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Um marco para a história do digital signage no Brasil e 
na América Latina. Assim foi considerada a Brasil Signage 
Expo 2014, que uniu em São Paulo os profissionais do setor 
e comprovou que este é um meio repleto de oportunidades e 
pronto para receber investimentos.

Os números deixam claro o sucesso da Brasil Signage 
Expo 2014. Durante os dois dias de feira, 2491 visitantes 
passaram pelo Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte, em 
São Paulo. Os expositores, que representaram dezenas de 
marcas, demonstraram diversas soluções com a mais alta 
tecnologia.

A comprovação do resultado positivo está na confirma-
ção da segunda edição da Brasil Signage Expo, que acontece 
nos dias 27 e 28 de agosto de 2015, no mesmo local. Muitos 

expositores presentes na primeira edição já confirmaram pre-
sença para o próximo ano.

A iniciativa inédita em promover uma feira exclusivamen-
te para os setores de digital signage, DOOH (Digital Out of 
Home) e TV Corporativa no país mostra-se um enorme suces-
so. Durante os dois dias em que a feira esteve aberta, 18 e 19 
de setembro, os corredores ficaram lotados de profissionais 
qualificados buscando soluções para suas empresas.

Os expositores ficaram satisfeitos com a quantidade 
e com a qualidade do público que visitou seus stands. Eles 
puderam apresentar seus equipamentos e soluções, tirar 
dúvidas do público presente, entrar em contato com outros 
players e profissionais do setor e expandir a visibilidade de 
seus negócios.

Brasil Signage Expo
marca história da sinalização digital 
na América Latina



Seminário ABMOOH
 
O Seminário ABMOOH promovido durante o primeiro dia 

da Brasil Signage Expo também deixa suas marcas na trajetó-
ria do digital signage no Brasil. O público presente lotou com-
pletamente o espaço reservado para o seminário, organizado 
pela ABMOOH (Associação Brasileira de Mídia Out of Home), 
provando o sucesso da iniciativa e do trabalho para que o 
Seminário fosse um sucesso e realmente pudesse colaborar 
com o mercado.

Durante todo o dia, profissionais de renome e com uma 
história de conquistas no mercado ministraram palestras so-
bre temas diretamente ligados à rotina do profissional. Digital 
signage e DOOH em aeroportos, em transporte público, gran-
des formatos, padrões técnicos e muito mais: o dia foi de um 
aprendizado enorme para os presentes.

O diretor executivo da ABMOOH Ubiratan Macedo, o Bira, 
um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Seminário 
ABMOOH, falou sobre os resultados do Seminário e da Brasil 
Signage Expo: “Superou todas as expectativas. A feira supe-
rou pela quantidade de pessoas circulando e ainda mais pela 

qualidade do público, com profissionais que chegam com 
as perguntas certas, sabendo o que querem; e o Congresso, 
lotado do primeiro ao último minuto em todas as palestras, 
pelo interesse das pessoas. Isso é uma prova de que somos 
um segmento vivo, em ebulição. Temos profissionais aqui do 
Brasil inteiro. A feira e o Congresso são marcos para o digital 
signage no Brasil em todos os sentidos”.

Ubiratan Macedo reforça a parceria com a Brasil Signage 
Expo: “Depois do que vimos aqui, está muito claro que foi um 
passo 100% certo e que no ano que vem só temos que apri-
morar. Imagino que a feira será muito maior e com certeza va-
mos nos dedicar ao seminário para que ele seja melhor ainda 
do que foi esse ano. Só temos otimismo para o ano que vem e 
felicidade por ter dado tudo certo”, finaliza.

Congresso 
Internacional

 
O segundo dia da Brasil Signage Expo 2014 reservou 

mais um dia especial para o digital signage. O Congresso In-
ternacional Brasil Signage reuniu nomes de todo o mundo 
tratando de temas ligados à sinalização digital. Profissionais 
demonstraram seu conhecimento falando sobre soluções e 
tecnologia em sinalização digital, software, hardware, instala-
ções, cases de sucesso e diversos outros pontos.

