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Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez consti-
tui uma das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino  
Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem 
como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de  
cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasi-
leira propiciando caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre 
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias 
promotoras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de 
Educação dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos 
e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 
economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do 
país, incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma  
formação e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições 
de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 
sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 
de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com  
autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 
familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Novembro de 2011

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra da professora-autora

Caro Aluno, 

Organizar eventos é uma arte! Você, como futuro profissional da área, deve-

rá desenvolver competências e habilidades para desempenhar essa arte com 

maestria. Uma das competências importantes da organização e execução é 

o planejamento de qualquer evento que venha a organizar, não importando 

o seu tamanho ou dimensão. O levantamento das necessidades pré-evento, 

com um cronograma de apoio, lhe dará a visão de todas as etapas que deve-

rá executar para que seu evento seja um sucesso. Planejamento e Execução 

caminham juntos e são interdependentes: cabe a você saber implantá-los e 

acompanhá-los para ter o domínio do evento que organiza. O acompanha-

mento durante o evento, com o checklist adequado, evitará o inesperado 

que, caso aconteça, lhe dará condições de fazer com que o seu público alvo 

nada perceba. O fechamento pós-evento com a avaliação e a contabilidade 

final e os agradecimentos dos apoios recebidos, lhe darão a certeza de que 

o evento realmente cumpriu o seu objetivo proposto.

Bons eventos!

Profa. Msc. Marlene de Oliveira
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Aula 1 –  Organização e execução de 
eventos

Nesta aula estudaremos a importância da organização e execu-

ção de eventos e os benefícios resultantes deste processo para 

um país ou uma instituição. 

1.1 Introdução
Os eventos estão relacionados às diversas áreas de trabalho, tais como: tu-

rismo, publicidade, marketing, finanças, logística, segurança, administrativa, 

contabilidade ou de gestão. Os eventos surgem para suprir uma necessidade 

importante das pessoas se reunirem para diversos fins, sejam eles lazer, conhe-

cimento, entretenimento, fins religiosos, profissionais e outros. Em qualquer 

um dos casos a organização e execução de eventos, segundo Andrade (2002), 

não deixa de ser um “fenômeno multiplicador de negócios” e um “fenô-
meno capaz de alterar determinada dinâmica da economia”.

Diante do cenário competitivo que nos encontramos, devido à globalização,  

os eventos tomam significativa importância, pois acabam servindo como um 

diferencial para a empresa e instituição, ou para um país, como uma forma 

de conquistar novos mercados e manter os já conquistados. Portanto, exis-

tem eventos ocorrendo no mundo todo e o tempo todo, o que podemos 

notar através do rádio, televisão e todos os tipos de mídia. 

Geralmente, quando há um evento não só a empresa que o promove realça 

a sua imagem, bem como o local onde acontece o evento e até mesmo a 

cidade ou o país se destacam juntos, e assim temos turistas atravessando o 

mundo para participar de diversos tipos de eventos.

Figura 1.1: Eventos
Fonte: http://www.marinamara.com.br

Globalização
Fenômeno ou processo mundial 
de integração ou partilha de 
informações, de culturas e de 
mercados. = MUNDIALIZAÇÃO



1.2  Eventos como promoção e aproximação 
de pessoas

 Hoje se percebe que os eventos são utilizados como uma ferramenta im-

portante para vender serviços e produtos, pois são estratégias de comu-
nicação entre a empresa e o seu público. Além disso, os eventos estão con-

tribuindo, ainda que não seja este o seu objetivo principal, para aproximar 

pessoas, grupos e sociedades, numa era de isolamento tecnológico, na 

qual se fala por e-mails, se trabalha remotamente e se relaciona de forma 

virtual. O evento acontece como um momento de encontros e discussões 

pessoais, nos quais poderemos conhecer pessoas, novas tecnologias e fazer 

contatos com futuros clientes ou fornecedores.

1.3 Conceituando evento
Se pararmos para pensar o que é evento, podemos perceber que neste con-

ceito pode-se incluir “shows, jogos, competições esportivas, exposições, fes-

tivais, festas, mostra de arte e mesmo campanhas publicitárias criativas”. 

(ANDRADE, 2002). 

Neto (2004, p. 14) nos mostra com propriedade a relação dos eventos com 

as emoções humanas: 

Por meio de sua participação em eventos, o homem moderno aprende 

e reaprende a ter emoções, desenvolve o seu senso crítico, aprimora 

suas visões, preza a liberdade e adquire maior sensibilidade. E, com 

isso, aprimora a sua vida emotiva e social, transpondo as fronteiras 

estreitas das emoções do erotismo [...]

Quem participa de eventos está se atualizando, recebendo informações no-

vas, enfim, aumentando a sua visão de mundo.

1.3.1 Conceituando Organização e Execução
Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa online Priberam (2012), Orga-
nizar é pôr a funcionar, pôr em ordem, preparar, é o estado do que se acha 

em preparação. Executar é o ato ou efeito ou modo de realizar e cumprir. O 

processo de organização e execução consiste em estabelecer em que ponto 

uma instituição ou empresa se encontra no presente e para que ponto deve 

se dirigir futuramente, acrescentando a definição das estratégias ou táticas 

necessárias para atingir este objetivo. Em outras palavras, o processo deve se 

interessar pelos fins e pelos meios para que possa atingi-los. (SILVA, 2003).

Organização e Execução de Eventose-Tec Brasil 14



1.4 Benefícios da organização e execução  
      de eventos
Segundo Giacaglia (2003) citado por Silva (2003), os eventos possibilitam, 

entre outros, os seguintes benefícios:

1. Estreitamento das relações com os clientes, possibilitando uma intera-

ção com todos os profissionais da empresa; 

2. Apresentação dos produtos/serviços da empresa para seu mercado-

-alvo, ampliando o leque de exposição. Por ser dirigido o evento con-

segue, em um curto período de tempo e de uma só vez, atingir boa 

parte do público-alvo da empresa; 

3. Ganho de novos clientes, por meio da venda a curto, médio e longo 

prazos, além da geração de um mailing de prospecção para a equipe 

de vendas;

4. Obtenção de informações sobre o mercado e concorrentes; 

5. Venda ou transmissão de informações ao canal de vendas; 

6. Atualização profissional técnica;

7. Alavancagem da imagem institucional;

8. Estabelecimento de novos contatos comerciais; 

9. Lançamento de novos produtos.

Alavancagem
Ato ou efeito de alavancar. 
Alavancar é dar condições de 
desenvolvimento favorável, 
incrementar, aprimorar.

A organização e execução são fundamentais para o desenvolvimento de 

qualquer atividade, tanto empresarial quanto institucional, e não é diferen-

te nos eventos. Não se pode planejar e organizar um evento sem utilizar 

estratégias que vão desde a definição do objetivo que se pretende atingir e 

a definição do público alvo a ser convidado, até os atrativos ou entreteni-

mento utilizados, bem como, a programação a ser oferecida. Quanto mais 

comprometidas com seus objetivos forem essa organização e execução, mais 

sucesso o evento alcançará. 

e-Tec BrasilAula 1 – Organização e execução de eventos 15



Resumo
Nesta aula estudamos o conceito de evento, sua organização e execução, 

os benefícios decorrentes desta ferramenta de aproximação de pessoas e de 

promoção de instituições e empresas.

