
Informe-se sobre as últimas perspectivas
de desenvolvimento para o Brasil e seu
papel no comércio marítimo e a logística
conteinerizada da região. 

Compreenda os riscos e as oportunidades
de inversão no setor público e privado. 

Escute o testemunho de alguns dos
principais atores globais e regionais sobre
as prioridades da indústria para a nova
década. 

Analise as atuais problemáticas e suas
possíveis soluções para melhorar o
rendimento portuário e de uma série de
transportes através das Américas.

Conferência TOC Américas  
Os novos impulsionadores da próxima década

9 -11 de Novembro de 2010  
Hotel Intercontinental
Rio de Janeiro, Brasil 

Congresso I Exposição | Networking

www.tocevents-americas.com

Tarifas
Especiais

para América
Latina! 

Organiza: Patrocinadores: Suportada: Operadores de Terminais Associados:  Sócio na América Latina:

Simultaneous Translations
into Portuguese, English,

Spanish!

¡Traducción Simultánea al
portugués, inglés, y español!



Os novos impulsionadores da próxima
Como Delegado em TOC Américas poderá aprender e debater sobre: 

As necessidades dos exportadores e importadores da nova era 
As estratégias das armadoras nos mercados das Américas na próxima década 
Levando o Brasil ao próximo nível – um comércio internacional sólido requer uma infraestrutura robusta
O cenário regional para o desenvolvimento de terminais portuários – riscos, recompensas, oferta e
demanda
Terminais Portuários – definindo parâmetros de desempenho e rendimento para a próxima década 
As últimas tendências e tecnologias em desenho, planejamento e operação de terminais portuários

Visite www.tocevents-americas.com/conference com o programa e lista dos relatores atualizada  

• Dr. Asaf Ashar 
Professor de Pesquisa, National Ports
and Waterways Institute, E.U.A

• Mario Aguilera Astudillo  
Diretor de Logística Cartulinas CMPC,
Chile

• Giovanni Benedetti
Diretor de Marketing e Vendas, SPRC
–Terminais Contecar, Colombia  

• James R. Brennan
Sócio, Norbridge Inc., E.U.A

• Eduardo Bustamante
Diretor de Sistemas e
Telecomunicações, SPRC – Terminais
Contecar, Colombia

• Fernando Antonio Fialho
Diretor Geral, Agência Nacional de
Transportes Aquaviários (ANTAQ), Brasil   

• Capt. Paul J. Gallie
Diretor, Terminal Investments & Projects, Central &
South America, APM Terminals  

• Patricio Junior 
Diretor Executivo e Sócio, Transporti Logistica e
Consultoria, Brasil 

• Richard Klien 
Presidente de Latinports, Presidente do Conselho de
Administração dos terminais de contêineres Santos
Brasil e MultiRio, e co-fundador da Associação
Brasileira de Terminais de Contêineres - ABRATEC

• Guillaume Lucci 
VP de Negócios Marítimos, Gerente Regional para a
América Latina  Halcrow Group, Brasil 

• Marcelo Patricio
Gerente de Processos Libra Terminais, Brasil      

• Gustavo Pecly
Presidente, Libra Terminais, Brasil 

Palestrantes Convidados:

• Ángel Pérez-Maura
Membro do Conselho, Grup Marítim TCB, Espanha

• Tony Simkus
Presidente, Sarandipity LLC, E.U.A.

• Julian Thomas
Diretor Regional ECSA, Hamburg Süd, Brasil 

• Carlos Urriola
Presidente, Caribbean Shipping Association, Panamá

• Oliver Weinreich
Gerente de Operações, TPS Valparaiso, Chile 

• Robert West
Diretor – Comércio e Transportes Halcrow Group,
E.U.A. 

• Howard Wren
Diretor de Logística, Jade Software, Australia  

Junto com muito mais...

Tarifas
Especiais

para América
Latina! 