A BroadSign foi Conference Sponsor da iniciativa. O vi-
ce-presidente de Marketing e Estratégia, Daniel Parisien, foi 
também um dos palestrantes e citou: “A educação no digital 
signage é muito importante para a BroadSign e para todo o 
mercado. Os novos empresários estão buscando informações 
de como desenvolver um projeto de digital signage, quais as 
melhores práticas para o sucesso. Estamos investindo em 
material há muito tempo, com vídeos e blogs sobre o assun-



to”, que completa falando do Congresso Internacional: “Tive-
mos diferentes apresentações que podem realmente ajudar 
o mercado brasileiro, incluindo conteúdo, padrões, integra-
ções, medições de audiência e outros pontos importantes 
para o digital signage atualmente”.

Reconhecimento

Os expositores da Brasil Signage Expo 2014 perceberam 
durante os dois dias de feira a oportunidade inédita na his-
tória do setor de apresentar a um público focado e de quali-
dade suas soluções em equipamentos e serviços. O resultado 
foi extremamente satisfatório, com resultados vislumbrados 
ainda durante a feira.

Quem expôs na Brasil Signage Expo comprovou o públi-
co de qualidade, concretizou negócios, conquistou contatos 
para serem trabalhados no pós-feira, tirou dúvidas de empre-
sários das grandes empresas nacionais que foram ao evento 
pensando em como levar esta avançada tecnologia para suas 
empresas e já confirmou presença para a edição 2015.

Para Elcio Hardt, gerente de produto da área de digital 
signage da Philips, “Estamos positivamente surpresos por 
todo o movimento e pela qualificação do público da Brasil 
Signage Expo. Mesmo sendo a primeira vez do evento no Bra-
sil, tivemos nosso stand o tempo todo cheio. O público quali-
ficado trouxe dúvidas concretas, com clientes experientes no 
segmento. E tivemos a oportunidade de falar sobre nossos 
produtos que estão sendo fabricados desde março no Brasil 
e com três anos de garantia. Isso está nos deixando bastante 
satisfeitos e vamos sair com diversos negócios engatilhados”.

Daniel Parisien, vice-presidente de Marketing e Estratégia 
da BroadSign, ressalta: “A Brasil Signage Expo foi muito im-
portante para a BroadSign. Estamos investindo no país desde 
2007, é um mercado importante, que cresce com rapidez glo-
balmente. A feira nos ajudou também para que encontrásse-
mos com nossos parceiros no país”.

Rodrigo Lemos, analista de marketing da GM7, relata: 
“Ficamos felizes em participar da Brasil Signage Expo. Como 
Patrocinador Ouro, gostei da visibilidade que a feira está nos 
dando. Apresentamos produtos inovadores e desde o primei-
ro dia conseguimos muitos bons contatos. É uma feira que 
vale a pena investir e esperamos que ajude a desenvolver 
cada vez mais o mercado de digital signage no Brasil, que vai 
crescer muito ainda”.

A Patrocinadora Prata da Brasil Signage Expo 2014, Ymi-



dia, teve as expectativas superadas: “Tivemos um acesso mui-
to grande a diversos fornecedores do mercado. Diversos pila-
res diferentes, de tecnologia, software, infraestrutura, players. 
Foi um marco para quem trabalha e acredita neste mercado 
de sinalização digital. É fundamental ter um evento trazendo 
profissionais do Brasil inteiro junto a diversas soluções de 
tecnologia de hardware e software”, comenta o diretor Daniel 
Farhat.

A Brasil Signage Expo 2014 contou com expositores inter-
nacionais, como a portuguesa Closer. Segundo Fernando Ma-
tos, Fundador e CEO da Closer, “A feira foi interessante. Vimos 
vários tipos de visitantes e criamos algumas oportunidades 
durante o evento; agora precisamos ver o que ocorre daqui 
para frente”. A empresa lançou globalmente o Pressentime 
dentro da feira, e agradou o público em seu stand com uma 
mistura de mágica e tecnologia.

Para o fundador e Diretor de Inovação da Progic, Igor 
Gavazzi Vazzoler, há muito tempo esperava-se por uma feira 
no setor: “Apostamos pois queremos que ela se consolide no 
mercado; e ela nos superou positivamente. Estávamos com 
uma equipe de nove pessoas e às vezes todos estavam aten-
dendo clientes e com pessoas esperando para falar com a 
gente. Certamente foi muito bom e aproveitamos para lançar 
algumas novidades para nossos clientes, como nova interface 
gráfica e linha de produtos HDMI. Com certeza vamos partici-
par da próxima Brasil Signage Expo”.