Atividades de aprendizagem
•	 Alguma vez você já organizou algum evento? Pode ser um evento fa-

miliar ou profissional. Comente sobre o público-alvo e qual o objetivo 

proposto. 

Leia o artigo: “A importância dos 
eventos para o turismo” de Soraya 
Souza de Albuquerque, disponível 

em: <http://bdm.bce.unb.br/
bitstream/10483/438/1/2004_

SorayaSousaAlbuquerque.pdf>. 
Acesso em: 11 mar. 2012.

Organização e Execução de Eventose-Tec Brasil 16
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Aula 2 – O Evento como fator  
de impacto na economia

Nesta aula estudaremos o evento como fator de impacto na 

economia, na geração de renda e contratação de mão de obra 

especializada.

2.1  Evento como fator de impacto na 
economia 

O Brasil possui potencial suficiente para 

participar do mercado mundial de eventos 

e congressos devido a sua infraestrutura, 

com portos e aeroportos e rede hotelei-

ra, além de oferecer várias opções de lazer 

para os participantes. 

Em ação conjunta com o Ministério do Tu-

rismo, do Conselho Nacional do Turismo e 

do Fórum Nacional de Secretários e Diri-

gentes Estaduais de Turismo, a Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) Projetos elaborou o 

documento referencial Turismo no Brasil 

2011/2014, que norteia as perspectivas de 

desenvolvimento deste setor no país para 

os próximos anos. 

O estudo aponta a consolidação do turismo como produto de consumo do 

brasileiro. Estima que os desembarques domésticos saltem dos 56 milhões, 

registrados em 2009, para 73 milhões em 2014. Projeta também a geração 

de 2 milhões de empregos formais e informais de 2010 a 2014. A entrada de 

divisas internacionais deverá crescer 55%, no mesmo período, subindo de 

R$ 6,3 bilhões para R$ 8,9 bilhões no ano de realização da Copa no Brasil. 

O trabalho contou com apoio de consultores da FGV e utilizou indicadores 

do IBGE, Banco Central, Ministério do Trabalho e Emprego, Infraero, entre 

outros. 

Figura 2.1: Logo da Copa do Mundo no Brasil
Fonte: http://www.jogodobrasil.com.br
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Figura 2.2: Matriz dos efeitos diretos e indiretos dos eventos na economia
Fonte: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br
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Os dois eventos internacionais de grande porte que nosso país sediará são a 

Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016, certamente atraindo 

grande público, o que contribuirá grandemente com a atividade econômica 

de diversas regiões de nosso país, devido aos serviços que serão utilizados 

por esses turistas. Matias (2001) complementa, afirmando que: 

[...] atualmente, o evento, em função dos objetivos fixados, do grande 

número de pessoas que envolvem e das diversas expectativas e neces-

sidades que essas pessoas apresentam, tornou-se uma importante ativi-

dade econômica e social, que deve ser tratada de forma profissional [...]

O desenvolvimento do setor de eventos proporciona a geração de renda 

através de novos postos de trabalho e a entrada de receitas, movimentando 

a economia das cidades que  os organizam e os recebem. Contudo, para que 

um evento tenha sucesso e os objetivos propostos sejam alcançados, certas 

medidas são extremamente necessárias, como a organização, o planeja-
mento e a execução, que requerem do organizador um perfil característico 

para o desenvolvimento dessas ações tão importantes, tanto para a organi-

zação quanto para a sociedade de modo geral. 

2.2  O Legado dos jogos Panamericanos de 
2007

Um dos mais importantes aspectos dos grandes eventos é o legado, ou 

seja, tudo o que, de material ou não, esse evento deixa em proveito do local 

onde é realizado. Segundo o então Prefeito do Rio de Janeiro Cesar Maia 

em depoimento na Revista do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro nº 42 

de 2009, os Jogos Panamericanos de 2007 deixaram  ao Rio de Janeiro o 

seguinte legado:

Execução
Ato, efeito ou modo de executar; 
realização; cumprimento.

Organização
Ação ou efeito do organizar de 
pôr a funcionar; estado do que 
se acha organizado; preparação.

Planejamento
Ação ou efeito de planejar; plano 
de trabalho; função ou serviço de 
preparação do trabalho.

Legado
(latim legatum) Aquilo que se 
deixa por testamento a quem 
não é herdeiro forçoso ou 
principal. O que é transmitido a 
outrem que vem a seguir.

Convention & Visitors Bureau
É uma associação sem fins 
lucrativos, fundada em 2 de 
maio de 2001, que congrega 
empresas e entidades ligadas 
aos setores de turismo, 
transportes, comércio, indústria 
e serviços de Pernambuco. A 
função do Convention Bureau 
é promover o turismo e suas 
atividades inerentes, atraindo 
novas oportunidades de 
negócios para seus associados; 
fortalecendo a imagem de 
Pernambuco, nacional e 
internacionalmente.

1. Revitalização de grandes áreas da cidade, como o bairro do Engenho de 

Dentro e cercanias, hoje a orgulhosa sede do Estádio João Havelange.

2. Mais de 10.000 novos empregos, principalmente na construção civil. 

3. Desenvolvimento do turismo, com a construção de quatorze novos 

hotéis, e uma taxa de ocupação por volta de 90% no mês do Pan.

e-Tec BrasilAula 2 – O Evento como fator de impacto na economia 19



4. Projeção de dimensões internacionais da cidade, como sede compe-

tente e segura para eventos de grande porte. 

5. Adoção de novos conceitos sociais como o voluntariado e a hospeda-

gem domiciliar. 

6. Introdução e conhecimento de novos esportes como o badminton, o 

softbol, o squash. 

7. Aperfeiçoamento profissional de servidores e técnicos nas áreas de 

arquitetura, engenharia, planejamento e gerenciamento de grandes 

eventos, assim como de servidores dos órgãos de controle interno e 

externo.

1. Badminton (ou badmínton 
em português) é um esporte 

individual ou de duplas, 
semelhante ao tênis, praticado 

com raquete e uma peteca. 
2. Softbol é um esporte que foi 
criado como uma variação mais 

leve do baseball (soft é “leve” 
em inglês), por isso tornou-se 

uma modalidade mais popular 
entre as mulheres. O objetivo é 

pontuar batendo com um bastão 
em uma bola lançada e depois 

correr pelas bases do campo. Foi 
incluído no programa dos Jogos 

Olímpicos a partir de 1996.
3. Squash é um esporte 

praticado com raquetes e com 
uma pequena bola oca preta de 
borracha por dois jogadores (ou 

quatro jogadores para disputa 
de duplas) em uma quadra 

fechada por quatro paredes, 
sendo a traseira de vidro. Nas 

competições de profissionais as 
quatro paredes são de vidro e 

a bola é branca. Quando a bola 
atinge a parede, é espremida 

contra ela (espremida do inglês 
squashed, o que originou o 

nome do esporte). Foi incluído 
pela primeira vez no programa 

dos Jogos Panamericanos de 
Mar del Plata, em 1995.

Portanto, um evento é uma 
grande oportunidade de atrair a 
atenção do público, de manter, 

elevar ou de restabelecer a 
imagem de uma empresa, 

instituição, cidade ou país e 
principalmente atrair geração 
de renda, empregos e novas 
oportunidades de negócios.

