
A Expo Revestir será realizada pela 
17ª vez consecutiva no Transamérica 
Expo Center em São Paulo/SP e pode 
ser acessada de diversas maneiras: 
Táxi, Automóvel, Ônibus, Metrô, 
Trem, Moto, Bicicleta, Helicóptero, 
dentre outros.

Pensando em sua comodidade, 
conforto e segurança, diversas 
soluções foram desenvolvidas e 
implantadas.

As principais são:
1.  Monitoramento e Orientação de 

Pedestres de/para a Estação de 
Trem/Metrô Santo Amaro;

2.  Sistema de Localização de Vagas 
de Estacionamento.

Confira aqui uma série de 
superdicas relacionadas a cada 
modalidade de transporte.

NOVAS SOLUÇÕES DE 
MOBILIDADE E DICAS DE 
TRANSPORTE PARA A FEIRA

EXPO REVESTIR 2019

Moto/ bicicleta

Aplicativos de transporteEstacionamentos próximos
Uber, Cabify e Outros

Helicóptero

Ônibus, micro-ônibus e vans
Excursões

Transporte Público
Metrô, Trem, Ônibus

Deficientes, idosos, gestantes
Preferencial

Estacione Agora Táxi Comum
Táxi AppE



“ESTACIONE AGORA”
SE VOCÊ FOR DE CARRO,
UTILIZE NOSSO SISTEMA
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Trajetos com Transfers Oficiais
Estacionamento > Transamerica

Trajetos com monitoramento
Estacionamento > Transamerica

Estacionamento
Transamerica Expo Center
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Transamérica
Expo Center
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P t .  T r a n s a m é r i c a

Se você for utilizar veículo próprio, há várias 
opções de estacionamentos dentro ou próxi-
mos da Expo Revestir.

Confira no mapa  onde estão as vagas e como 
chegar na feira a partir delas, caminhando ou 
com nossos transfers.

Teatro

Green
Parking

Nova América

João Dias/
Circo Espacial

Bento Branco

Credicard Hall

Park Land

Quando entrar em seu veículo em direção à 
feira, acesse o nosso Sistema de Localização 
de Vagas de Estacionamento (Estacione Agora 
Expo Revestir), clicando em 
www.exporevestir.com.br/
estacionamentos.

Com ele você poderá obter detalhes 
como localização, distância do evento, 
preços e saber a quantidade de vagas 
disponíveis no momento.

O Sistema será atualizado a cada 40 minutos e 
recomendamos que você cheque novamente a 
disponibilidade de vagas quando estiver a 10 
minutos do destino.

Se você ainda tiver alguma dúvida ligue no 
“Estacione Agora Expo Revestir”: 
(11) 4873-2132, em funcionamento de 
12 a 15 de março de 2019, das 9h às 20h.

E

Transamerica Expo Center
Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387, Santo Amaro

João Dias | Circo Spacial
Avenida João Dias, 2426, Jardim São Luís

Bento Branco
Rua Bento Branco de Andrade Filho, 575, Jardim Dom Bosco

Park Land Guido Caloi
Avenida Guido Caloi, 3005, Santo Amaro

Green Parking (antigo Rotative)
Avenida Mário Lopes Leão, 1140, Santo Amaro

Teatro Alfa
Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722, Jardim Dom Bosco

Nova America | Kastro Parking
Avenida das Nações Unidas, 18.801, Vila Almeida

Credicard Hall
R. Bento Branco de Andrade Filho, 400, Jardim Dom Bosco
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E



Teremos equipe uniformizada Expo 
Revestir que lhe dará as informações de 
caminhada ou transfer.

Se você optar pelos estacionamentos João 
Dias ou Park Land (Guido Caloi) , poderá 
utilizar o serviço de vans que lhe levará / 
buscará entre 9h30 e 20h30.
No retorno ao estacionamento, as vans 
estarão à sua disposição na frente do 
pavilhão “E”.

Super dicas:
1. Para agilizar a sua saída, pague seu ticket 
(diária) assim que chegar no estacionamento. 
E não o perca! 

2. Anote ou fotografe o nome/local do 
estacionamento e a vaga em que você parou 

3. Cheque as condições meteorológicas e, se 
chover, não esqueça o guarda-chuva ou capas 
protetoras 

4. Programe-se para chegar na feira até 11h, 
quando a disponibilidades de vagas é maior 
nos estacionamentos mais próximos 

5. Antes de usar o Estacione Agora EXPO 
REVESTIR, baixe os aplicativos WAZE e 
GOOGLE MAPS nas lojas ANDROID e APPLE 

6. Ainda tem dúvidas? Ligue no 
“Estacione Agora Expo Revestir”: 
(11) 4873-2132, em funcionamento de 
12 a 15 de março de 2019, das 9h às 20h

“ESTACIONE AGORA”
SE VOCÊ FOR DE CARRO,
UTILIZE NOSSO SISTEMA

E



P1

TÁXI COMUM E TÁXI APLICATIVO
Táxis placa vermelha

Motorista poderá entrar na área do estaciona-
mento pelo portão principal P1 (vide mapa) na 
Avenida Dr. Mario Vilas Boas Rodrigues, 387. 