Reserve sua vaga Hoje em www.tocevents-americas.com/book

PRIMEIRO DIA DE CONFERÊNCIA / Terça-feira, 9 de Novembro de 2010

08:00-17:00 Abertura da Área de Inscrições e Credenciamento para
Delegados e  Palestrantes

08:00-09:00 Coffee Break na Área de Exposição 
Patrocinado por:

09:00-09:45 INAUGURAÇÃO DO CONGRESSO E ASSUNTOS
PRINCIPAIS

Boas vindas e comentários introdutórios dos organizadores 
Rachael White, Diretora Editorial de Congressos, TOC Events
Worldwide, Reino Unido

09:45-11:30 SESSÃO N° 1: NOVOS IMPULSIONADORES DA PRÓXIMA
DÉCADA – ECONOMIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE
MARÍTIMO 

O desenvolvimento dos volumes do comércio global detectado nos
primeiros meses de 2010, agora se observa estável, embora
existam grandes variações nos ritmos de recuperação no âmbito
regional.  No entanto, a principal preocupação continua sendo o
impacto na redução da dívida soberana nas principais economias
ocidentais de consumo, junto com o acelerado ressurgimento das
capacidades de transporte de carga e os próximos pedidos de
construção de navios. Os expositores analisarão informação
macroeconômica e de comércio internacional, e discutirão os riscos
e oportunidades para a região.

Temas Centrais: 
• Recuperação econômica e do comércio internacional: O que

nos dizem os números?
• Tráfico marítimo na nova década – Tendências nas importações

e exportações no hemisfério. 
• Estratégias das Armadoras Globais – Será tempo de

implementar novos modelos de negócio e novas prioridades?
• Será o ciclo inquebrável? Administração de capacidades e

tarifas de frete.
• Estratégias Hub, Feeder e de Serviços Diretos - Como serão

organizadas as rotas das armadoras nas Américas no futuro
próximo?

• Como as novas estratégias de transporte das armadoras
influirão a nível global e no desenvolvimento de suas frotas na
tomada de decisões no nível regional?  

• Transporte marítimo intra-regional – avaliando seu alcance e
relevância.

• Aproximar-se com precaução? O problema dos estudos preditivos
e seus efeitos no planejamento e investimento a futuro.

11:30-12:00 Coffee Break na área de Exposição
Patrocinado por:

12:00-13:00 SESSÃO N° 2: NECESSIDADES DOS PRODUTORES E
IMPORTADORES DA NOVA ERA

Como a crise econômica e financeira impactou a metodologia de
planejamento do expedidor sobre as cadeias de abastecimento e
administração da logística marítima? O que o consignatário da
carga demanda hoje em dia de seus fornecedores de serviços de
transporte – e, isso está sendo entregue a eles? Um painel de
expedidores analisará “a nova normalidade”.

Temas Principais:  
• Como as prioridades e expectativas dos exportadores e

importadores mudaram depois da crise?
• Como os consignatários da carga estão administrando suas

necessidades de capacidade de transporte em uma época de
alta volatilidade de oferta e demanda?

• Ainda conta a rapidez de resposta ao mercado? A visão dos
expedidores usuários de transporte marítimo a baixa
velocidade.

• Definindo expectativas de níveis de serviço – A diferenciação de
preços será uma forma a ser utilizada?

• Expedidores, portos e transporte terrestre - O que está
funcionando e o que não? 

13:00-14:30 Almoço na Área de Exposição

14:30-15:45 SESSÃO N° 3: LEVANDO O BRASIL AO PRÓXIMO NÍVEL 

Com 95% do comércio exterior transportando por via marítima, a
infraestrutura portuária, rodoviária e de conectividade do Brasil
requer importantes investimentos no desenvolvimento e
modernização das mesmas para pelo menos satisfazer a demanda. 

Temas Centrais:  
• O que há em caixa? Como o transporte de matérias primas por

meio de containers afetará a economia e o comércio do Brasil
em quanto aos fluxos e volumes no curto prazo? 

• Construindo logística e capacidade de transporte para a futura
“quinta economia".

• Infraestrutura portuária – oferta, demanda e desempenho.
• Setor privado e investimento estrangeiro – o marco regulatório

e financeiro para fazer negócios no Brasil.
• Tornando possível um comércio exterior eficiente - Quanto é

preciso modificar os processos alfandegários?
• Alternativas para a melhoria do transporte rodoviário.
• O futuro papel das ferrovias e barcaças.

