Protocolo de
Segurança
GRAMADO SUMMIT 2020

CREDENCIAMENTO
DIGITAL
Tendo em vista que o maior ponto de aglomeração de pessoas em eventos é o
credenciamento, optamos pela exclusão da secretaria física, evitando assim ﬁlas
para a retirada de credenciais.
Como não teremos o crachá físico, todas as informações dos participantes
ﬁcarão disponíveis no aplicativo oﬁcial do evento.
No dia anterior à Gramado Summit, o visitante pode acessar o aplicativo e
realizar o check-in antecipado, respeitando os critérios abaixo:
• O credenciamento digital é baseado em geolocalização e temporalidade.
Para autenticá-lo, basta que a pessoa esteja dentro dos limites territoriais da
cidade de Gramado. Para evitar screenshots, as credenciais serão geradas
virtualmente apenas alguns dias antes do evento e de acordo com o critério de
identiﬁcação do dispositivo do usuário.
• É necessário autorizar a funcionalidade de geolocalização de forma prévia no
aplicativo do dispositivo.
Ao chegar no local do evento, o QR code de conﬁrmação do check-in será lido
pelos seguranças.

EXPERIÊNCIA DE
PAGAMENTO CASHLESS
Para evitar o contato com cédulas de dinheiro, bem como a aglomeração de
pessoas em ﬁlas para compra de insumos, iremos disponibilizar uma experiência
de pagamento cashless. Na prática, os participantes compram suas refeições
por meio do aplicativo oﬁcial, de forma antecipada, e fazem a retirada quando
forem notiﬁcados pelos respectivos estabelecimentos.
• O fornecedor terá acesso a um aplicativo especial que possibilitará o cadastro
dos itens vendidos. Estes, por sua vez, serão exibidos para os participantes.
• No aplicativo, o usuário poderá fazer o seu pedido. Após a seleção, o
pagamento será feito pelo cartão cadastrado em sua primeira compra.
• Assim que o pagamento for efetuado, este pedido poderá ser visualizado pelos
fornecedores em seus aplicativos e nele estarão contidas todas as informações
necessárias para a operação.

OUTRAS MEDIDAS
DURANTE O EVENTO
• Para acessar o evento, é obrigatório o uso de máscara.
• Também será entregue um kit, contendo uma máscara de proteção e álcool em
gel.
• Ao chegar no evento, todos os participantes terão suas temperaturas aferidas.
• Além disso, os participantes precisam passar por uma cabine de higienização na
entrada do evento.
• Nos corredores da feira, a organização disponibilizará totens com álcool em gel
para higienização.
• No palco principal e nas demais áreas de conteúdo, as cadeiras respeitarão o
distanciamento de um metro umas das outras.
• Os corredores da feira obedecerão uma largura mínima de 3 metros.
• Passadeiras dos corredores serão higienizadas com hipoclorito de sódio.
• Todos os estandes da feira são arquitetados com estruturas abertas para permitir ventilação.
• O evento também disponibilizará, em tempo integral, uma equipe de paramédicos e ambulância no local.

*O protocolo poderá ser atualizado mediante recomendações estaduais e/ou
federais, podendo conter novas instruções para os participantes.
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