Qual será o legado que queremos para o nosso país após a re-
alização da Copa de 2014 e das Olimpíadas de 2016?

Certamente, queremos  o legado do planejamento, da organização, do cum-

primento de metas e prazos, tão importantes para qualquer instituição, em-

presa ou país. Queremos ser vistos como competentes e capazes de realizar 

qualquer tipo de atividade. Queremos que a infraestrutura preparada para 

receber tantos visitantes traga benefícios para a população que a utilizará 

após o término dos jogos e que o crescimento da economia, devido aos 

serviços utilizados pelos turistas, continuem pelo acréscimo de visitantes que 

passaremos a receber depois de nos tornarmos conhecidos mundialmente 

como destino de eventos mundiais de grande importância.  

E para vocês, futuros profissionais de eventos, desejamos que recebam o 

legado de poder trabalhar e realizar muitos eventos nos diversos segmentos 

que nossa economia proporcionará para os turistas de diversos  setores que 

iremos receber.

Resumo
Nesta aula estudamos a importância do evento como fator econômico, o 

conceito de planejamento, organização e execução e o impacto como gera-

dor de renda e emprego.

Leia a reportagem “Especialistas 
questionam o impacto da 

copa de 2014”, disponível em: 
<http://economia.ig.com.br/
mercados/especialistas+qu
estionam+real+impacto+d
a+copa+de+2014+no+pa

is/n1237683217119.html>. 
Acesso em: 18 set. 2011.
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 Atividades de aprendizagem
•	 Você, com certeza, já participou de algum evento na sua cidade. ANOTE 

os aspectos positivos e os negativos que observou  quanto à organização 

desse evento. 
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Aula 3 – O planejamento de evento – 
O “pré-evento”

Na aula de hoje estudaremos a importância do planejamento e 

da organização de eventos e as vantagens e desvantagens da 

utilização de equipe interna e externa.

3.1 Introdução

Estudo de caso: 

A diretoria de uma suposta empresa vai se reunir para tratar um assunto 

emergencial. Preferem ficar na empresa em vez de locar um espaço em 

um hotel. O tema da reunião exigirá dos diretores um planejamento estra-

tégico para tomada de decisão. Decidiram não sair da sala enquanto não 

encontrarem uma solução para o 

tema. O setor de eventos deverá or-

ganizar o café da manhã, visto que a 

reunião começa às 7h, e providenciar 

o almoço e o lanche ao final da tarde, 

quando deverão concluir o tema. A 

diretoria quer tudo com o menor cus-

to possível e muita qualidade no aten-

dimento. 

Figura 3.1: Planejamento
Fonte: http://www.qeeventos.com.br

Perguntamos: Quais serão as providências que deverão ser tomadas? 
O que deve ser realizado primeiramente?

3.2  A importância do planejamento e da 
execução

Um evento, assim como todas as atividades que realizamos, deve ter um pla-

nejamento antecipado para que possa ser executado A execução e o plane-

jamento de eventos pressupõem uma série de providências a tomar sempre 

pensando nos objetivos que se pretende atingir. O primeiro ponto que deve-

Terceirização, ou outsourcing, 
é uma prática que tem o 
objetivo de reduzir os custos e 
aumentar a qualidade de um 
serviço. Pode ser usada em larga 
escala por grandes empresas 
como as de telecomunicações, 
mineração, indústrias etc. 
Pequenas e médias empresas 
também podem se beneficiar 
muito com essa prática, uma 
vez que elimina burocracias 
internas com as atividades-
meio (que não são a principal 
atividade da empresa). Apesar 
das várias vantagens ela deve 
ser usada com cautela, pois a 
má gestão da terceirização pode 
implicar para as empresas um 
descontrole e desconhecimento 
de sua mão de obra. E o 
princípio básico é o de que 
não se deve terceirizar a sua 
atividade-fim, ou seja, a principal 
atividade da empresa.



mos considerar no planejamento de um evento é a tomada de decisão quanto 

à utilização da estrutura interna, ou contratação de empresa terceirizada. To-

das essas decisões vão depender do custo ou da verba liberada para a realiza-

ção do evento, da emergência ou da antecedência do evento a realizar.

Vantagens no caso de organização externa, segundo Giacaglia (2003, 
p. 24):

Maior velocidade na organização dos eventos, uma vez que será de-

senvolvida por uma equipe especializada, experiente e conhecedora dos 

vários fornecedores e serviços que serão necessários;

Maior eficiência de custos, uma vez que empresas especializadas geram 

volume com vários serviços, ganhando maior poder de negociação com 

fornecedores;

As empresas do ramo desenvolvem pesquisas e planejamentos espe-

cíficos para a execução de qualquer evento, possuindo inclusive experiên-

cia de organização de eventos em qualquer região, estado ou país;

O fato de se contratar serviço de terceiros somente quanto se tem a 

certeza da participação no evento faz com que haja maior flexibilização 

no que se refere aos custos, apenas existentes quando da sua real necessi-

dade. Em momentos de crise financeira e de pausas em participações em 

eventos não há a geração de custos com estrutura.

Vantagens no caso de utilização de estrutura interna, segundo Giaca-
glia (2003, p. 25):

Maior personalização na organização dos eventos, já que serão desen-

volvidos por profissionais aculturados pela convivência dentro da empresa;

Maior capacidade de operacionalização das atividades que envolvam 

mais de um departamento;

Maior padronização entre os vários eventos. O fato de uma mesma 

estrutura interna da empresa, conhecedora da cultura e dos anseios e 

desejos tanto de consumidores quanto de seu corpo de diretores, realizar 

todos os eventos faz com que estes tenham maior padronização entre si, 

isto é, tenham a mesma identidade;

Aculturado
Adaptado a outra cultura; 

que passou pelo processo de 
aculturação.
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Menor dependência. Quando se fecha contrato com uma empresa de 

fora, adquire-se certa dependência com relação ao trabalho desenvolvido 

por esta. Como costuma ser um contrato de risco, muitas empresas pre-

ferem confiar em seus profissionais e não transferir uma responsabilidade 

tão grande à empresa terceirizada.

Valorização do profissional da própria instituição e, portanto, da 

imagem institucional dela. Quando o evento obtém sucesso, é muito mais 

interessante para a empresa atribuí-lo à eficiência de seus colaboradores 

e, portanto, à sua capacidade em contratar os melhores profissionais do 

mercado, do que ter de reconhecer um trabalho executado por uma em-

presa de fora.

A autora complementa que, diante dos fatores expostos, cabe à empresa de-

cidir pela contratação de empresa especializada na organização de eventos 

ou aproveitar a estrutura interna para esta finalidade.

3.3 Planejamento, execução e avaliação
Para se realizar um excelente evento é essencial que se estabeleça uma me-

todologia correta de trabalho. Andrade (2002) divide esta metodologia em: 

planejamento, execução e avaliação. Segundo o autor, no planejamento 

deve-se levar em consideração à conjuntura do mercado na época do even-

to, a possível demanda, a capacidade em suprir essa demanda e deve-se 

principalmente estabelecer os objetivos e as metas que se deseja alcançar 

com o evento.

Dentro do planejamento é importante que se construa e se mantenha atuali-

zado um banco de dados onde podem constar várias informações importan-

tes, como por exemplo aspectos econômicos e culturais do local do evento 

e principalmente as características e os dados do cliente.