15:45-16:15 Coffee Break na Área de Exposição
Patrocinado por:

16:15-17:30 SESSÃO N° 3: LEVANDO O BRASIL AO PRÓXIMO NÍVEL
(CONTINUAÇÃO)

17:30 ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO DIA DE CONFERÊNCIA
COM UMA RECEPÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA
ESTABELECER CONTATOS

Patrocinado por:

DIA PRÉVIO AO INÍCIO DA CONFERÊNCIA / Segunda-feira, 8 de Novembro de 2010

14:00-17:00 Abertura de Inscrições e Credenciamento para a Conferência 
Evite a aglomeração da manhã de inauguração, obtendo sua
credencial e o material da conferência com antecipação.

18:00-20:00 RECEPÇÃO COM COQUETEL DE BOAS VINDAS 
Patrocinado por TOC Events Worldwide   
Compartilhe com novos e antigos colegas em uma
recepção informal de boas vindas no Hotel
Intercontinental.

Os Delegados de TOC Américas também têm acesso a Exibição onde poderão reunir-se com os
principais provedores de equipamentos, serviços e soluções tecnológicas do mundo portuário.
Expositores confirmados:  
• ABB Crane Systems 
• ANP Uruguay 
• APS Technology Group, Inc 

• Auxema

• Bromma

• Camco Technologies 
• Cavotec MSL 
• Conductix - Wampfler 

• Cyberlogitec Co. Ltd 

• Drilling Systems 
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SEGUNDO DIA DE CONFERÊNCIA / Quarta-feira, 10 de Novembro de 2010

09:00-17:00 Abertura da Área de Inscrição e Credenciamento para Delegados e
Palestrantes

09:00-10:00 Coffee Break na Área de Exposição
Patrocinado por:

10:00-11:30 SESSÃO N° 4: AS DINÂMICAS DO DESENVOLVIMENTO DE
TERMINAIS PORTUÁRIOS NAS AMÉRICAS 

De acordo com as previsões, estima-se que o movimento
conteinerizado nos portos da América Latina voltará aos níveis
anteriores à recessão no ano de 2012, e na América do Norte
calcula-se para o ano 2014. A América Latina, junto ao Oriente
Médio e África, são vistos como uma janela de oportunidades para
a próxima década. A América do norte, por outro lado, é vista
como um desafio. Conhecidos especialistas avaliarão o cenário de
oferta-demanda e discutirão sobre as expectativas e prioridades
para o negócio da operação de terminais portuários para a
próxima década. 

Temas Centrais: 
• Qual é a capacidade portuária que está sendo realmente

planejada e construída nas Américas e o que as previsões
sobre a demanda nos dizem?

• Objetivos financeiros e produtivos – Qual seria uma estimativa
realista nesta “nova normalidade”?

• Riscos e recompensas nos investimentos – economia e
financiamento do desenvolvimento de novas infraestruturas.

• É necessário modificar os termos e as expectativas de
concessão?

• Diversificação: os Prós e os Contras de transladar o negócio do
terminal fora da instalação de "quatro paredes”.

11:30-12:00 Coffee Break na Área de Exposição
Patrocinado por:

12:00-13:15 SESSÃO N° 5: MERCADOS ESPECÍFICOS E GRANDES
INVESTIMENTOS  

Iremos revisar juntamente a destacados especialistas, os principais
projetos de desenvolvimento portuário nas Américas. Quais são os
mais importantes? Quais modificarão as regras do jogo em termos de
desenho, escala, automatização e gestão? 

13:15-14:30 Almoço na Área de Exposição

14:30-16:00 SESSÃO N° 6: DEFININDO E OBTENDO OS MÁXIMOS
RENDIMENTOS

Como consequências da crise mundial, serão analisados novos
enfoques para o controle do fluxo de capital e custos operacionais, ao
mesmo tempo em que são entregues altos níveis de rendimento dos
serviços no terminal.

Temas Principais:
• Produtividade, qual é a verdade? Comparativas de rendimento e

eficiência para a nova década.
• Atuais e futuras boas práticas no desenho, planejamento e

distribuição de terminais.
• A função da automatização na obtenção de alto rendimento e

baixos custos.
• Pessoal e produtividade.
• A relação entre prevenção e produtividade.