O local estará devidamente sinalizado com 
setas indicativas para táxis, com orientadores 
credenciados. 

O Transamérica Expo Center e a autoridade de 
trânsito responsável disponibilizarão 500 taxis 
pela operadora oficial do pavilhão. 

Ao final da visita, o EMBARQUE ocorrerá no 
ponto localizado ao final da marquise da lateral 
do Pavilhão "F".

Ao lado dos táxis oficiais, haverá uma parada 
para os aplicativos EASY TAXI e 99 TAXIS.

Embarque Táxi Oficial
e 99Táxi (Categoria Taxi)
Pavilhão F

Entrada/ Saída
Porta P1

P1

P1

Leia as orientações a seguir com 
atenção e informe o motorista.



P2

VÁ DE UBER, CABIFY, ETC 
OU MOTORISTA PRIVADO

Atenção: os procedimentos de 
ENTRADA e SAÍDA são diferentes!

CHEGADA/ DESEMBARQUE:
• Oriente o motorista a acessar o Transaméri-
ca Expo Center pelo portão P2.

• Ele pegará o ticket como outros carros. Até 
as 17h a tolerância para permanência dentro 
do estacionamento será de 15 minutos.

• O desembarque será realizado ao longo do 
pavilhão “E” (veja mapa acima).

P1 P2

Uber, Cabify, 99, etc
Embarque/ Desembarque
Pavilhão E

Entrada dos carros
Porta P2

Saída dos carros
Porta P1

P1

P2

SAÍDA / EMBARQUE:
• Seu embarque será realizado ao longo do 
pavilhão "E” (veja mapa acima). 

• Oriente o motorista a acessar o Transaméri-
ca Expo Center pelo portão P2.

• Ele pegará o ticket como outros carros e 
após às 17h terá um tempo de tolerância 
diferenciada.

• O portão PP (Portão de Pedestres), fica 
100m do pavilhão, por caminhada em local 
aberto e dá acesso à calçada da Avenida Dr. 
Mario Vilas Boas Rodrigues*.

*Nesta via não é permitido o estacionamento, 
mas sim a parada de veículos, podendo ser 
uma alternativa de embarque, caso haja per-
missão da autoridade de transito no momen-
to. Super dica: Lembre de carregar seu celular 
durante a feira.



P2P1

EXCURSÕES NA EXPO REVESTIR: 
ÔNIBUS / MICRO / VANS

CHEGADA (DESEMBARQUE) NA FEIRA
1.  Veículos entrarão pela “P2” e passageiros 

desembarcarão na lateral do pavilhão “F”.

2.  Ao ingressar no Transamérica Expo Center o 
veículo será cadastrado para poder retornar. 

3.  Após o desembarque, os ônibus e 
micro-ônibus deverão sair e dirigir-se 
ao estacionamento Park Land Guido 
Caloi (Avenida Guido Caloi, 3005) – 
estacionamento sugerido para aguardar 
retorno do grupo.

P1 P2

SAÍDA (EMBARQUE) DA FEIRA
1.  Haverá uma única saída para os grupos que 

retornarão com os ônibus e micro-ônibus – 
saída pelo pavilhão “C” ao término da rua 22.

2.  Veículos poderão permanecer até 20 minutos 
parados no PONTO DE EMBARQUE.

3.  Após esse período de espera, será obrigado 
a deixar o local, ficando por conta e risco 
dos passageiros não presentes e seu grupo 
a definição do novo ponto de encontro e 
eventuais despesas de estacionamento.

ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS

Excursões: Ônibus
Embarque > Pavilhão C
Desembarque > Pavilhão F

Entrada dos ônibus
Porta P2

Saída dos ônibus
Porta P1

P1

P2

Chegada
(Desembarque)
Pavilhão F

Saída
(Embarque)
Pavilhão C



EXCURSÕES NA EXPO REVESTIR: 
ÔNIBUS / MICRO / VANS

VANS DE: 
EXPOSITORES
SHOPPING D&D
VIA HG TURISMO
Poderão realizar serviços de transfers “vai 
e vem” nas dependências do centro de 
exposições, embarcando e desembarcando 
passageiros durante todo o período do 
evento na área do Pavilhão E (mapa) com 
bolsão no setor P.

