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CONCEITO

Espaço de promoção do país, referência do 
Governo Federal durante a realização dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

Palco de encontros de negócios, seminários, 
eventos culturais, com visibilidade global alinhado à 
estratégia da campanha #SomosTodosBrasil

Modelo de sucesso já realizado em grandes eventos 
mundiais tais como Exposições Universais, Copa do 
Mundo e Jogos Olímpicos.



OBJETIVO GERAL

Tem como principal objetivo o fortalecimento da 
imagem do Brasil como destino turístico, cultural, 
esportivo e de negócios, configurando-se como 
oportunidade singular de apresentar ao mundo a 
sua diversidade natural, artística, cultural e 
econômica. 

Oportunidade de promoção e valorização de 
produtos e serviços brasileiros, ampliando seu 
potencial para o mercado internacional.



CASA BRASIL  
PRESENÇA BRASILEIRA NOS GRANDES EVENTOS 

MUNDIAIS

Casa Brasil Pequim (2008)
Olimpíadas

Casa Brasil Joanesburgo (2010)
Copa do Mundo

Casa Brasil Londres (2012)
Olimpíadas



PAVILHÃO DO BRASIL
PRESENÇA BRASILEIRA NOS GRANDES EVENTOS MUNDIAIS

Expo Milão (2015)Rio+20 (2012)Expo Xangai (2010)



PÚBLICO ALVO

 Compradores e investidores internacionais
 Turistas
 Autoridades 
 Formadores de opinião

• Atletas
• Dirigentes esportivos
• Artistas
• Jornalistas brasileiros e estrangeiros
• Criadores de conteúdo online 

 TVs nacionais e internacionais
 Público em geral



LOCALIZAÇÃO

Píer Mauá, Boulevard Olímpico

Casa Brasil: 12.500 m2

- Área coberta: 8.500 m2

- Área externa: 4.000 m2



LOCALIZAÇÃO
Píer Mauá, Boulevard Olímpico

Possibilidade de uso do galpão 5 – SEP (3.500 m2 de área adicional)



O ESPAÇO – Casa Brasil 

Na entrada da Casa Brasil 
haverá a Casa Principal com 2 

andares (cerca de 3.000m²), 
amplo lobby e varanda. Espaço 

ideal para recepções, salas de 
reuniões reservadas e 

escritórios de apoio aos 
ministérios e atendimento à 

imprensa.



O ESPAÇO – Casa Brasil 

No Armazém 1 serão utilizados cerca de 1.600 m².



O ESPAÇO – Casa Brasil
No Armazém 2 serão utilizados cerca de 3.400 m².



Prédio do Touring (3.250 m2)



Metade do Armazém 01 (1.750 m2)



Armazém 02 (3.500 m2)



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Eixos de atividades

1 - Ações institucionais
2 - Promoção e negócios
3 - Arte e cultura
4 - Turismo
5 - Gastronomia e alimentação
6 - Diálogo com público geral



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ministério do Esporte
Apresentar o Brasil olímpico e seu legado, por meio da celebração das 
conquistas dos atletas olímpicos e paralímpicos. 
Espaço institucional para recepção de Ministros e autoridades 
estrangeiras.



PROGRAMAÇÃO 

Esportiva
Relações Institucionais

Recepção oferecida aos ministros do esporte dos países presentes aos Jogos Rio2016
Reuniões Bilaterais com delegações estrangeiras
Seminários de apresentação das políticas e programas do Ministério do Esporte
Apresentação do Projeto Olímpico brasileiro.
Promoção da cadeia de negócios do esporte  em parceria com empresas e com a 
presença de atletas olímpicos brasileiros.