A mesma visão tem a AV Life. De acordo com o gerente 
de marketing Tiziano Pereira Mazza, que apresentou novida-
des para distribuição de sinal HDMI: “o primeiro ano da feira 
tem sido bem movimentado, gerando muitos contatos para 
a gente no mercado de digital signage. Com certeza vamos 
participar do próximo ano”.

Bruno Gianzanti, sócio-fundador e CEO da JBTec Digital 
Signage, fala dos resultados alcançados no evento: “Nós da 
JBTec ficamos positivamente surpresos com o resultado da 
feira. Muita gente veio, conferiu o stand e trouxe perguntas in-
teressantes. É interessante ver a reunião de um público quali-
ficado e em quantidade aqui em São Paulo. A feira foi surpre-
endente pra gente. Fizemos vários contatos comerciais e de 
tecnologia com outras empresas que estão na feira também”.

A Orion PC considerou a feira excelente, como relata o 
diretor Edson Camilo De Conti: “A feira para nós foi excelente. 
A qualidade das pessoas que visitaram o evento nos surpre-
endeu mais que a quantidade. A ideia de participar da feira já 
é algo que o mercado tem uma carência no ramo de sinaliza-
ção digital em geral. Trouxemos novidades para a feira, como 
a demonstração de um software de realidade aumentada, 
inédito no Brasil, além de uma vending machine e outras so-
luções, como a nossa especialidade, que são as plataformas 
computacionais”.

A feira contou com lançamentos de produtos e tecnolo-
gias, como no caso da The Pole Society. O diretor de marke-
ting Carlos Felipe dos Santos Rocha fala sobre a BSE 2014: 
“Para nós da The Pole Society da América Latina a feira foi 
um sucesso. Nosso stand ficou lotado durante os dois dias. 
Este foi o primeiro evento do setor na América Latina e temos 



certeza que será o primeiro de vários. Trouxemos, juntamente 
com nossos parceiros, a nossa plataforma mundial e fizemos, 
aqui na feira, o lançamento na América Latina, com objetivo 
de democratizar a mídia digital”.

A Comunicar TI também aproveitou a Brasil Signage Expo 
2014 para o lançamento de sua solução, a Comunicar TV: “A 
BSE foi uma ótima feira e a oportunidade de lançar nosso pro-
duto, plataforma desenvolvida em Android na qual trabalha-
mos por 2 anos. E a feira foi a chance de inserir o produto no 
mercado. Conhecemos muitas pessoas e empresas que estão 
em um mercado que cresce muito. Agora é concretizar os 
negócios que iniciamos na feira”, relatou Mario Faber Soares, 
sócio-proprietário da empresa.

Rafael Oliveira Alves, diretor da RF Mídia, apresentou seu 
software na Brasil Signage Expo e também saiu satisfeito: 
“Ficamos lisonjeados em participar da BSE. É nossa primeira 
feira. Vimos um grande movimento de pessoas interessadas 
e já entendidas do assunto, como em mídia indoor. Tivemos 
grandes empresas no meio, já conceituadas no mercado. Foi 
um prazer participar; espero que ocorra no próximo ano e te-
nho certeza que será um sucesso como foi neste ano”.

A Novamidia apresentou suas soluções de sinalização di-
gital com mídia indoor e também conquistou resultados inte-
ressantes. Márcio Henrique Santos Coqueiro, da área Comer-
cial - Desenvolvimento de Negócios da Novamidia, diz que “a 
experiência foi muito boa. Tivemos uma receptividade de um 
público mais focado naquilo em que a gente apresenta. Vai 
dar muitos frutos futuramente”.

O público presente também saiu satisfeito com o que viu 
na Brasil Signage Expo 2014. O programador Alan Avelar, de 
São Paulo, considerou interessante a reunião das empresas do 
segmento: “Vim para saber como funcionam alguns softwares 
e esta tecnologia que ganha cada vez mais espaço no merca-
do e veio para ficar. Aqui foi o lugar para certo para quem que-
ria saber mais sobre isso, com muita coisa para se ver”.

Paulo Carmo é IT Guest Technologies Innovation na Accor 
Hotels e fala em como o digital signage colabora no seu se-
tor: “Vim prestigiar a feira para saber o que podemos adaptar 
para nossos hóspedes. Cada vez mais estamos passando de 
uma fase guest satisfaction para guest experience, e essas ex-
periências estão cada vez mais focadas em tecnologia. Nesse 
sentido, estou vendo as soluções disponíveis e estou muito 
satisfeito com o que eu vi”.

