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TODA CRISE 
GERA OPORTUNIDADES
Em um complexo cenário de crise mundial, a logística, responsável pela armazenagem, 

movimentação, carga e descarga de mercadorias, matérias-primas e insumos em geral, 

é um setor indispensável para a economia de qualquer país.

A ampla revolução de costumes imposta ao mundo pela pandemia da COVID19, fez 

emergir a necessidade da busca de soluções que levasse os vários setores da economia 

a caminhar por novas alternativas para se manterem competitivos no mercado. Isto não 

foi diferente com o mundo da logística, que ao se apropriar da oportunidade de 

mudança, buscou janelas de adaptações à nova realidade.

Alguns negócios são estratégicos para evitar um colapso geral, bem como ajudar a 

manter em atividade serviços essenciais. A logística precisou ser capaz de manter as 

operações em funcionamento e enfrentar questões como a restrição de voos e 

atracação de navios, bloqueios de estradas, diminuição de atendimento alfandegário, 

controles sanitários rigorosos, e, principalmente, falta de produtos essenciais que 

precisam ser entregues com urgência para manter hospitais atendendo a população de 

forma adequada.

Num esforço para garantir a segurança biossanitária e de saúde do seu público, a 

EXPOLOG – FEIRA INTERNACIONAL DE LOGÍSTICA, O SETCARCE, a Câmara Brasil 

Portugal no Ceará, o Instituto Future, a Prática Eventos e o Diário do Nordeste 

reeditam neste ano de 2021 uma edição híbrida, proporcionando aos participantes 

do Brasil e do mundo o encontro, a interação, a entrega de conteúdo de alto nível 

explorando todo o cenário de tendências e mudanças.



O DESTINO 
CERTO PARA 
O SEU NEGÓCIO
A EXPOLOG se posiciona entre os mais renomados eventos de Logística do 

Brasil e como uma importante ferramenta para alavancar a economia do 

Estado, sendo o porto para quem procura inovação, o incremento de seus 

negócios, conhecer sobre novas tecnologias e ficar por dentro de tudo que 

acontece no setor logístico.

EXPOLOG, um destacado Market Place para produtos e serviços voltados 

para a logística e multimodalidade, onde você irá se conectar aos mais 

importantes players do setor e construir um intercâmbio comercial 

permanente.



A localização geográfica do Ceará é privilegiada.
Posição estratégica em relação aos principais portos mundiais;

Situação fiscal e econômica;

Trinca de hubs: aéreo, portuário e tecnológico;

Conexão Fortaleza-Portugal: Fortaleza recebeu o 16º cabo de 

fibra ótica submarino que conecta o Brasil à Europa. Torna a 

Capital o ponto de maior entroncamento de cabos no mundo, 

segundo o Governo do Estado.

Investimentos em infraestrutura;

Políticas de Desenvolvimento Industrial; 

Programas de Atração de Investimentos deverá receber, nos 

próximos anos, investimentos bilionários para a implantação do 

seu Hub de Hidrogênio Verde (H2V), que será instalado no 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP);

Fortaleza é 5ª maior cidade do Brasil, maior PIB das capitais do Nordeste.

7°maior porto do País e o 3°maior do Nordeste Brasileiro;

Em recuperação gradual, a estimativa do PIB do Ceará para 2021 é de crescimento de 3,55%, 

projetada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), superior à projeção 

para o índice nacional, de 3,23%, de acordo com o Relatório Focus do Banco Central do Brasil. No 

Estado do Ceará, 2.756.358 pessoas foram vacinadas até o fim de maio, muitos empreendedores se 

sentiram incentivados a investir em um novo negócio.

UMA ESTRUTURA PREPARADA
PARA GRANDES NEGÓCIOS
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FEIRA VIRTUAL
EDIÇÃO 2020

Uma oportunidade 
incrível para realizar negócios



# British Indian
# Deutschland | Bayern
# Holanda | Roterdã
# Portugal | Lisboa
# Portugal | Portugal
# Portugal | Setúbal
# United Kingdom | Essex
# USA | IL
# USA | DC
# USA | CA

24
ESTADOS 
BRASILEIROS
E REPRESENTATIVIDADE
INTERNACIONAL

EDIÇÃO 2020



PARA VOCÊ 

• Ampliar sua rede de relacionamento

• Adquirir conhecimento sobre aspectos técnicos e de gestão

• Atualizar tendências e movimentos estratégicos do setor

• Debater as práticas logísticas

• Soluções que cresceram como soluções na pandemia

PARA SUA EMPRESA

• Tornar sua marca mais relevante 

• Aproximar seu negócio de tomadores de decisão 

• Gerar novos contatos (leads) 

• Criar novas oportunidades de negócios 

• Produzir conteúdo relevante para seus clientes

EXPERIÊNCIAS 
DURANTE O EVENTO 



Feira Internacional de Logística

16º Seminário Internacional de Logística

Encontros de Negócios

Seminário Oportunidades 
para o Jovem na Logística

Seminário Logística e Agronegócio

EVENTO
HÍBRIDO



• Players dos setores de logística 

• Operadores portuários 

• Companhias Docas, Portos e Terminais 

• Autoridades no setor 

• Comércio exterior 

• Startups de Logística 

• Executivos de Empresas Industriais 

• Empresas exportadoras e importadoras 

• Empresas de Tancagem 

• Aduaneiras 

• Agências Marítimas 

• Armadores

• Hidroviários

• Construtores

• Operadores de Logística

• Seguradoras

• Equipamentos e tecnologias

• Imprensa

• Micro e pequenos empresários 

• Instituições de ensino



104 inserções  na mídia

+10 entrevistas  nos veículos

+R$ 460 mil  em espaços conquistados 

Presença nos principais veículos  de imprensa 

Repercussão com alcance nacional

EXPOLOG
NA MÍDIA

EDIÇÃO 2020



PRECISA DE MAIS INFORMAÇÕES?
+55 85 99767.0355 | 99998.5445 | 3433.7684

comercial01@praticaeventos.com ou eventos@praticaeventos.com

RealizaçãoPromoção

ACOMPANHE NOSSAS REDES SOCIAIS

JUNTE-SE A NÓS!


