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JUAN PABLO DE VERA, CEM
CEO Grupo R1
Vice Presidente do Conselho SPCVB - São Paulo Convention & Visitors Bureau
Visite São Paulo

Nascido no Uruguai, 49 anos.
Graduado na Universidade de Buenos Aires em Administração de Empresas, pós-graduado em Direção de Empresas,
iniciou sua carreira profissional na Argentina no setor de Feiras e Eventos em 1992.No ano 1995 ingressou na empresa
Reed Exhibitions Argentina aonde chegou a ser o Gerente Comercial. Em 2002 foi transferido para São Paulo como
Diretor Geral da Reed Exhibitions Brasil.
No ano de 2005, coordenou a aquisição da maior organizadora de feiras de negócios no país e da América Latina e foi
nomeado Presidente da Reed Exhibitions Alcantara Machado. Nos doze anos seguintes, a empresa desenvolve um forte
crescimento no país e realiza oito novas aquisições no mercado nacional, consolidando um portfólio com 46 férias de
negócios realizados em 12 cidades do Brasil.
Em 2016 foi promovido uma vez mais, e assumiu a posição de Vice-Presidente Sênior para América Latina com principal
foco no desenvolvimento de negócios da Reed Exhibitions no México. Hoje a empresa já realiza 14 grandes feiras em 4
cidades naquele país.
Como ativo participante na comunidade de feiras e eventos, tornou-se Presidente do Conselho da Associação da
UBRAFE em 2012. Em 2016 foi convidado a assumir novamente e, em março de 2018, reeleito por unanimidade para o
período de 2018-2020.
Também durante o período de 2013-2014 foi eleito Presidente do Conselho do SPCVB (São Paulo Conventions &
Visitors Bureau), e reeleito para o mandato 2015-2016; aonde permanece hoje como primeiro Vice-Presidente.
Em 2017 também foi eleito Vice-Chairman para América Latina da UFI, Associação Internacional da Industria de
Eventos.
Durante este período de atividade profissional no mercado brasileiro recebeu mais de 35 prêmios e reconhecimentos.
Destacando-se o de Personalidade do Ano do Prêmio Caio 2012, por sua atuação à frente da maior empresa do setor e
pela contribuição para o desenvolvimento da economia regional. Em 2017 e mais uma vez em 2018, recebeu o Prêmio
Personalidade do Ano na categoria institucional como Presidente da UBRAFE por sua contribuição à Indústria a frente
do Conselho da Associação Brasileira. Também em 2018 recebeu o Premio como uma das 15 Personalidades mas
influentes da indústria de eventos na votação dos leitores da revista Latinamerica Meetings do México.
Em 2017 realizou o curso executivo AMP: Advance Management Program na IESE Business School em Barcelona,
Espanha. E recentemente cursou o Programa Executivo da Singularity University, no Silicon Valley na Califórnia.
Está participando do curso PAT: Programa de Atualização de Líderes na ISE Business School, em São Paulo.
Juan Pablo também apoia os programas locais de Educação no Setor de Eventos, e CEM certificado e cursou sua
homologação como Faculty Member na passada edição do IAEE ExpoExpo! em Nova Orleans. Está como Coordenador e
Professor do Curso de Pós-Graduação que leva o título: Desenvolvimento de Negócios na Indústria de Eventos na FIPE
(Fundação Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo).
Desde novembro de 2018 assumiu a posição de CEO do Grupo R1, uma empresa brasileira especializada em soluções
de tecnologia para eventos com presença em 44 hotéis, centros de convenções e pavilhões de feiras no Brasil. Com
sede em São Paulo e escritórios no Rio de Janeiro, Curitiba, e Recife, o grupo tem hoje mais de 14 anos de trajetória e
conta com 240 funcionários responsáveis de oferecer soluções e serviços em mais de 12.000 reuniões, eventos,
congressos, convenções e feiras no ano de 2018 em todo o Brasil. Além da R1, especializada em soluções audiovisuais o
grupo detêm a TES Cenografia é uma empresa líder no Brasil em cenografia e comunicação visual com tecido
tensionado impresso em grandes formatos, para feiras, eventos, cenografia, PDV e Mall; a empresa Prime Geradores,
uma empresa consolidada e especialista em locação de geradores de energia elétrica; e a 42 Labs, uma empresa
especializada no mercado de aplicações tecnológicas para criação de experiências inovadoras capazes de explorar
infinitos universos da imaginação.