Atuando há oito anos no ramo de mídia indoor, o empre-
sário Jeremias Aguiar, de Atibaia (SP), também gostou do que 
viu: “Temos um aplicativo na área de sinalização digital. Foi a 
primeira feira que visitamos no Brasil. Os organizadores estão 
de parabéns e agora esperamos vir aqui na próxima edição, 
até quem sabe como expositores”. 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A BRASIL SIGNAGE EXPO NO SITE: 

www.brasilsignage.com.br 

FACEBOOK: 

www.facebook.com/BrasilSignageExpo



confira os números da
Brasil Signage Expo: 
total de visitantes: 2.491

Qual é atividade principal de sua empresa?
32% Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)

21% Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH

21% Agência de Publicidade

15% Fornecedor de Serviços para DOOH

14% Sinalização Convencional

14% Fornecedor de Equipamentos para DOOH

12% Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH

10% Fornecedor de Softwares para DOOH

3% Instituição de Ensino

26% Outro

Qual é atividade principal de sua empresa?
12% - Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH
32% - Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)
21% - Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH
14% - Fornecedor de Equipamentos para DOOH
15% - Fornecedor de Serviços para DOOH
10% - Fornecedor de Softwares para DOOH
14% - Sinalização Convencional
21% - Agência de Publicidade
3% - Instituição de Ensino
1% - Associação
25% - Outro

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% - Dá a aprovação �nal
20% - Indica a necessidade
17% - Executa a compra
15% - Recomenda marca e modelo
8% - Justi�ca a necessidade
8% - Não tem participação
3% - Outro

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% - Proprietário
22% - Gerência
22% - Direção
10% - Aux. / Assistente
10% - Outro
4% - Che�a

Qual o departamento que atua?
30% - Administração
19% - Vendas
17% - Marketing
17% - Outro
13% - Produção
4% - Compras

Região
87% - Sudeste
5% - Sul
4% - Nordeste
3% - Centro-Oeste
1% - Norte

 

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% Dá a aprovação final

20% Indica a necessidade

17% Executa a compra

15% Recomenda marca e modelo

8% Justifica a necessidade

8% Não tem participação

3% Outro

Qual é atividade principal de sua empresa?
12% - Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH
32% - Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)
21% - Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH
14% - Fornecedor de Equipamentos para DOOH
15% - Fornecedor de Serviços para DOOH
10% - Fornecedor de Softwares para DOOH
14% - Sinalização Convencional
21% - Agência de Publicidade
3% - Instituição de Ensino
1% - Associação
25% - Outro

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% - Dá a aprovação �nal
20% - Indica a necessidade
17% - Executa a compra
15% - Recomenda marca e modelo
8% - Justi�ca a necessidade
8% - Não tem participação
3% - Outro

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% - Proprietário
22% - Gerência
22% - Direção
10% - Aux. / Assistente
10% - Outro
4% - Che�a

Qual o departamento que atua?
30% - Administração
19% - Vendas
17% - Marketing
17% - Outro
13% - Produção
4% - Compras

Região
87% - Sudeste
5% - Sul
4% - Nordeste
3% - Centro-Oeste
1% - Norte

 

Qual é atividade principal de sua empresa?
12% - Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH
32% - Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)
21% - Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH
14% - Fornecedor de Equipamentos para DOOH
15% - Fornecedor de Serviços para DOOH
10% - Fornecedor de Softwares para DOOH
14% - Sinalização Convencional
21% - Agência de Publicidade
3% - Instituição de Ensino
1% - Associação
25% - Outro

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% - Dá a aprovação �nal
20% - Indica a necessidade
17% - Executa a compra
15% - Recomenda marca e modelo
8% - Justi�ca a necessidade
8% - Não tem participação
3% - Outro

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% - Proprietário
22% - Gerência
22% - Direção
10% - Aux. / Assistente
10% - Outro
4% - Che�a

Qual o departamento que atua?
30% - Administração
19% - Vendas
17% - Marketing
17% - Outro
13% - Produção
4% - Compras

Região
87% - Sudeste
5% - Sul
4% - Nordeste
3% - Centro-Oeste
1% - Norte

 

