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1. Protocolo de Segurança e Higienização

Estamos implementando uma série de ações para manter na
GS1 Brasil um ambiente seguro para que o seu evento seja
um sucesso!
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1. Protocolo de Segurança e Higienização

1.1 Túnel de Ozônio
Para segurança dos colaboradores, equipe de produção e convidados do
seu evento, instalamos um Túnel de Ozônio, que está localizado na
entrada da GS1 Brasil.
O túnel ajuda a combater vírus e bactérias diminuindo consideravelmente
a curva de contágio. Sanitiza cabelo e pele, além dos objetos pessoais
como óculos e bolsas.

1.2 Medição de temperatura
É realizada a medição de todos que acessam o prédio, trazendo mais
segurança para o seu evento.

1.3 Higienização durante o período do evento
Disponibilizamos em todos os andares totens de álcool gel para higienização.
Procedimento de limpeza decorrente em todos os espaços de eventos.

1.4 Orientações de segurança
É obrigatório o uso de máscaras em todo momento que permanecer no
Espaço de Eventos. Respeitar o distanciamento social.
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2. Espaços GS1 Brasil

Tudo o que você precisa para o sucesso do seu evento.
Espaços modernos, com localização privilegiada e muita
automação.
A GS1 Brasil se preparou cuidadosamente para a reabertura
dos espaços, respeitando os rigorosos procedimentos de
saúde, segurança e higiene.
Conheça neste manual todas as informações para o nosso
retorno e sobre os espaços para eventos da GS1 Brasil.
É a GS1 Brasil fazendo sempre o melhor para você!
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Espaços GS1 Brasil

2.1 Localização

Nossos espaços ﬁcam na região de Pinheiros em São Paulo, a cerca de
700 metros das estações de Metrô Faria Lima e Fradique Coutinho.
Referências
•
•
•
•
•
•

Av. Faria Lima
Av. Rebouças
Shopping Iguatemi
Shopping Eldorado
Metrô Faria Lima
Metrô Fradique Coutinho

Experiência completa
• Oferecemos salas modernas, ﬂexíveis e automatizadas.
• Espaços exclusivos para coﬀee-break, coquetel, almoço e jantar.
• Gerador, som, iluminação e projeção.
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Espaços GS1 Brasil

2.2 Acesso ao Prédio

Para a liberação da entrada do evento, solicitamos até um dia antes, o
envio da lista de participantes (nome e e-mail, via Key Access) e a lista
dos fornecedores (nome da empresa, veículo, placa (nome e e-mail da
equipe, via Key Access).
A recepção da GS1 Brasil é somente para a liberação dos participantes
para serem direcionados para o espaço locado, ﬁca a responsabilidade
do contratante realizar o credenciamento (dispomos de recepções no 1º
e 2º andar).

Informamos que a recepção da GS1 Brasil está localizada no térreo. O
período de atendimento é das 8h às 18h, a partir deste horário a
liberação será realizada pelos seguranças ou pelo cliente.
Dispomos de rampa de acesso para deﬁcientes na entrada do prédio.

2.3 Regras Básicas de Utilização

Preservar a infraestrutura do espaço.
Transitar somente pelo espaço contratado.
Não temos guarda–volumes para os participantes e os seus convidados.
O estacionamento da GS1 é disponibilizado apenas para carga e
descarga do contratante e do fornecedor contratado, porém temos
indicações de estacionamentos próximos em nosso Guia de Facilidades.

7

GS1 Brasil Manual de Eventos

Espaços GS1 Brasil

Dimensões:
Entrada: 2,69 de altura X 2,54 de largura
Saída: 2,80 de altura X 2,54 de largura.
Dispomos de 3 elevadores: sendo 1 de serviço, onde os fornecedores
deverão utilizá-lo para carga e descarga.
Elevador de serviço com capacidade de 600 kg. Dimensões: 2,40m de
altura, 1,10m de largura e 1,40m profundidade

2.4 Montagem e desmontagem do Evento

Respeitar o horário contratado em contrato.
Período de montagem: Disponibilizamos como cortesia 2 horas antes
do evento.
Período de desmontagem: Disponibilizamos como cortesia 2 horas
após o término do evento.
Caso seja necessário um período maior de montagem ou
desmontagem, terá um custo adicional.
Caso ultrapasse o horário de término do evento, terá um custo adicional.

Os horários de montagem e desmontagem devem ser alinhados
previamente com a equipe de eventos e comercial.
8
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3. Equipe disponível ao cliente

Atendimento de eventos: Responsável pelo alinhamento do
brieﬁng junto ao cliente para a deﬁnição do formato de sala,
quantidade de participantes, tipo de evento e programação.
Acompanhamento durante a montagem e desmontagem do
evento garantindo a infraestrutura necessária do espaço.