A realização requer a nomeação de um coordenador geral, a criação de 

comissões e a estipulação de um cronograma são requisitos essenciais. Nesta 

visão, cabe ao profissional de eventos o importante papel de apoiar, organi-

zar e planejar todo o evento. A avaliação do evento pode ser feita através 

da aplicação de uma pesquisa no final junto a todos os participantes do 

evento e com a própria diretoria que o solicitou. 
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Respondendo ao estudo de caso apresentado inicialmente nesta aula, a em-

presa fez a opção por utilizar o setor de eventos da casa para atender rapi-

damente as suas necessidades e otimizar os custos da organização. O setor 

de eventos deverá utilizar fornecedores que tenham bom preço e qualidade 

ou designar um funcionário do setor para fazer as compras, e solicitar que a 

copa que atende a diretoria prepare o café e o lanche. Em um almoço, por 

exemplo, poderá comprar pratos prontos ou optar pela encomenda de co-

mida típica oriental, por exemplo, se é a preferência de todos ou então servir 

saladas frias, que podem ser preparadas no próprio refeitório ou cantina da 

empresa. 

A criatividade do profissional de eventos é fator fundamental para usar alter-

nativas que atendam bem a diretoria da empresa e ao mesmo tempo não saia 

do orçamento previsto. Estudaremos sobre este tema nas próximas aulas.

Curiosidade!

Otimizar
o rendimento óptimo, criando 
as condições mais favoráveis 
ou tirando o melhor partido 

possível.

Estima-se que as mil maiores empresas do Brasil realizem em média, cada 

uma, 270 eventos por ano. Portanto, todo ano acontecem 270 mil eventos 

corporativos no país. Os principais estão voltados para o relacionamento 

com o público externo, aproximadamente 53% dos eventos são voltados 

para esse fim. Outra parte, 26% destes eventos têm foco interno e 18% 

restante é destinada à divulgação de metas e estratégias da empresa. Es-

tes dados são apontados pela pesquisa da Fanceschini Análise de Merca-

do, encomendada pelo MPI – Meeting Professionals International. Sendo 

assim, todo ano em nosso país temos festas fechadas, congressos, stand 

em feiras, treinamentos, convenções, viagens de incentivo, confraterniza-

ção de final de ano, coletiva de imprensa, patrocínio a eventos culturais, 

esportivos e shows. Este estudo mostra uma grande evolução desde 2008. 

Fonte: http://mundodomarketing.com.br/imprimirmateria.php?id=14183. Acesso em 17 jun. 2012.

Resumo
Estudamos, nesta aula, a importância do planejamento e as decisões que a 

empresa deve tomar para manter a equipe interna na organização de um 

evento, ou contratar serviços externos, avaliando criteriosamente quais as 

vantagens e desvantagens deste processo.

A entidade MPI – Meeting 
Professionals International funciona 

desde o final da década de 1970, 
atualmente está em operação 

em 65 países e tem mais de 20 
mil associados. Procura agregar 
representantes de toda a cadeia 

produtiva envolvida na preparação 
de um evento. 

Fonte: http://www.mpiweb.org/Home.
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Atividades de aprendizagem
•	 Você já planejou um evento? Este evento foi em âmbito pessoal ou pro-

fissional? Aproveite as linhas a seguir e relate sua experiência.
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Figura 4.1: Calendário
Fonte: http://comunidadetiamarita.blogspot.com

Aula 4 – O calendário de eventos

Nesta aula estudaremos a importância da elaboração de um ca-

lendário para o setor de eventos e como o mesmo deve ser uti-

lizado para a organização e execução de eventos.

4.1 Conceito e tipos do calendário
Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Priberam (2012), calendário 

pode significar um conjunto de datas fixadas para realização de algo ou para 

emprego do tempo ou um programa. Um dos primeiros passos na organiza-

ção e execução de eventos de uma empresa, instituição ou setor, é realizar a 

elaboração do calendário de eventos, que pode ser: 

a) calendário semanal; 

b) calendário mensal; ou

c) calendário semestral ou anual de 

eventos.

Mesmo um evento comum como de 

aniversariantes do mês, por exemplo, 

deve-se elaborar um calendário men-

sal dos aniversários e divulgar aos 

funcionários, assim podem ser pro-

videnciados cartões assinados pelas 

chefias e também bolo e refrigerante.

4.2  A importância do calendário
O calendário é uma forma de agenda, com data, hora e local do evento, 

geralmente distribuídos em vários locais, setores e instituições ou cidades. O 

uso de calendário para a divulgação de eventos é muito vantajoso e pode ser 

estruturado de várias formas: 



1. Ordem alfabética;

2. Data da realização;

3. Cidade, país ou estado da realização; 

4. Área básica de interesse:

a) Religiosa;

b) Artística;

c) Cultural;

d) Esportiva;

e) Social;

f) Cívica;

g) Folclórica;

h) Científica;

5. Tema principal:

a) Estabilidade, influência na economia brasileira;

b) Ecologia, os perigos do desmatamento;

6. Especialidade profissional:

a) Medicina;

b) Engenharia;

c) Ciências Jurídicas;

d) Informática.

4.3 Regras de uso do calendário
Andrade (2002) nos traz algumas regras do uso do calendário: 
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Por isso é sempre importante revisar muito bem o material antes de im-

primir ou editar, pois, após a sua entrega, será muito difícil resgatá-lo ou 

corrigi-lo, o que pode sair muito caro para a empresa.

4.4  A Construção de um calendário 
de eventos

Segundo Andrade (2002), a construção do calendário deve contar com o 

envolvimento e a participação de todos os interessados e organizadores do 

evento em questão. Se o calendário de eventos for para uma cidade ou re-

gião, deverá envolver todas as entidades locais para que sejam analisadas, 

pesquisadas, catalogadas todas as atividades realizadas pelas instituições, 

para que desta forma o calendário possa cumprir com seu papel de informar 

e divulgar todos os eventos que se pretende realizar. Será organizada a me-

mória do município e da região através dos eventos, podendo a cada etapa 

acrescentar ou modificar o que necessário for.

É muito importante a iniciativa de organizar um calendário de eventos se-

mestral ou anual, tanto para uma empresa privada ou para uma instituição 

pública, pois desta forma se planejará e executará adequadamente todos os 

eventos previstos, contribuindo para a realização de um histórico da organi-

zação ou instituição.

4.5 Modelos de calendário de eventos
Podem ser utilizados diversos modelos de calendários, o importante é esco-

lher um que seja adequado ao tipo de evento que deseja divulgar ou promo-

ver. Por isso apresentamos a seguir alguns modelos: 

a) O calendário deve ser divulgado com bastante antecedência da primeira 

data agendada; 

b) Estar agrupado por abrangência, se será nacional ou regional; 

c) Adequar-se aos idiomas envolvidos do público alvo e proporcionar uma 

consulta rápida para quem o recebe; 

d) O calendário deve ter todas as informações necessárias. 
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Modelo 1

Figura 4.2: Calendário de Eventos Anclivepa (PR)
Fonte: http://www.anclivepapr.com.br

Modelo 2

Figura 4.3: Calendário de Eventos Cidade de Colina (SP)
Fonte: http://escolaantoniodaher.blogspot.com.br
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Modelo 3

Figura 4.4: Modelo caledário de eventos
Fonte: http://karateacademiaathletics.blogspot.com.br

4.6  Procedimentos para implantação de um 
calendário de eventos

Devido à grande participação das empresas e instituições em diversos tipos de 

eventos, é importante a elaboração de um calendário geral ou setorial de todos 

os eventos, relacionados a empresa ou instituição, que irão ocorrer durante o 

ano. Para isso, é importante definir quem será o responsável pela organização 

e implantação deste calendário anual de eventos, se a empresa contratará um 

profissional da área ou se terá um setor interno para cuidar dos eventos.