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% Proprietário

22% Direção

22% Gerência

10% Aux. / Assistente

4% Chefia

10% Outro

Qual o departamento que atua?
30% Administração

19% Vendas

17% Marketing

13% Produção

4% Compras

17% Outro

Qual é atividade principal de sua empresa?
12% - Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH
32% - Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)
21% - Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH
14% - Fornecedor de Equipamentos para DOOH
15% - Fornecedor de Serviços para DOOH
10% - Fornecedor de Softwares para DOOH
14% - Sinalização Convencional
21% - Agência de Publicidade
3% - Instituição de Ensino
1% - Associação
25% - Outro

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% - Dá a aprovação �nal
20% - Indica a necessidade
17% - Executa a compra
15% - Recomenda marca e modelo
8% - Justi�ca a necessidade
8% - Não tem participação
3% - Outro

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% - Proprietário
22% - Gerência
22% - Direção
10% - Aux. / Assistente
10% - Outro
4% - Che�a

Qual o departamento que atua?
30% - Administração
19% - Vendas
17% - Marketing
17% - Outro
13% - Produção
4% - Compras

Região
87% - Sudeste
5% - Sul
4% - Nordeste
3% - Centro-Oeste
1% - Norte

 



A milestone in the history of digital signage in Brazil and 
Latin America is how Brasil Signage Expo 2014 was seen. It 
united professionals of the sector in São Paulo and proved 
that this is an environment full of opportunities, ready to re-
ceive investments. 

The numbers make clear the success of Brasil Signage 
Expo 2014. During the two-day exhibition, 2491 visitors passed 
through the Yellow Pavilion of Expo Center Norte, in São Pau-
lo. The exhibitors, representing dozens of brands, demon-
strated many solutions with the latest technology. 

Proof of the positive result is in the confirmation of the 
second edition of Brasil Signage Expo, which will be held Au-
gust 27-28, 2015, at the same venue. Many exhibitors present 
at the first edition have already confirmed their presence for 
next year. 

The unprecedented initiative of promoting a fair exclu-
sively for the sectors of digital signage, Digital Out of Home 
(DOOH), and Corporate TV in the country, was a huge suc-
cess. During the two days of the exhibition the corridors 
were packed with skilled professionals seeking solutions 
for their companies. 

The exhibitors were satisfied with the quantity and the 
quality of the public that visited their stands. They were 
able to present their equipment and solutions, answer 
questions from the public, get in touch with other players 
and industry professionals, and expand the visibility of 
their businesses. ABMOOH Seminar The ABMOOH Seminar 
promoted during the first day of Brasil Signage Expo also 
left its mark on the history of digital signage in Brazil. The 
public present completely filled the space reserved for the 
seminar, which was organized by ABMOOH (Brazilian Out-
of-Home Media Association), thus proving the success of 
the initiative and the work done for the Seminar to be a 
success and actually collaborate with the market. 

Throughout the day, renowned professionals with a his-
tory of achievements in the market gave talks on topics di-
rectly related to the routine of the professional. Digital signage 
and DOOH at airports, on public transport, in large formats, 
technical standards, and much more: the day was a huge 
learning experience for those present. 

The managing director of ABMOOH, Ubiratan Macedo, 
who is known as Bira and is one of the main people responsi-
ble for the success of the ABMOOH Seminar, spoke about the 
results of the Seminar and Brasil Signage Expo: “It exceeded 
all expectations. The exhibition was better than expected 
due to the number of people visiting and, furthermore, due 
to the quality of the public, with professionals who come with 
the right questions, knowing what they want; and the Con-

gress, full from the first to the last minute in all the lectures, 
due to the people’s interest. This is proof that we are a lively 
segment. We have professionals here from all over Brazil. The 
exhibition and Congress are milestones for digital signage in 
Brazil in every sense.”

Ubiratan Macedo reinforces the partnership with Brasil 
Signage Expo: “After what we have seen here, it is very clear 
that it was 100% a step in the right direction and next year 
we just have to improve. I imagine that the exhibition will be 
much bigger and for sure we will dedicate ourselves to the 
seminar so that it is even better than it was this year. We are 
full of optimism for the coming year and happy that every-
thing worked out”, he concluded. 

International 
Congress 

 
The second day of Brasil Signage Expo 2014 was one 

more special day reserved for digital signage. The Brasil Sig-
nage International Congress gathered names from around 
the world and addressed topics related to digital signage. 
Professionals demonstrated their knowledge by talking about 
digital signage solutions and technology, software, hardware, 
installations, success stories, and many other points. 