16:00-16:30 Coffee Break na Área de Exposição
Patrocinado por:

16:30-17:30 SESSÃO N° 7: PLANEJAMENTO DIANTE DA CRISE, GESTÃO
E RECUPERAÇÃO: 

Desde o furacão Katrina, aos terremotos no Haiti e Chile, e
recentemente o vazamento de hidrocarboneto no golfo dos Estados
Unidos, as Américas vêm levando uma boa parte dos desastres
naturais e ambientais nos últimos tempos. Os expositores
analisarão o impacto destes grandes eventos e discutirão sobre as
estratégias de resposta e mitigação.

Temas Principais:
• Fundamentos do controle de crises e gestão perante desastres.
• Lidando com âmbitos sociais e econômicos.
• Planos de contingência - Como voltar rapidamente ao negócio?

17:30-18:30 ENCERRAMENTO DO SEGUNDO DIA DE CONFERÊNCIA, "HAPPY
HOUR" NA ÁREA DE EXPOSIÇÃO. 

TERCEIRO DIA DE CONFERÊNCIA / Quinta-feira, 11 de Novembro de 2010

09:00-16:00 Abertura da Área de Registro e Acreditações para Delegados e
Delegados

09:00-10:00 Coffee Break na Área de Exposição
Patrocinado por:

10:00-12:15 SESSÃO N°  8: DA INFORMAÇÃO À INTELIGÊNCIA:
PROCESSOS, SISTEMAS E TECNOLOGIA 

A informação controla o mundo moderno e a indústria portuária não
é uma exceção. Nesta sessão, teremos especialistas do setor
portuário e tecnológico para explorar as últimas aplicações e
suportes tecnológicos na indústria para oferecer uma melhor
visibilidade, controle operacional e eficiência de custos. 

Temas Principais: 
• Desenvolvendo uma estratégia de sistemas globais.
• TOS e os sistemas de integração – implementação e gestão.
• Captura de dados e tecnologias para a automatização de

processos para acessos, pátios e cais – obtendo benefícios do
negócio.

• Melhorando processos do negócio e fluxos de informação no
terminal, com clientes e por meio da comunidade portuária.

• Porque as normativas e iniciativas de segurança podem ser
benéficas para melhorar a eficiência nos processos de negócio
do terminal.

12:15-13:45 Almoço na Área de Exposição 

13:45-16:00 SESSÃO N°  9: NOVAS EFICIÊNCIAS NO DESENHO DE
EQUIPAMENTOS E SUAS OPERAÇÕES 

A sessão final estará centrada no equipamento, o "cavalo de
batalha" de um terminal de containers. Os expositores discutirão
sobre os últimos avanços no desenho de equipamentos e também
de novas estratégias e tecnologias para melhorar o uso, o ciclo de
vida e a gestão de custos dos valiosos ativos.

Temas Principais:  
• Twins, Tandem ou Guincho duplo – definindo e obtendo

benefícios.
• Reduzindo custos e o consumo de energia dos equipamentos.
• Aquisições, manutenção, ciclo de vida e gestão de custos.
• Desdobramento eficiente de ativos, programação e despacho.

16:00-17:00 CONCLUSÕES E TÉRMINO DA CONFERÊNCIA,  EM SEGUIDA,
"HAPPY HOUR" DE ENCERRAMENTO NA ÁREA DE EXPOSIÇÃO.  

• Gaussin Manugistique 

• Halcrow 

• Jade Logistics Pty Limited 

• Liebherr

• MAFI Transport-Systeme GmbH 
• MPRI

• Port Authority of Algeciras Bay  
• Prysmian Kabel und Systeme

GmbH
• Puerto Valparaíso

• Ram Spreaders
• Realtime Business Solutions 

• Sany Port Machinery 
• SIBRE
• Siemens
• Sort & Store
• Stemmann

• Symeo

• Terex Port Equipment
• Timars Svets & Smide AB  
• Tongsis
• Total Soft Bank 

• Zebra Enterprise Solutions
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A Conferência e Exibição sobre Operações de
Terminais Portuários (TOC) é a conferência com mais
informações da indústria marítima e portuária no
mundo. Inaugurada em 1976, TOC reúne expedidores,
carregadores, operadores portuários, transportadores,
fornecedores, investidores e especialistas envolvidos
na indústria marítima, os quais discutem sobre os
desafios e oportunidades para o comércio
conteinerizado por via marítima, com um especial
enfoque em porto e seus terminais como pontos
críticos na cadeia de transporte internacional. 

