos de emergência para um 
parque com sete setores na zona leste de Londres.  
após o sucesso dos Jogos olímpicos, sue Watson foi nomeada gerente geral para 
a Segurança de Espectadores para a 20ª edição dos Jogos do Commonwealth.

Watson Associates
8 Butts Garth, LS14 3DA
Leeds, reino unido

suE Watson - diretora
sue@suewatson.co.uk

+44 1132893414

www.suewatson.co.uk
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Springboard to Success
Um site sobre a especialização do 
reino Unido em grandes Eventos 

Descubra o amplo conhecimento do Reino Unido em 
infraestrutura, tecnologia de ponta, serviços e suas 
competências para realizar os maiores eventos mundiais. 

Encontre diversos fornecedores britânicos. 
Baixe agora o aplicativo:

 www.springboardtosuccess.co.uk





Encontre o parceiro perfeito
O UK Trade & Investment pode conectar seu comitê organizador ou 
federação esportiva a fornecedores do Reino Unido de competência mundial.

o uK trade & investment (uKti) é o departamento do governo Britânico responsável por apoiar empresas do reino unido no 
comércio internacional e empresas estrangeiras que procuram estabelecer-se ou expandir-se no reino unido. 
Se você está à procura de parceiros no Reino Unido ou bens e serviços no setor de eventos esportivos, o UKTI pode ajudá-lo. Sua 
grande rede de contatos de especialistas internacionais e empresas britânicas vai ajudá-lo a tornar seu projeto um sucesso.

ukti.gov.uk