BroadSign was Conference Sponsor of the initiative. The 
vice president of Marketing and Strategy, Daniel Parisien, was 
also one of the speakers and he mentioned the following: “Ed-
ucation in digital signage is very important for BroadSign and 
for the entire market. The new entrepreneurs are seeking in-
formation on how to develop a digital signage project and the 
best practices for success. We have been investing in material 
for quite some time, with videos and blogs on the subject”. He 
finished by talking about the International Congress: “We had 
different presentations that can really help the Brazilian mar-
ket, and they included information about content, standards, 
integrations, audience measurements, and other important 
points related to the current state of digital signage.”

Recognition 
During the two days of the exhibition, the exhibitors at 

Brasil Signage Expo 2014 noticed the unprecedented oppor-
tunity to present their solutions in equipment and services to 
a high-quality focused audience. The outcome was extremely 
satisfactory, with gleaming results even during the fair. 

Brasil Signage Expo
makes history for digital signage in Latin America



Those who exhibited at Brasil Signage Expo: verified the 
quality public; finalized business; obtained contacts to be 
worked on post-show; took questions from entrepreneurs of 
the large national companies that were at the event thinking 
about how to bring this technology to their companies; and 
have already confirmed their presence for the 2015 edition. 

Elcio Hardt, product manager for the digital signage area 
of Philips, stated: “We are positively surprised by the level of 
activity and the high standard of the public at Brasil Signage 
Expo. Even though it is the event’s first time in Brazil, our stand 
was always full. The high-quality public brought concrete 
questions, with experienced clients in the segment. And we 
had the opportunity to talk about our products which have 
been manufactured in Brazil since March, with three years 
guarantee. We are very pleased by this and we will leave with 
much business already underway.” 

Daniel Parisien, vice president of Marketing and Strategy 
at BroadSign, points out: “Brasil Signage Expo was very im-
portant for BroadSign. We have been investing in the coun-
try since 2007; it is an important market and one of the fast-
est-growing globally. The exhibition also helped us to meet 
with our partners in the country.”

Rodrigo Lemos, marketing analyst at GM7 reports: “We 
were happy to participate at Brasil Signage Expo. As a Gold 
Sponsor I liked the visibility that the exhibition is giving us. 
We have been presenting innovative products and right from 
the first day we have been obtaining many good contacts. It is 
an exhibition worth investing in and we hope that it helps to 
develop even more the digital signage market in Brazil, which 
still has much growth ahead of it.”

The Silver Sponsor of Brasil Signage Expo 2014, Ymidia, 
had its expectations surpassed: “We had really great access to 
many suppliers in the market. Many different pillars of tech-
nology, software, infrastructure, and players. It was a land-
mark for those who work and believe in this digital signage 
market.  It is fundamental to have an event bringing together 
professionals from all over Brazil together with different solu-
tions in hardware and software technology”, says the director 
Daniel Farhat. 

Brasil Signage Expo 2014 featured international exhibi-
tors such as the Portuguese company Closer. According to Fer-
nando Matos, the founder and CEO of Closer, “The exhibition 
was interesting. We saw several types of visitors and we creat-
ed some opportunities during the event. Now we need to see 
what happens next.” The company made the global launch of 
Pressentime during the exhibition, and pleased the crowd in 
its stand with a mix of magic and technology. 

For the founder and Director of Innovation at Progic, Igor 
Gavazzi Vazzoler, an exhibition in the sector has been a long 
time coming: “We backed it because we want it to be a perma-
nent fixture in the market, and it exceeded our expectations. 
We had a team of nine people and at times all were serving 
customers and had people waiting to talk with us. It certainly 
was very good and we took the opportunity to release some 
new things for our customers, such as a new graphical inter-
face and a line of HDMI products. No doubt we will participate 



in the next Brasil Signage Expo.” 
AV Life has the same view. According to marketing 

manager Tiziano Pereira Mazza, who presented new inno-
vations for HDMI signal distribution: “The first year of the 
exhibition has been very busy, generating many contacts 
for us in the digital signage market.  No doubt we will par-
ticipate next year.” 

Bruno Gianzanti, founding partner and CEO of JBTec Dig-
ital Signage, speaks about the results achieved at the event: 
“Here at JBTec we were positively surprised with the results 
of the exhibition. Lots of people came, checked out the stand, 
and raised interesting questions. It is interesting to see the 
gathering of such a large qualified public here in São Paulo. 
The exhibition was amazing for us. We made many commer-
cial and technological contacts with other companies that are 
also at the exhibition.”