TOC é realizada todo ano na Europa, Ásia e América.
Os 34 anos de TOC são um testemunho de seu esforço
contínuo em fornecer oportunidades para debater,
aprender e fazer negócios. 

TOC – Mais de 30 Anos
de Êxito 

Quem assiste a TOC
Américas? 

• AECOM 
• Alaska Marine Lines Inc 
• Altamira Terminal Portuaria 
• American Trucking Associations 
• APL 
• APM Terminals 
• Arcelormittal 
• Autoridad Port de Barcelona 
• Autoridad Portuaria de Guayaquil 
• BACTSSA 
• Bermuda Container Line Ltd 
• BNP Paribas Fortis 
• BNSF Railway Company 
• California United Terminals 
• Caribbean Shipping Association 
• CIA Portuaria Mejillones 
• CMA CGM Americas LLC 
• Contecon Guayaquil SA 
• Cosco Agencies (L.A.) Inc 
• CSAV Argentina S A 
• CSAV North America 
• Curacao Ports Authority NV 
• DnB NOR Bank 
• Empresa Portuaria Arica 
• Empresa Portuaria Iquique 
• Empresa Portuaria Quetzal 
• Empresa Portuaria Valparaíso 
• Empresa Portuaria Iquique 
• Exolgan Container Terminal 
• Exolgan SA 
• Freeport Container Port 
• Georgia Ports Authority 
• Halcrow 
• Hanjin Shipping Ltd 
• Holt Logistics Corp 
• HSH Nordbank AG 
• Hutchison Port Holdings 
• ICAVE 
• ICTSI 
• ILWU 
• International Finance Corporation 
• Israel Port Company 
• Jamaica Shipping Association 
• Jeddah Port 
• K' Line America Inc 
• Kingston Wharves Ltd 
• Libra Terminais 
• Maersk Line 
• Maryland Port Adminsitration 

• MIT-Panama 
• New World Logistics 
• New York Container Terminals Inc 
• North American Terminals 
• NYK Group Americas Inc 
• NYK Line 
• Pacific Maritime Association 
• Panama Canal Authority 
• Panama Canal Railway Company 
• Panama Ports Company SA 
• Puerto de Buenos Aires 
• Port of Houston Authority 
• Puerto de Itajai 
• Puerto de Lázaro Cárdenas 
• Port of Long Beach 
• Port of Los Angeles 
• Ports America Group 
• PSA International 
• PSA Panama Intl Terminal 
• Puerto de Bahía Blanca 
• Puerto de Lirquén S A 
• Rigas Karte Ltd 
• SAAM SA 
• San Antonio Terminal 
• Internacional 
• Santos Brasil S/A 
• Saudi Ports Authority 
• Sea Land Logistics Del Peru 
• Sociedad Portuaria Regional de

Barranquilla
• Sociedad Portuaria Regional de

Cartagena 
• SSA Marine 
• Suez Canal Authority 
• Tecon Rio Grande SA 
• Terminal Contenedores Habana 
• Terminal Cuenca Del Plata S.A 
• Terminal de Servicios 
• Terminal Pacífico Sur SA 
• Terminal Zárate S A 
• Terminales Internacionales de

Ecuador S.A
• Terminales Portuarios Peruanos 
• Terminales Río De La Plata 
• Transmeridian Sac 
• Ttms (Argentina) S A 
• TT Club 
• Vancouver Port Authority 
• Virginia International Terminals Inc 

Alternativas de
Patrocínios e Exposição 

Temos algumas alternativas de patrocínios e stands
disponíveis. Todas as opções incluem uma vaga nas
conferências de forma gratuita com os convites para os
eventos, almoços e coffee- breaks, além do mais  uma
promoção inigualável antes, durante e depois do evento. 