A partir desta definição, contatar os setores para levantamento de dados de 

todos os eventos que deverão ocorrer no ano. A avaliação dos eventos já re-

alizados anteriormente dará subsídios para a montagem de um calendário 

que atenda às necessidades da empresa ou da instituição.

Após a elaboração e divulgação do calendário para toda a empresa ou ins-

tituição, é importante que o profissional responsável cuide da sua implanta-

ção e realize a sua manutenção já que os eventos poderão ser transferidos 

ou cancelados. 

4.7  Ferramentas para manutenção do 
calendário

Uma das ferramentas importantes para a manutenção do calendário é o 

acompanhamento diário e semanal dos eventos. Recomenda-se a quem tra-

balha com calendário anual, começar a elaborar o fechamento dos eventos 

para o ano seguinte no mês de outubro do ano antecessor, checando as 

datas, locais, temas, horário e períodos. 

Subsídio
Auxílio, dados, informações, 
benefício.
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Após a aprovação, o caledário passa a ser implantado e acompanhado a 

partir do ano que se inicia, sempre com trinta dias de antecedência para as 

atividades mensais. Portanto, no caso de atividades e eventos em janeiro, 

este acompanhamento deve começar em novembro e dezembro do ano 

antecessor para que todas as providências sejam tomadas para atendimento 

deste calendário.

Algumas técnicas são importantes:

1. Uso da agenda;

2. Uso de pasta follow up (acompanhamento) para controle das provi-

dências;

3. Lista de providências ou checklist de tudo que é necessário para o 

evento;

4. Elaboração da lista de fornecedores (alimentos, decoração, material de 

apoio, hotel, passagem, equipamentos, serviços de recepção);

5. Elaboração dos passos necessários ou roteiro para cada tipo de evento;

6. Elaboração de modelos de roteiros de cerimonial;

7. Elaboração de modelo de ficha de avaliação final pós-evento.

Resumo
Estudamos sobre a importância do calendário de eventos para uma cidade, 

empresa ou instituição e algumas recomendações importantes para a im-

plantação e manutenção de um calendário anual ou mensal. 

Atividades de aprendizagem
•	 Elabore com seus colegas um calendário de atividade de seu curso no 

polo de apoio presencial onde você estuda. Pode ser um calendário de 

datas comemorativas que pretendem implantar na sua sala de aula.

Leia o artigo: “A importância dos 
eventos para o desenvolvimento 

do turismo regional”, de Rodrigo 
Amaro dos Santos. Disponível 
em: <http://www.revista.inf.

br/turismo/artigos/TU815103.
pdf>. Acesso em: 17 mar. 2012.
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Aula 5 – Criatividade em eventos

Nesta aula estudaremos a importância da criatividade em even-

tos e como ela pode ser utilizada para divertir e entreter seus 

participantes.

5.1 O evento como diversão
Relacionamos o tema criatividade a eventos, pois consideramos o evento um 

momento criativo e de entretenimento. O evento é um momento de encon-

tro de muitas pessoas para discutir ou conhecer algo em comum. Esse encon-

tro estabelece a possibilidade das relações sociais, já que o ser humano está 

cada vez mais enclausurado no seu trabalho ou em relacionamentos virtuais.

O evento deve ser algo divertido, dinâmico e sinergético. Não devemos 

pensar que diversão cabe apenas às crianças, devemos buscar nas atividades 

que realizamos o lado divertido, humorado e criativo, pois assim, além da 

vida se tornar muito mais leve, a saúde será priorizada, tanto no aspecto 

físico, como social e psíquico.

O médico norte americano Patch Adams, desde a década de 1960, vem 

utilizando o riso como terapia de cura. Na índia existem vários clubes do riso 

para tratamento antiestress. No Brasil conhecemos o trabalho dos “Doutores 

da Alegria” desenvolvido em hospitais, e muitas organizações implantaram 

sessões do riso antes do início das atividades, pois causa um aumento con-

siderável na produção, resultado do efeito do bem estar no organismo do 

trabalhador. A psicologia nos explica que o uso do lado direito do cérebro, 

que é o nosso lado intuitivo, imaginativo e subjetivo, contribui muito para o 

sucesso profissional e pessoal. Segundo Silveira (2004):

De acordo com as pesquisas realizadas, afirma-se que o cérebro divide-

-se em dois hemisférios e que o temperamento de cada pessoa tem 

relação direta com a utilização desses hemisférios. As pessoas que 

apresentam o lado esquerdo mais desenvolvido são tendentes a usa-

rem de forma adequada a lógica, a matemática possuindo habilidades 

para planejar e organizar suas ações. Já que é o lado mais intuitivo do 

Criatividade
Capacidade de criar, de inventar.
Enclausurado
Que se enclausurou; recolhido ao 
convento. Isolado em clausura 
ou recinto fechado; confinado. 
Separado do convívio social; 
retraído.
Entretenimento
Ato de entreter. Coisa que entre-
tém. Brincadeira. Distração.
Sinergético
Que age simultaneamente com 
outra coisa.



homem. Por isso são introspectivas, amorosas, delicadas e mais racio-

nais. O lado direito do cérebro é responsável pela imaginação criativa, 

a serenidade, a capacidade de síntese, a facilidade de memorizar. As 

pessoas que utilizam mais esse lado do cérebro possuem habilidades 

para analisar esquemas e técnicas em oratórias.

Por isso na realização dos eventos, seja de lazer, sociais, empresariais, espor-

tivos, acadêmicos ou institucionais, temos a diversão como um fator de com-

pra e fornecimento de serviços; ou seja, é uma forma de a empresa oferecer 

algo além do produto ou do serviço prestado para atingir o público de uma 

forma que o encante e o direcione para a compra.

5.2 Criatividade em eventos 

Figura 5.1: Criatividade
Fonte: http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2012/12/criatividade.jpg

5.2.1  Conceituando criatividade temos os 
seguintes autores:

Duailibi e Simonsen, citados por Neto (2004), definem criatividade como 

“ato de dar existência a algo novo, único e original”. Definem a cria-

tividade sob duas formas: a invenção e a descoberta.

Herkovitz, citado também por Neto (2004), define criatividade da desco-

berta como “o encontro acidental de algo que não se havia percebi-
do anteriormente. Invenção é a criação deliberada de alguma coisa 
radicalmente nova.”.
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5.2.2  Clegg e Birch, citados por Neto (2004), 
especificam a criatividade em três tipos:

1. a criatividade artística: aquela em que a pessoa cria obras de arte, 

como uma pintura, escultura ou escreve um roteiro de um filme, uma 

letra de música, enfim, aquela criatividade voltada ao mundo artístico.