Orion PC thought the exhibition was excellent, as reports 
the director Edson Camilo De Conti: “The exhibition was ex-
cellent for us. The quality of the people who visited the event 
surprised us more than the quantity.  The idea of   participating 
in an exhibition is something that the market has had a short-
age of in the field of digital signage in general. We brought 
new innovations to the exhibition, like the demonstration of a 
augmented reality soft ware, which was unprecedented in Bra-
zil, plus a vending machine and other solutions such as our 
specialty, computing platforms.”

The exhibition featured the launch of products and tech-
nologies such as The Pole Society. The marketing director, 
Carlos Felipe dos Santos Rocha, talks about BSE 2014: “For 
us at The Pole Society of Latin America, the exhibition was 
a success. Our stand was full during the two days. This was 
the first event in the industry in Latin America and we are sure 
that it will be the first of many. We brought, together with our 
partners, our global platform and we performed, here at the 
exhibition, the Latin America launch, with the goal of democ-
ratizing digital media.”

Comunicar TI also took advantage of Brasil Signage Expo 
2014 to launch its solution, Comunicar TV: “BSE was a great 
exhibition and was the opportunity to launch our product, a 
platform developed in Android which we had been working 
on for two years. And the exhibition was the chance to insert 
the product into the market. We got to know many people 
and companies that are in a growing market. Now we have to 
consolidate the business that we started at the fair”, reported 
Mario Faber Soares, partner-owner of the company. 

Rafael Oliveira Alves, director of RF Mídia, presented the 
company’s soft ware at Brasil Signage Expo and also left  satis-
fied: “We were flattered to participate at BSE. It is our first ex-
hibition. We saw a large movement of interested people who 
already understand the subject, as with indoor media. We had 
big companies in the mix, already well known in the market. It 
was a pleasure to participate. I hope that it happens next year 
and I’m sure it will be a success just like this year.”

Novamidia presented its digital signage solutions with in-
door media and also obtained interesting results. Márcio Hen-
rique Santos Coqueiro, from the Commercial and Business 

Development area at Novamidia, says that “the experience 
was very good. We received a public more focused on that 
which we off er. This will bring us many rewards in the future.” 

The public present also left  pleased with what it saw at 
Brasil Signage Expo 2014. Programmer Alan Avelar, from São 
Paulo, considered the gathering of the companies in the seg-
ment to be interesting: “I came to know about the operation 
of some soft ware and this technology, which is increasingly 
gaining space in the market and is here to stay. Here was the 
right place for those who wanted to know more about this, 
there was plenty to see.”

Paulo Carmo is the person responsible for IT Guest Tech-
nologies Innovation for Accor Hotels and he talks about how 
digital signage works in his sector: “I came to join in the exhibi-
tion to find out what we can adapt for our guests. Increasingly, 
we are moving from “customer satisfaction” to “customer ex-
perience”, and these experiences are increasingly focused on 
technology. Accordingly, I see the solutions available and I am 
very pleased with what I have seen.”

Working for eight years in indoor media, businessman 
Jeremias Aguiar, from Atibaia (SP), also liked what he saw: 
“We have an application in the area of   digital signage. It is the 
first exhibition I have been to in Brazil. The organizers should 
be congratulated. We hope to come here for the next edition, 
who knows even as exhibitors.” 

MORE INFORMATION ABOUT BRAZIL 
SIGNAGE EXPO CAN BE FOUND ON THE 
WEBSITE: 

www.brasilsignage.com.br 

FACEBOOK: 
www.facebook.com/BrasilSignageExpo
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exposignageexposignage
2014



TAKE A LOOK AT THE
Brasil Signage Expo:
total of visitors: 2,491

MAIN BUSINESS SECTOR
32% DOOH Media Operator

21% DOOH Media and Content Producer

21% Advertising Agency

15% DOOH Service Provider

14% Conventional Signage

14% DOOH Hardware Provider

12% DOOH Editorial Content Producer

10% DOOH Software Provider 

3% Education

26% Other

Qual é atividade principal de sua empresa?
12% - Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH
32% - Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)
21% - Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH
14% - Fornecedor de Equipamentos para DOOH
15% - Fornecedor de Serviços para DOOH
10% - Fornecedor de Softwares para DOOH
14% - Sinalização Convencional
21% - Agência de Publicidade
3% - Instituição de Ensino
1% - Associação
25% - Outro