Importante: Caso o cliente contrate fornecedores externos,
tais como: buﬀet, cenograﬁa, mobiliário, equipamentos extras
e etc., será necessário o acompanhamento do cliente na
montagem e desmontagem.
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3. Equipe disponível ao cliente

3.1 Serviço de limpeza

Programada e para qualquer eventualidade.

3.2 Técnico de multimidia

Deixará tudo preparado e dará as orientações necessárias antes do
início do evento.
Caso necessite de um técnico full time para acompanhar e operacionalizar
o seu evento, solicite uma proposta.

3.3 Equipe de manutenção predial

Para qualquer eventualidade.

3.4 Segurança predial

Não é exclusivo do evento e sim do prédio da GS1 Brasil.

O atendimento pode ser feito pelo celular da Produção: 11 97362-2263
Horário de atendimento padrão das 8:30 às 17:30 (segunda à sexta-feira). E
nos dias de evento, full time durante todo o período de realização.
10
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4. Serviço de buﬀet e infraestrutura

Todas os espaços estão preparadas para oferecerem o
serviço de A&B (coﬀee break, almoço, jantar e coquetéis).
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4. Serviço de buﬀet e infraestrutura

4.1 Primeiro andar | Anﬁteatro:

Dispomos de um foyer e uma copa.
4.2 Segundo andar | Sala de capacitação 1

Dispomos de um aparador dentro da sala para servir alimentos e bebidas.
4.3 Segundo andar | Sala de capacitação 2

Dispomos de um aparador dentro da sala para servir alimentos e bebidas.
4.4 Segundo andar | Sala de capacitação 1+2

Dispomos de um foyer, mesa de credenciamento, copa e dois aparadores
dentro das salas para servir alimentos e bebidas.
O foyer, a mesa de credenciamento e a copa deverão ser compartilhadas
caso tenha evento na sala de capacitação ao lado.
4.5 Oitavo andar| Rooftop

Dispomos de um espaço para servir alimentos e bebidas, copa e
churrasqueira.
Em nossa cozinha industrial não dispomos de forno e nem fogão,
somente de refrigeradores e geladeiras.
É de responsabilidade do cliente trazer todo os equipamentos que serão
utilizados
Não dispomos do serviço de café e água.
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5. Fornecedores

A GS1 disponibiliza uma lista de fornecedores qualiﬁcados
para atender o seu evento, assim o contratante pode optar
por nossas indicações ou trazer um fornecedor próprio.
Se o contratante optar por um fornecedor que não estiver
em nossa listagem, deverá ser feita uma visita técnica do
espaço antes do evento.
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6. Equipamentos disponíveis para locação

• Microfone country man
• Microfone head set
• Mesa de som adicional
• Caixas de som ampliﬁcadas e 1 par de tripés.
• Mesa de corte (gravação de eventos on-line)
• Câmera Canon T5i
• Câmera Canon SL3
• Laser pointer
• Bistrôs e banquetas
• Filpchart
Veriﬁcar a disponibilidade do equipamento para o dia do seu
evento e alinhar previamente.
Internet:
Não dispomos do serviço de WIFI, porém temos um fornecedor
qualiﬁcado para indicar.
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7. Ficha técnica dos espaços | 1º andar
Infraestrutura
• Foyer 90 m²
• Anﬁteatro 147 m²
• Rack 3 m²
• Tradução e som 4 m²
• WC (M) 2 m²
• WC (M) 2 m²
• WC (Acessível) 3 m²
• WC (F) 5 m²
• WC (F) 2 m²
• Copa 5 m²
• Grand Total 291 m²
Anﬁteatro | Mobiliário
•
•
•
•

100 poltronas ﬁxas e 18 poltronas que podem ser remanejadas
1 púlpito com computador
Cabine de tradução e som de 4m²
2 projetores de 3500 ansi lumens e 2 telas de 120” 1 computador
no púlpito ﬁxo
• Tóten carregador de celular
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7. Ficha técnica dos espaços | 1º andar

7.1 Anﬁteatro | Multimídia
•
•
•
•
•

Conexão do púlpito ﬁxo: HDMI,VGA,P2 e ponto de energia.
Sistema de som ambiente 1 microfone de “ mão” e 1 microfone Gooseneck
2 pontos adicionais para locação de microfones
Cabine de tradução e som com tv de retorno de 22” ,1 ponto P2 e HDMI
Caixa de som de retorno
Importante: Alinhar a necessidade dos equipamentos disponíveis previamente
com a equipe de eventos e comercial.