VANS DE GRUPOS 
DE VISITANTES:
Estes veículos podem estacionar dentro do 
Transamérica Expo Center, mas não poderão 
efetuar serviços de transfer (vai e vem) 
durante o dia.

Devem ficar estacionadas até a saída definitiva 
do grupo ou sair e retornar após às 17h. 

Ao ingressar no Transamérica Expo Center, as 
vans serão cadastradas para poder retornar 
após às 17h. Antes disso não será permitido o 
retorno. O responsável pelo grupo receberá as 
informações in loco para o embarque / saída 
que serão realizados no E1/E2.

OUTRAS VANS E 
SERVIÇOS DE 
“TRANSFERS VAI-VEM”
Vans NÃO CADASTRADAS poderão apenas 
DESEMBARCAR passageiros antes das 17h.
Vans vazias, não credenciadas, NÃO TERÃO 
ACESSO ao estacionamento interno.

É TERMINANTEMENTE PROIBIDO O SISTEMA 
DE EMBARQUE DE PASSAGEIROS DE VANS 
NÃO CADASTRADAS ANTES DAS 17H

SUPERDICAS PARA QUEM 
OPTOU POR EXCURSÃO ÔNIBUS, 
MICRO-ÔNIBUS OU VAN

• Venha com a informação do retorno planejada 
e reforce com os participantes do grupo a 
pontualidade na hora da saída.

• Para mais informações ligue: (11) 4873-2132, 
de segunda a sexta, das 9h às 18h.

P2

P3

P2

P3



VÁ DE METRÔ, TREM OU 
ÔNIBUS (SPTrans)

Utilize o metrô/
trem e chegue 
mais rápido
Utilize a Estação Santo Amaro que 
dá acesso à Linha 5 – Lilás do metrô 
(viaquatro) e à Linha 9 – Esmeralda 
da CPTM (trem)

Os horários de chegada (10h) e saída 
(19h) da feira estão no contrafluxo, 
logo, mais vazios. 

A estação fica a apenas 900 metros do 
Transamérica Expo Center, permitindo 
acesso à feira em curta caminhada de 
aproximadamente 10 minutos.

A cada 100 metros, das 9h às 21h, 
orientadores na Rua Adele indicarão 
o caminho até a Expo Revestir (no 
período noturno utilizam coletes 
reflexivos e bastões de iluminação). 

VANS PARA O METRÔ
Na sua volta, entre 16h30 e 20h30, 
você terá à disposição vans até a 
Estação Santo Amaro.*
*Informação sujeita à alteração.

Exclusivamente no dia 12 de março 
de 2019, terça-feira, estenderemos o 
horário do serviço deste transfer para 
atender os participantes do "Dia do 
Revendedor".

No pavilhão "E" (E1 e E2) haverá 
um ponto de embarque da van 
FEIRA-ESTAÇÃO, com profissional 
uniformizado da feira para orientar os 
visitantes. 

Leve em sua bolsa/mochila um 
calçado leve para tornar a caminhada 
mais confortável. 

Observe as condições 
meteorológicas e leve abrigo 
adequado em caso de chuva.

ÔNIBUS (SPTrans)
Algumas linhas possuem parada em 
frente ao centro de exposições tais como:

6042-10
Santo Amaro / Jd. Tres Estrelas 

746R-10
Santo Amaro / Real Parque

Veja mais opções de ônibus em:
sptrans.com.br

Estação Santo Amaro
Linha 5 Lilás (Metrô)
Linha 9 Esmeralda (CPTM)

Transfer Oficial
Pavilhão>Metro
16h30 às 20h30

Pontos de
ônibus
sptrans.com.br

Pontos de ônibus

Transfer oficial 
(16h30 às 20h30)

Caminhada
(900m do Transamerica)

Legenda



DE MOTO OU BICICLETA

Se você for de bike use a saída da ciclovia 
pela estação Santo Amaro / CPTM.

Estação Santo Amaro
Linha 5 Lilás (Metrô)
Linha 9 Esmeralda (CPTM)

Moto R$35,00
Bicicleta (gratuito)

P1

Ciclofaixa

Caminhada
(900m do Transamerica)

Legenda

O estacionamento de motos (R$35) e bikes 
(Gratuito) fica a direita da entrada principal 
“P1”. Leve seu próprio cadeado.



DE HELICÓPTERO

O Heliponto mais próximo fica no Hotel 
Transamérica São Paulo a apenas 500 
metros do evento.

O serviço deve ser agendado com 
antecedência. Para informações e reservas 
ligue (11) 5693-4581.

Heliponto
Transamerica
Expo Center