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% - Dá a aprovação �nal
20% - Indica a necessidade
17% - Executa a compra
15% - Recomenda marca e modelo
8% - Justi�ca a necessidade
8% - Não tem participação
3% - Outro

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% - Proprietário
22% - Gerência
22% - Direção
10% - Aux. / Assistente
10% - Outro
4% - Che�a

Qual o departamento que atua?
30% - Administração
19% - Vendas
17% - Marketing
17% - Outro
13% - Produção
4% - Compras

Região
87% - Sudeste
5% - Sul
4% - Nordeste
3% - Centro-Oeste
1% - Norte

 

DECISION MAKING AUTHORITY 
30% Final decision

20% Identifies requirement

17% Buyer

15% Recommend/Research

8% Justifies requirement

8% None 

3% Other

Qual é atividade principal de sua empresa?
12% - Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH
32% - Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)
21% - Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH
14% - Fornecedor de Equipamentos para DOOH
15% - Fornecedor de Serviços para DOOH
10% - Fornecedor de Softwares para DOOH
14% - Sinalização Convencional
21% - Agência de Publicidade
3% - Instituição de Ensino
1% - Associação
25% - Outro

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% - Dá a aprovação �nal
20% - Indica a necessidade
17% - Executa a compra
15% - Recomenda marca e modelo
8% - Justi�ca a necessidade
8% - Não tem participação
3% - Outro

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% - Proprietário
22% - Gerência
22% - Direção
10% - Aux. / Assistente
10% - Outro
4% - Che�a

Qual o departamento que atua?
30% - Administração
19% - Vendas
17% - Marketing
17% - Outro
13% - Produção
4% - Compras

Região
87% - Sudeste
5% - Sul
4% - Nordeste
3% - Centro-Oeste
1% - Norte

 

Qual é atividade principal de sua empresa?
12% - Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH
32% - Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)
21% - Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH
14% - Fornecedor de Equipamentos para DOOH
15% - Fornecedor de Serviços para DOOH
10% - Fornecedor de Softwares para DOOH
14% - Sinalização Convencional
21% - Agência de Publicidade
3% - Instituição de Ensino
1% - Associação
25% - Outro

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% - Dá a aprovação �nal
20% - Indica a necessidade
17% - Executa a compra
15% - Recomenda marca e modelo
8% - Justi�ca a necessidade
8% - Não tem participação
3% - Outro

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% - Proprietário
22% - Gerência
22% - Direção
10% - Aux. / Assistente
10% - Outro
4% - Che�a

Qual o departamento que atua?
30% - Administração
19% - Vendas
17% - Marketing
17% - Outro
13% - Produção
4% - Compras

Região
87% - Sudeste
5% - Sul
4% - Nordeste
3% - Centro-Oeste
1% - Norte

 

JOB ROLE
31% Owner

22% Director

22% Manager

10% Assistant

4% Supervisor

10% Other

DEPARTMENT 
30% Management

19% Sales

17% Marketing

13% Production

4% Procurement

17% Other

Qual é atividade principal de sua empresa?
12% - Produtor de Conteúdo Editorial do DOOH
32% - Operador de Mídia DOOH (Proprietário de Pontos DOOH)
21% - Produtor de Conteúdo e Operador de Mídia do DOOH
14% - Fornecedor de Equipamentos para DOOH
15% - Fornecedor de Serviços para DOOH
10% - Fornecedor de Softwares para DOOH
14% - Sinalização Convencional
21% - Agência de Publicidade
3% - Instituição de Ensino
1% - Associação
25% - Outro

Qual é sua participação na decisão de compra?
30% - Dá a aprovação �nal
20% - Indica a necessidade
17% - Executa a compra
15% - Recomenda marca e modelo
8% - Justi�ca a necessidade
8% - Não tem participação
3% - Outro

Qual o nível do cargo que ocupa?
31% - Proprietário
22% - Gerência
22% - Direção
10% - Aux. / Assistente
10% - Outro
4% - Che�a

Qual o departamento que atua?
30% - Administração
19% - Vendas
17% - Marketing
17% - Outro
13% - Produção
4% - Compras

Região
87% - Sudeste
5% - Sul
4% - Nordeste
3% - Centro-Oeste
1% - Norte

 



www.brasilsignage.com.br

Brasil | Telefone: +55 11 4013-7979
aps@apsfeiras.com.br

internacional | Telefone: +44 1737 228 355
william.khabbaz@fespa.com
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