7.2 Anﬁteatro | Tomadas
• 3 tomadas de parede 110V
• 10 pontos de energia no chão, com 3 entradas 110V
7.3 Foyer | Mobiliário
• Copa
• Recepção em “L”
• Aparador : Comprimento 3m Largura 61cm Altura 71cm
Não dispomos de mobiliário adicional, porém ﬁca a critério do locatário a
contratação destes fornecedores.
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7. Ficha técnica dos espaços | 1º andar

7.4 Foyer | Multimídia
• Sistema de som ambiente
• Televisão no foyer 80” Posição: Horizontal: A imagem para projeção
pode ser enviada como JPEG.
• O vídeo para projeção pode ser enviado em AVI, WMV, MOV e MP3
• Televisão no hall dos elevadores 70” Posição: Vertical: A imagem deve
ser enviada na vertical em JPEG.
• O vídeo pode ser enviado em AVI, WMV, MOV e MP3.
• A resolução do conteúdo para as duas televisões deve ser em 1920X1080.

7.5 Foyer | Tomadas:
• 4 tomadas de parede 110V

7.6 Foyer | Copa
• Geladeira
• Filtro de água
• Em nossa cozinha industrial não dispomos de forno e nem fogão,
somente de refrigeradores e geladeiras.
• 6 Tomadas 110V

É de responsabilidade do cliente ou fornecedor contratado, trazer todo os
equipamentos que serão utilizados.
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7. Ficha técnica dos espaços | 1º andar

Planta 1º andar

Anﬁteatro 1º andar
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7. Ficha técnica dos espaços | 1º andar

Anﬁteatro 1º andar

Foyer 1º andar
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

Infraestrutura
• Foyer 82 m²
• Copa 17 m²
• Sala 01 – EPC 1 9 m²
• Sala 02 – EPC 2 9 m²
• WC (M) 5 m²
• WC (F) 5 m²
• WC (Acessível) 2 m²
• Grand Total 307 m
Mobiliário
Cada sala de reunião dispõe:
• 1 mesa e 6 cadeiras
• 1 Quadro branco com canetas
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

8.1 Salas de reunião EPC1 e EPC2

Multimídia
• 1 Televisão de 42” com entrada HDMI
• 1 Telefone

Importante: Alinhar a necessidade dos equipamentos disponíveis previamente
com a equipe de eventos e comercial.

Tomadas
• 5 tomadas 110V

Planta 2º andar
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

Sala EPC1 | 2º andar

Sala EPC2 | 2º andar
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

8.2 Salas de capacitação 1 e 2
Infraestrutura
• Duas salas com 87m²
• Foyer 82m²
• WC masculino 5 m²
• WC feminino 5 m²
• WC acessível 2 m²

Mobiliário
• Cada sala de capacitação dispõe:
• 50 mesas e 50 cadeiras
• 1 aparador Comprimento 2m Altura 89cm Largura 75cm
• 1 púlpito com computador
• Tóten carregador de celular

8.3 Foyer | Mobiliário
• Copa
• Recepção em “L”
• Aparador: Comprimento 4m Largura 60cm Altura 74cm

Não dispomos de mobiliário adicional, porém ﬁca a critério do locatário a
contratação destes fornecedores.
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

8.4 Foyer | Multimídia
• Televisão no hall dos elevadores 70”: A imagem deve ser enviada
na vertical em JPEG.
A resolução do conteúdo deve ser em 1920X1080.
O vídeo pode ser enviado em AVI, WMV, MOV.
Importante: Alinhar a necessidade dos equipamentos disponíveis previamente
com a equipe de eventos e comercial.

8.5 Foyer | Tomadas
• 6 tomadas de parede 110V

8.6 Foyer | Copa

• Geladeira e freezer
• Filtro de água
• Não dispomos de forno micro-ondas ou fogão
• 9 Tomadas 110V
• 5 tomadas 220V

É de responsabilidade do cliente ou fornecedor contratado, trazer todo os
equipamentos que serão utilizados.