TOC Américas reúne altos executivos e tomadores de
decisões pertencentes a companhias operadoras de
terminais, autoridades portuárias, linhas de transporte
e seus participantes na cadeia de transporte marítimo.
Entre os participantes de versões anteriores temos:

Cumpriu plenamente
minhas expectativas de

obter um melhor
conhecimento do mercado

nestes tempos de incerteza

Robert Grantham
Diretor Comercial Porto de

Itajaí 

“
”

TOC Américas es el mejor
lugar para encontrarse con

nuestros colegas y
mantenerse actualizado en los

temas portuários

Fernando Buitrago, CEO
Ports and Logistics Consulting 

“
” Sean Deane

Gerente Comercial
Tel: +44 (0)20 7017 4391
Email: sean.deane@toc-events.com

Leonard Field
Gerente Comercial 
Tel: +44 (0)20 7017 4661
Email: leonard.field@toc-events.com

Víctor Gallardo 
Agente na América Latina  
Tel: +562 326 2593 
Email: victor.gallardo@toc-events.com 

Para analisar
e discutir
alternativas
de patrocínios
e exibição,
favor entrar
em contato
com: 
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VIAGEM E HOSPEDAGEM
Nosso agente de viagens, Eventos em Foco, poderá ajudá-lo com tudo o que
necessite para viajar a sede de TOC Américas 2009. Tarifas preferenciais e as
acomodações foram reservadas para o evento. Para maiores informações sobre
viagem e hospedagem entre em contato com: 

Events in Focus
Carin Erichsen-Fendige
Linha Direta: +44 (0)20 7902 7767
E-mail: cf@eventsinfocus.net

Sr/Sra/Srta/Dr/Prof/Ing

Nome

Sobrenome

Cargo

Tel

Fax

E-mail 

Nome de sua Companhia

Endereço

Cidade

Código Postal

País

Tel

Fax

Em linha: Fax:
www.tocevents-americas.com/book +562 326 4022
Email: Tel: 
victor.gallardo@toc-events.com +562 326 2593 
Correio: TOC Americas 2010, 5th floor, 29 Bressenden Place, London,
SW1E 5EW, UK

Seu passe como delegado inclui o acesso a todas as conferências,
oficinas, exibições, almoços, bebidas e eventos sociais.

CARGO

■ [001] CEO/Presidente                                                                                                       
■ [002] Gerente Geral                                                                                                      
■ [003] Diretor/ Gerente                                                                                                  
■ [004] Diretor de 

Operações/Gerente                                    
■ [005] Diretor de 

Engenharia/Gerente                                             
■ [006] Diretor 

Comercial/Gerente                                              
■ [007] Diretor de Vendas e 

Marketing/Gerente        
■ [008] Diretor de 

Produto/Gerente                                                  
■ [009] Diretor de 

Aquisições/Gerente                                
■ [010] Investigação e 

Desenvolvimento                                                        
■ [011] TI/CIO                                                                                                                                     

FUNÇÃO DE SEU CARGO  

■ [101] Administração Geral                            
■ [102] Compras
■ [103] Engenharia
■ [104] Investigação e 

Desenvolvimento
■ [105] Finanças/Contabilidade  
■ [106] Vendas e Marketing                                              
■ [107] Planificação 
■ [108] Manutenção e Reparação                
■ [109] Operações  

TERMOS E CONDIÇÕES   

Cancelamentos: Os cancelamentos por escrito (carta, fax, e-mail) recebidos antes de 3 de Setembro de 2010 receberão
o reembolso do dinheiro pela taxa de inscrição menos 10% + taxas de serviço. Deve-se cancelar entre a data acima
indicada e 16 de Outubro de 2010. Você receberá o reembolso de 50% do valor de inscrição + taxas por serviço.
Infelizmente não há reembolso por cancelamentos posteriores a esta data, no entanto, as substituições são bem-vindas
a qualquer momento.

Evento: Por razões alheias à organização pode ser necessário alterar o conteúdo ou a ordem do programa ou a identidade dos
informantes. No infortúnio de que o evento seja cancelado informamos que não nos responsabilizamos por quaisquer custos
incorridos pelos delegados em relação à sua participação. Este contrato está sujeito às leis do Reino Unido. 