2. a criatividade da descoberta: ocorre quando alguém descobre novas 

formas de trabalhar, por exemplo, inventa novos produtos, ou ainda os 

aperfeiçoa. Esta fonte criativa está muito ligada à inovação e à iniciativa, 

duas competências muito importantes no mundo do trabalho atual.

3. através do humor: aquela pessoa que sempre tem uma história para 

contar, uma piada ou uma brincadeira inteligente a fazer. Ela também é es-

sencial para manter o ambiente de trabalho saudável e prazeroso. Passou a 

época em que não podia pensar em conciliar riso e trabalho: hoje sabemos 

que quando o trabalho é prazeroso, torna-se mais produtivo e eficaz.

Para se realizar um evento, que tipo de criatividade é necessária?

A criatividade artística, pelo fato do evento ser um entretenimento.

O promotor de eventos deve ser um artista e criar o seu evento com muita 

imaginação e comprometimento.

No entanto, se o promotor de eventos consegue utilizar um pouco de cada 

criatividade, seu resultado tende a ser muito melhor. Fazer do evento um 

momento de humor, de alegria, uma obra de arte recheada de inovações, 

não seria excelente? Basta adaptar a criatividade de acordo com os temas 

propostos nos eventos, como tornar a discussão de um esporte em entrete-

nimento, ou de um assunto político em algo descontraído etc.

Podemos relacionar o tema de eventos com estes, da descoberta e da inven-

ção, da seguinte forma: 

Quando se criam espaços alternativos para se realizar eventos, como es-

tacionamentos, parques, praças etc., está se utilizando a forma criativa de 

descoberta; 

Já a invenção pode ser encontrada em imagens digitalizadas utilizadas 

em eventos, em cenários diferentes e criativos, na disposição do palco ou 

estande.
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5.3  O evento como espaço de 
entretenimento

A transformação de um evento em um entretenimento não é complica-

do, depende apenas da visão e da criatividade de quem o organiza. Va-

mos exemplificar como um evento pode se transformar em algo muito mais 

abrangente e divertido. 

Imaginem um encontro sobre educação física, com o objetivo de mostrar 

novos equipamentos para condicionamento físico, por exemplo.

Existem duas possibilidades, entre outras, de se fazer este evento: 

1. A primeira é a de reunir vários profissionais para falar sobre o assunto 

e para eles conhecerem os novos equipamentos; 

2. A segunda alternativa é abrir ao público em geral, organizar estandes 

com os equipamentos, com pessoas simulando os exercícios, profes-

sores de educação física oferecendo aulas demonstrativas sobre espor-

tes, distribuições de brindes, brincadeiras etc. 

O importante é tornar o evento adequado e atrativo para um público maior, 

pessoas que possam passar a gostar da profissão ou aprender com ela. As-

sim o evento torna-se mais rentável e mais divertido.

Percebe-se essa mesma concepção quando se trata, por exemplo, da Bie-

nal Internacional do Livro, que se apresenta em forma de oficinas, shows, 

poesias, promoções, enfim, transforma-se em um evento multifuncional e 

multisetorial. 

Neto (2004) nos mostra a transformação da concepção dos eventos que vem 

acontecendo nos últimos anos:

Quadro 5.1: Criatividade em Eventos
De Para
Eventos funcionais Eventos multifuncionais/multifacetados

Eventos especializados Eventos multiespecializados

Eventos setoriais Eventos temáticos

Eventos reais Eventos reais e virtuais

Eventos convencionais Eventos interativos

Eventos tradicionais Eventos experimentais

Fonte: Neto (2004, p. 22).

Multisetorial 
Relativo a vários setores.

Rentável
adj. Que produz rendimento 

satisfatório; frutuoso. Traz lucro.
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O quadro 5.1 nos mostra o quanto a criatividade está intimamente relacio-

nada com a elaboração de eventos, o quanto a visão sistêmica e a inovação 

estão presentes nesta área. Vemos que os eventos, que antes só aconteciam 

presencialmente, agora podem ser pensados no plano virtual, como a for-

matura do nosso curso, que é transmitida para todos os polos e podem se 

transformar em eventos interativos. 

Nesta nova percepção, o público não é mais um espectador passivo, mas al-

guém que interage e que faz parte do próprio evento. Fugir do padrão, lidar 

com inovações não quer dizer evitar planejamentos, muito pelo contrário, o 

planejamento sempre deve anteceder qualquer evento; o que difere são as 

ideias e a ousadia em planejar algo novo e inusitado.

5.4 O Evento como espaço criativo
Para que as ideias surjam, é necessário termos um foco, definir em que 

queremos aplicar a criatividade: em um objeto, em uma situação ou em 
um problema? Uma vez determinado para onde direcionar nossas ideias 

criativas, partiremos agora para decidirmos se a criatividade estará ligada aos 

aspectos artísticos, como movimento e beleza, ou se estará direcionada aos 

aspectos relacionados à utilidade do produto ou do serviço em questão, no 

qual o foco é a tecnologia ou a durabilidade do produto ou serviço que está 

sendo oferecido ou apresentado através de um evento.

 O foco do seu pensamento criativo pode ir se afunilando cada vez mais, 

saindo do pensamento geral e chegando mais próximo do foco particular. 

Após este trabalho podemos analisar o quadro 5.2.

Quadro 5.2: Criatividade em eventos culturais e sociais 
Campo Valor Atividades

Ciências Verdade Descobrir, experimentar, interpretar e 
expressar objetivamente

Artes Beleza Perceber de forma sensível, sentir, 
reagir com empatia, expressar de 
forma bela

Tecnologia Utilidade Combinar, aplicar, construir, adaptar, 
explorar

Relações Humanas: política, educa-
ção, esporte

Bondade (respeito, justiça, saúde, 
desenvolvimento pessoal)

Dominar, motivar, repartir, ajudar, 
coordenar, servir, ensinar

Fonte: Elaborado pela autora (2012).

Sistêmica 
Visão sistemática é a capacidade 
de identificar as ligações de fatos 
particulares do sistema como 
um todo.
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Para que entenda melhor o quadro acima, podemos dar um exemplo da 

realização de uma feira de ciência na sua cidade ou na sua escola. Nela se 

aprendem verdades científicas através da experimentação e da descoberta. 

Ou também pode se tratar da realização de um evento artístico, como uma 

exposição que pode ser interativa, onde os participantes, além de admirarem 

a beleza através das cores e plasticidade, podem participar da obra alterando 

suas cores e texturas.

Continuando o mesmo pensamento, podemos estabelecer outras relações:

Quadro 5.3 Evento como valor de entretenimento 
Campo Valor Atividades

Eventos Diversão 
Entretenimento

Imaginar
Fantasiar
Ousar
Perceber
Descobrir relações

Fonte: Elaborado pela autora (2012).

Outros valores além de diversão e entretenimento podem ser acrescentados, 

dependendo do tipo de evento que se organiza, como por exemplo: valores 

morais, éticos, de sustentabilidade e responsabilidade social. Neste caso, a 

criatividade deve ser utilizada e dirigida para cumprir o objetivo proposto 

para o público alvo que se pretende atingir, facilitando o entendimento e 

a recepção do conteúdo abordado ou apresentado através da criatividade. 