Informações adicionais:
• Dispomos de 25 mesas e 25 cadeiras adicionais
• Importante: alinhar no dia do brieﬁng a necessidade do mobiliário.
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

Salas de capacitação 1 e 2 | Formato escolar até 25 lugares

Salas de capacitação 1 e 2 | Formato em “U” até 25 lugares
25
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

Salas de capacitação 1 e 2 | Formato espinha de peixe até 30 lugares

Salas de capacitação 1 e 2 | Formato 6 grupos
c/4 cadeiras e 4 mesas = 24 lugares
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

Salas de capacitação 1 e 2 | Formato em auditório até 35 lugares

Salas de capacitação 1 e 2 | Formato em “U” salas abertas até 50 lugares
27
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8. Ficha técnica dos espaços | 2º andar

Salas de capacitação 1 e 2 | Formato salas abertas com 12 grupos
c/ 4 mesas e 4 cadeiras = 48 lugares
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9. Ficha técnica dos espaços | 7º andar
Infraestrutura | Sala Code
• Sala 01 –15m²
• WC (M) 2 m²
• WC (F) 2 m²
• Grand Total 47 m²
Mobiliário | Sala Code
•
•
•
•

Arquibancada com 9 lugares
2 Balanças
5 mesas e 5 cadeiras
1 frigobar
Não dispomos de mobiliário adicional, porém ﬁca a critério do locatário a
contratação destes fornecedores.

Multimídia | Sala Code
• 1 Televisão de 42” com entrada HDMI
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9. Ficha técnica dos espaços | 7º andar

Planta Sala Code | 7º andar

Sala Code | 7º andar
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9. Ficha técnica dos espaços | 7º andar

Sala Code | 7º andar

Sala Code | 7º andar
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9. Ficha técnica dos espaços | 7º andar

9.1 Sala Decode
Infraestrutura
• Sala 02 –23m²
• WC (M) 2 m²
• WC (F) 2 m²
• Grand Total 47 m²
Mobiliário
• Arquibancada com 2 lugares
• 5 mesas e 5 cadeiras
• 1 frigobar

Não dispomos de mobiliário adicional, porém ﬁca a critério do locatário a
contratação destes fornecedores.

Multimídia
• 1 Televisão de 42” com entrada HDMI
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9. Ficha técnica dos espaços | 7º andar

Planta Sala Decode | 7º andar

Sala Decode | 7º andar
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9. Ficha técnica dos espaços | 7º andar

Sala Decode | 7º andar
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10. Ficha técnica dos espaços | 8º andar
Infraestrutura | Rooftop
• Área Espaço Gourmet 149m²
• Sala Jantar 70m²
• Copa 21m²
• WC Feminino 2 m²
• WC Masculino 2 m²
• Total 240m².
Mobiliário | Rooftop
• 1 sofá em “L”
• 3 poltronas
• 2 mesas retangulares com 14 cadeiras – tamanho:
Comprimento: 2,40 Largura: 1,20 Altura 0,760.
• 1 aparador – tamanho : Comprimento: 2,73 Largura 60 cm
Altura 0,85
• 1 televisão 80’
• Tóten carregador de celular
Não dispomos de mobiliário adicional, porém ﬁca a critério do locatário a
contratação destes fornecedores.
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10. Ficha técnica dos espaços | 8º andar

10.1 Rooftop | Multimídia
• Televisão 80”: A imagem pode ser enviada como JPEG. A resolução
do conteúdo deve ser em 1920X1080
O vídeo pode ser enviado em AVI, WMV, MOV Conexão: HDMI,P2
Sistema de som ambiente
Mesa de som e 1 microfone com ﬁo
Importante: Importante: Alinhar a necessidade dos equipamentos disponíveis
previamente com a equipe de eventos e comercial.

10.1 Rooftop | Área interna | Tomadas
• 8 tomadas 110V

10.2 Rooftop | Área interna | Copa
• Em nossa cozinha industrial não dispomos de forno e nem fogão,
somente de refrigeradores e geladeiras, é de responsabilidade do cliente
trazer todo os equipamentos que serão utilizados
Dispomos de tomadas 110V e 220V
4 tomadas 110V e 2 tomadas 220V.
Pia e ﬁltro de água.

10.3 Rooftop | Área externa | Mobiliário
• 2 sofás
• 4 poltronas
• 2 aparadores de vidro
• 3 mesas com 4 cadeiras
• Churrasqueira
• Chopeira (necessário locar o chopp e o gás)

10.4 Rooftop | Área externa | Tomadas
• 6 tomadas de parede 110V
• 1 tomada de parede de 220V
36
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10. Ficha técnica dos espaços | 8º andar

Planta 8º andar

Rooftop | Área interna | 8º andar
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10. Ficha técnica dos espaços | 8º andar

Rooftop | Área interna | 8º andar

Rooftop | Área externa | 8º andar
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10. Ficha técnica dos espaços | 8º andar

Rooftop | Área externa | 8º andar
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Espaços para Eventos
Manual do Cliente