Proteção de Dados: A informação publicada o provida pelos Senhores, será armazenada em uma base de dados e
poderá ser compartilhada com empresas em Informa UK Ltd. no Reino Unido e internacionalmente. Se você não deseja
que seus dados pessoais de contato não sejam utilizados para este propósito, favor comunique-se com a gerência de
Base de Dados pelo telefone +44 (0)20 7017 7077, Fax +44 (0)20 7017 7828 e/ou pelo e-mail integrity@iirltd.co.uk.

Ocasionalmente, seus dados de contato poderiam ser obtidos a partir de/ou para empresas que desejam se comunicar
com vocês para oferecer produtos ou serviços relativos à sua área de negócios. Se vocês não desejarem receber estas
ofertas, favor marque o seguinte quadro. ■

Envio errado de correspondência: Se vocês estão recebendo múltiplas correspondências ou gostaria de modificar ou remover
seus dados de contato, favor contate nosso administrador de Bases de Dados através da direção que se detalha a continuação: 

Informa UK Ltd 
Registrada na Inglaterra e Gales No: (GB) 1072954. Agência Registrada: Mortimer House, 37-41 Mortimer Street, London
W1T 3JH. VAT Registrado No:(GB) 365 4626 36 

ÁREA DE NEGÓCIOS  

■ [201] Autoridade Portuária 
■ [202] Operador Portuário  
■ [203] Operador de Terminal Terrestre  
■ [204] Armador/Operador/Agente  
■ [205] Linhas de Transporte         
■ [206] Estivador  
■ [207] Embarcador
■ [208] Operador de Barcaças/Rebocadores 
■ [209] Expedidor/Produtor/Fabricante  
■ [210] Armazenagem
■ [211] Hardware/Equipamentos/Fabricante/Agente
■ [212] Agrimensor/Sociedade Classificadora                        
■ [213] Conteúdos/Componentes
■ [214] Consultor
■ [215] Logística
■ [216] Associação/Governo  

Se sua companhia está localizada em um porto,
favor inclua o porto aqui 

COMO VOCÊ NOS ENCONTROU?

Seu Código de Registro é:

DADOS PESSOAIS

DADOS DE SUA COMPANHIA

FORMAS DE PAGAMENTO 

COMO REGISTRAR-SE 

INFORMAÇÃO DE PREÇOS 

■ [301] Evento Passado                          
■ [302] Aviso

Publicitário              
■ [303] Nota de 

Imprensa                  
■ [304] Correio Direto                           
■ [305] E-mail 

■ [306] Fax
■ [307] Expositor
■ [308] Através de Web
■ [309] Pessoa a

Pessoa

Opção 1: Registro antes de 3
de Setembro de 2010

Opção 2: Registro depois de 3
de Setembro de 2010

Pacote de
Conferências

Tarifa por Registro Antecipado:
US$1,350

Valor por Registro Padrão:
US$1,500

Tarifa Especial para
Latinoamérica por Registro
Antecipado: US$995

Tarifa Especial para
Latinoamérica por Registro
Padrão: US$1,250

Tarifa única para Delegados do Brasil: US$750

Formulário de Registro

Os pagamentos devem ser realizados dentro de duas semanas após a inscrição. Todos os registros devem ser acompanhados da
forma de pagamento selecionada. As inscrições realizadas 2 semanas antes do evento devem incluir os dados de um cartão de
crédito como garantia. A confirmação da reserva será enviada após a confirmação do pagamento TOTAL. Para obter mais
informações sobre o status do seu pagamento contate-nos através: + 44 (0) 20 844 557 6500 

■ Por meio de cartão de Crédito  
Favor Pagar com:   Amex   Maestro   Visa   MasterCard

Nome do Titular do Cartão  ........................................................................

Número do Cartão .......................................................................................

Código de Segurança (3 para a maioria, 4 para Amex) ..........No de Emissão (Apenas Maestro) .......

Data de Emissão (Apenas Maestro) ..................Data de Expiração .......................

Endereço de Faturamento  ..........................................................................

.......................................................................................................................

Teléfono del Titular de la Tarjeta  ...............................................................

Firma ............................................................................................................

■ Por meio de Transferência Bancária 
E-mail: victor.gallardo@toc-events.com para mais informação 

Tarifas Especiais para
América Latina! 

MM
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