Resumo
Nesta aula estudamos o uso da criatividade em eventos, pois é usando a 

criatividade na elaboração de um evento que o tornamos muito mais inte-

ressante e, por consequência, mais rentável. 

Atividades de aprendizagem
•	 Pense em algo criativo e planeje, junto com seus colegas, a realização de 

um evento comemorativo em seu polo presencial, pode ser: comemora-

ção dos aniversariantes do mês, comemoração do aniversário do tutor ou 

qualquer outra data comemorativa.

1. Leia o livro “Criatividade e 
Processos de Criação”, de Fayga 
Ostrower, publicado pela Editora 

Vozes. O livro tem 187 páginas 
e foi publicado em 1977. 

Disponível em: <http://www.
mariosantiago.net/Textos%20
em%20PDF/Criatividade%20

e%20Processos%20de%20
Cria%C3%A7%C3%A3o.pdf>. 

Acesso em: 28 mar. 2013.

2. Assista ao filme “Patch 
Adams” (na versão brasileira, 

“Patch Adams - O Amor 
é Contagioso”). Filme 

estadunidense de 1998, é uma 
comédia dramática dirigida 

por Tom Shadyac, baseado em 
livros e na vida de Patch Adams, 

com Robin Williams no papel 
principal. 
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Aula 6 – O projeto de eventos

Nesta aula estudaremos a importância da elaboração de um 

projeto de eventos. Veremos quais os componentes deste proje-

to e o papel do profissional de eventos nesse processo.

Você sugere a sua chefia a necessida-

de da elaboração de um calendário de 

eventos para os funcionários da em-

presa, pois algumas datas importantes 

deveriam ser comemoradas, como: Dia 

das Crianças (para os filhos dos funcio-

nários), Dia Internacional da Mulher, 

Dia das Mães, Dia dos Pais, comemora-

ção do Natal etc. 

A chefia acha interessante e pede que você faça um projeto para a sua 

implantação. 

Como profissional de eventos, que medidas e atitudes você tomará 

para a elaboração deste projeto?

6.1 Definição do evento
Em primeiro lugar, devemos ter em mente o tema do evento, o público alvo 

esperado e o objetivo que se pretende atingir. Uma boa estratégia é fazer um 

rascunho das ideias que forem surgindo até conseguir dar forma ao evento. 

•	 Por isso é importante realizar um brainstorming, para que várias ideias 

possam surgir relacionadas ao tema, local, decoração, divulgação, e de-

pois sejam classificadas e direcionadas para o objetivo proposto.

•	 Buscar os resultados de outros eventos também pode ajudar a tornar 

mais claro o que se pretende e a encontrar um equilíbrio entre as ideias 

rascunhadas. É só depois de concluída essa primeira etapa que os pró-

ximos passos podem ser dados. 

Brainstorming
é uma reunião que tem como 
objetivo principal a transmissão 
de ideias sobre determinado 
assunto. Em um primeiro 
momento, a reunião parte do 
princípio criativo, que é quando 
os integrantes emitem opiniões 
sobre o tema em pauta. Em 
seguida o princípio é avaliativo, 
isto é, as ideias passam pelo 
crivo da avaliação e crítica. Ao 
final da reunião, os integrantes 
terão como base as diretrizes 
que serão traçadas em busca dos 
objetivos propostos.

Figura 6.1: Projeto
Fonte: http://continentalcultural.blogspot.com

Estudo de caso:



•	 O número de participantes ou convidados deve ser determinado para 

que seja escolhido o local mais adequado, com capacidade física sufi-

ciente para abrigar a quantidade estimada de pessoas. 

•	 Horários e prazos devem ser estabelecidos com base na programa-

ção das atividades, as quais devem ocorrer nos períodos estabelecidos, 

podendo ser definida uma tolerância de alguns minutos de atraso ou 

antecipação para o início das atividades.

6.2 Tipos de projetos
Segundo Oliveira e Bond (2011), os projetos de eventos podem ser definidos 

como:

•	 Projetos puros − a empresa realiza uma atividade com base na qual 

veicula uma imagem ou conceito favorável de si própria, sem visar o 

lucro e sem focar no que promove o seu ramo de atuação ou produto. 

Exemplos: patrocínio das artes, entrega de prêmios anuais, promoção da 

Semana da Criança, Dia da Árvore, Semana do Livro, entre outros.

•	 Projetos mistos − a empresa associa o ramo de atividade em que atua 

ou seus produtos àquilo que está sendo promovido. Nesse caso, existe 

previsão de vantagem comercial em médio e longo prazos, ainda que 

não esteja explícita a ligação estabelecida. Exemplos: passeio ciclístico 

promovido por uma empresa do ramo de equipamentos esportivos; uma 

campanha contra a poluição das águas promovida por uma fábrica de 

detergente biodegradável, entre outros.

6.3 Itens do projeto
Muitas empresas esperam que o profissional de eventos elabore o projeto de 

um evento. Pensando nisso, Matias (2007, p. 118) nos apresenta os princi-

pais itens que devem compor o projeto:

1. Definição do produto ou tema do evento;

2. Escolha do local;

3. Definição da data do evento;
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4. Elaboração da programação e calendário;

5. Identificação e análise dos participantes;

6. Estratégia de comunicação e marketing;

7. Infraestrutura de recursos audiovisuais, materiais e serviços;

8. Serviço de transportes para participantes e convidados;

9. Hospedagem dos participantes e convidados;

10. Programação social, cultural e turística;

11. Agência de viagem e turismo;

12. Recursos financeiros;

13. Cronograma básico.

Com relação ao tema do evento, este deverá ser atraente e ter uma relação 

direta com os assuntos que serão abordados no evento, pois é através do 

tema que se atrai o público alvo para o evento.

6.3.1 Definição do local do evento
Todos os itens do projeto merecem atenção, mas um deles é essencial para 

o sucesso do evento: o espaço físico. Vamos analisar as dicas de Matias 

(2007) sobre o ambiente físico do evento:

1. O espaço tem que necessariamente comportar confortavelmente todos 

os convidados;

2. Verificar a capacidade das salas nas diversas configurações (número de 

cadeiras, iluminação etc.);

3. O ambiente tem que ser limpo e (atrativo) agradável aos olhos;

4. Ter uma recepção de fácil acesso;
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5. Estar atentos aos recursos audiovisuais (microfones, projetor multimídia, 

telas de projeção etc.);

6. Quando há utilização de diferentes salas, simultaneamente, observar a ques-

tão da acústica das salas para não haver interferência de som entre elas;

7. Controle de som, luz e ar condicionado ou aquecedor;

8. Verificar se há necessidade de divisórias nos espaços;

9. Sinalização do espaço, por exemplo, sanitários, saídas de emergências, 

secretarias etc.;

10. Cuidados com a limpeza de todos os espaços;

11. Necessidades especiais de decoração para modificar a aparência do es-

paço;

12. Estabelecer local de entrada e saída dos participantes, e local de entrega 

de materiais (credenciamento);

13. Caso tenha feira, verificar local para a montagem dos estandes;

14. Definir o espaço para a montagem da(s) secretaria(s) onde serão atendi-

dos os participantes, que também pode servir de almoxarifado;

15. Contratar pessoal suficiente em relação ao número de participantes no 

evento (pessoal capacitado para trabalhar em eventos).