PROGRAMAÇÃO 

Esportiva
Memória e história do esporte  olímpico no Brasil
Apresentação da trajetória do esporte olímpico brasileiro nos seguintes formatos: 
1. Linha do Tempo - onde serão sobrepostos fatos do momento histórico internacional, nacional 

e olímpico; 
2. Gibi – direcionado ao público infantil, com informações dos Jogos Olímpicos e dos Valores 

Olímpicos; 
3. Tótens interativos - apresentação do conteúdo do livro Atletas Olímpicos Brasileiros on line;
4. Apresentação de Série de vídeos , “O Brasil pelas lentes do esporte”, retratando lugares e 

regiões brasileiras de onde saíram atletas olímpicos de diferentes momentos da história do 
esporte olímpico brasileiro ;

5. Livro fotográfico de luxo com as imagens da expedição realizada para  a produção desses 
vídeos.

6. Apresentação audiovisual de esporte Indígenas.
7. Simulador de carregamento da Tocha.



Linha do tempo interativa



ESPORTES INDÍGENAS



Pós-tocha

Este totem terá uma réplica da tocha e uma esteira
para todos os turistas e cariocas que não puderam
carregar a tocha. Eles poderão escolher o plano de
fundo que quiserem entre 335 cidades. Uma câmera
estará registrando e postará no Instagram de cada
um esses vídeos de 15 segundos.
No final, mostraremos uma linha do tempo com
todos os vídeos e os disponibilizaremos em nossa
galeria no Facebook.



PROGRAMAÇÃO

Vivência e prática esportiva
A partir de parcerias com entidades esportivas de referência do cenário brasileiro, oferecer o 
contato com cenas e práticas das mais variadas práticas do desporto, mostrando a riqueza do 
esporte em solo brasileiro. 

Alguns parâmetros: 
1. Esse espaço deve extrapolar as preferências esportivas do brasileiro, proporcionando  

oportunidade única de conhecer esportes, seus instrumentos, regras e dinâmicas fora dos 
hábitos já estabelecidos, gerando uma experiência única. Oficinas de  modalidades em 
parceria com confederações e clubes, exibições com a presença de atletas medalhistas 
consagrados.

2. Também será importante a ruptura com o espaço formal das práticas esportivas, buscando 
uma sincronização dos ambientes inovadora, permitindo um contato fluido com os 
elementos esportivos de forma surpreendente e dinâmico. 

3. Romper  a linearidade cronológica, permitindo uma experiência de contato com o esporte 
“transtemporal”, ora estando em contato com o passado, com o presente e o futuro do que 
foi/é/será esporte.



Simulador VR
Se ver na primeira pessoa 
montado num cavalo, 
correndo e saltando 
barreiras, ou ainda no
meio de uma luta de boxe.

Nosso simulador chamará a 
atenção de crianças,
pais e amantes do esporte e 
tecnologia mostrando
como seria estar numa 
competição na visão de uma
atleta.



Em algumas das quadras, com 
modalidades específicas, 
desafiaremos as crianças a 
replicarem os movimentos e 
velocidade dos atletas reais, 
usando seu próprio corpo.

No final, teremos um 
comparativo e um ranking,
com fotos e conteúdo para mídias 
sociais.



BASQUETE



Quebrando recordes

Utilizando a tecnologia kinect, teremos 
uma área
onde as pessoas poderão escolher uma 
modalidade
olímpica ou paralímpica. 

Dentro de cada modalidade, teremos 
uma lista de recordes que a
pessoa poderá escolher para tentar 
quebrar, como salto em distância, 
velocidade, etc.



PROGRAMAÇÃO

Vivência e prática esportiva para crianças
Desafios : Atletismo - Superar o recorde olímpico de salto a distância.

Ginástica (argolas) – Zanetti por um dia
Tiro com Arco – Acerte o alvo
Tênis de Mesa – Rebatendo com os campeões
Basquete – melhor de 3 no lance livre 
Corrida – 200 metros na esteira X atleta paralímpico

Simuladores: Fórmula 1
Esgrima
Canoagem
Tênis

Vivências modalidades paralímpicas: 
Basquete em cadeiras de rodas
Futebol de 5 (cegos)



PROGRAMAÇÃO

DOME - Celebração  das medalhas : Festa semanal que irá promover  a 
interação de atletas com o público.

Atividades Integradas com outros ministérios em instalações externas: corrida 
de tronco em Deodoro, atividades nas instalações militares (EseFex ,UNIFA, 
CEFAN),  visitas ao Museu da Marinha, etc



CRONOGRAMA

Período de funcionamento
01/08 a 18/09

Repasse de recursos para o MDIC - março
Assinatura de Convênio MDIC-APEX - Março
Licitação de Projeto Arquitetônico – Abril
Elaboração do Projeto – Abril
Preparação da Casa – Maio-Julho
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