6.4 Modelo de projeto de evento
Segundo Cesca (1997), ao elaborar o projeto de eventos, devemos conside-

rar aspectos importantes, como:

1. Conceito − a concepção e a realização de um evento devem ser prece-

didas por um estudo de viabilidade para analisar as condições e a capaci-

dade da entidade promotora do evento.

2. Objetivos − é a fase em que se determinam as pretensões do evento, de 

forma geral e específica.
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3. Público − é a determinação dos grupos a quem se destina o evento 

(externo, interno ou misto) e de quem se enquadra nessa classificação.

4. Estratégias – o que será utilizado para atrair o público alvo ou chamar a 

sua atenção ou ações a cumprir para que se atinjam os objetivos definidos.

5. Recursos − são todos os recursos humanos, materiais e físicos que serão 

utilizados no evento.

6. Implantação − é a discriminação de todos os procedimentos que serão 

empregados, desde a aprovação do projeto até sua conclusão.

7. Fatores condicionantes − são fatos, decisões e acontecimentos deter-

minantes para a realização do projeto, como por exemplo: se o evento 

for em local aberto, o clima pode ser o fator condicionante do evento 

se realizar ou não; outro exemplo pode ser o patrocínio do evento ou a 

venda de convites.

8. Acompanhamento e controle − é a determinação de como e de quem 

coordenará toda a organização do evento. Também são incluídas algu-

mas ferramentas, como o cronograma das atividades e o checklist.

9. Orçamento previsto − deve ser feito detalhadamente, pois é dele que 

virão os recursos financeiros necessários para os pagamentos dos recur-

sos humanos e materiais. Caso se busque patrocínio, apoio ou permuta, 

deverá haver a divisão em cotas a serem negociadas com os interessados.

10. Avaliação e fechamento - aplicar ficha de avaliação do evento aos par-

ticipantes, no que se refere à infraestrutura, programação, qualidade dos 

palestrantes, os recursos técnicos utilizados e a organização do evento. 

A avaliação financeira também deverá ser realizada para verificar se o 

evento cumpriu seu objetivo, de acordo com o orçamento previsto.

6.5  Estudo de caso como exemplo de um 
projeto de eventos

Haverá reunião do conselho de administração da fundação do meio am-

biente do município e o responsável pelo evento deverá preparar um café 

da manhã para 60 pessoas, que será servido pontualmente às 7h da ma-

nhã dando o início à reunião.
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Algumas providências serão necessárias, por isso, a elaboração do projeto 

é de extrema importância para o seu sucesso, em virtude de que deverá 

otimizar os custos do evento, visto que a instituição passa por uma nova 

administração, mais austera em relação a gastos. Quais as providências 

necessárias? 

Figura 6.2: Mesa para café da manhã
Fonte: http://globalleadsgroup.demand.production.s3.amazonaws.com

6.5.1  Modelo de projeto para organização de um 
café da manhã para 60 pessoas

1. Conceito: o município e a sede da fundação são adequados para receber 

este tipo de evento, pois possui setor próprio de eventos com profissional 

habilitado contratado para este trabalho.

2. Objetivos: organizar um café da manhã com qualidade e baixo custo 

para 60 pessoas. 

3. Público: conselheiros da fundação do meio ambiente.

4. Estratégias: organizar uma mesa bonita e bem montada para café da 

manhã e em local apropriado a ser definido, para atender ao público alvo. 

5. Recursos: verba do setor que deverá ser utilizada nos custos, devendo 

realizar compra dos itens em supermercado, por ser mais acessível do 

que a contratação de Buffet, ou a sua realização em um hotel.
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6. Implantação: definição de todas as etapas para a realização do evento 

(pré/trans/pós) evento. 

7. Fatores condicionantes: liberação da verba com valor limitado para o se-

tor. 

8. Acompanhamento e controle: elaboração de cronograma com as etapas 

e checklist para o dia do e vento.

9. Orçamento previsto: organizar três orçamentos para louças, itens de ali-

mentação e serviço de garçom ou copeira para reposição dos itens. 

10. Avaliação: análise do orçamento previsto com o orçamento realizado e 

tabulação da ficha de avaliação do evento.

Resumo
Estudamos as fases do planejamento de eventos, principalmente os passos 

no pré-evento, a elaboração do projeto, definição do público alvo, definição 

do tema e a escolha do espaço físico.

Atividades de aprendizagem
•	 Anote algumas considerações a respeito do espaço físico que você obser-

vou quando participou de um evento. São aspectos positivos ou negati-

vos? Se forem positivos, coloque suas observações; no caso de serem ne-

gativos, faça uma crítica construtiva e descreva quais pontos precisariam 

ter sido observados para que o evento fosse um sucesso.

Leia o artigo: “A importância dos 
equipamentos corretos para seu 
evento”, disponível em: http://
www.revistahoteis.com.br/
materias/15-Opiniao/2677-A-
importancia-dos-equipamentos-
corretos-para-seu-evento. 
Acesso em: 28 mar. 2013.
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Aula 7 –  O cronograma, temário e  
programação do evento

Nesta aula estudaremos a importância do cronograma e a dife-

renciação entre temário e a programação do evento.

7.1 Conceituação
A palavra cronograma originou-se da palavra 

grega chronos que está relacionada a horários, 

atrasos e prazos; diz respeito a quanto se gas-

tou e quanto resta desse mesmo tempo. 

A elaboração de um cronograma para o acom-

panhamento de um projeto de eventos é fun-

damental para o seu sucesso, pois através dele 

você pode acompanhar as ações necessárias 

antes, durante e pós-evento.

7.2 Finalidade do cronograma 
Segundo Berkun (2008) o cronograma tem a finalidade de agendamento de 

compromissos, foco e controle.

Quando elaboramos um projeto de eventos, após a definição e concepção 

do tema, objetivos e atividades a se cumprir, deve-se utilizar o cronograma 

para criar uma agenda das ações que precisam ser cumpridas em cada etapa 

para depois seguir para a próxima.

Com o cronograma podemos ter foco nas ações que são prioritárias, o que 

ajuda a não pularmos etapas e termos controle do que é importante nas 

ações que precisam ser implementadas.

Podemos ter uma visão do que é necessário fazer antes, durante e pós o 

evento. Podemos ao mesmo tempo ter a visão do todo, juntamente com a 

visão de cada fase a ser realizada. 

Figura 7.1 Cronômetro
Fonte: http://visaodigital.org



É uma ferramenta utilizada frequentemente nas empresas por ser bastante 

prática e principalmente por estabelecer prazos para a realização das tarefas. 

É possível fazer uma comparação, posteriormente, entre o tempo previsto 

para se realizar uma tarefa e o tempo realmente gasto. Com isto, pode-se 

calcular o tempo médio necessário para a execução de uma atividade e de-

terminar a responsabilidade de cada participante no processo, ou seja, o que 

cabe a cada um fazer.

7.2 Tipos de cronograma
•	 Cronograma de desembolso: É a previsão de transferência de recursos 

financeiros, de acordo com proposta de execução das metas, etapas e fa-

ses do projeto do evento. Por exemplo, para que se tenha uma reserva do 

local é necessário efetuar um sinal de pagamento que pode ser de vinte, 

trinta ou até cinquenta por cento do valor, para que se tenha a reserva 

garantida. Em um casamento, por exemplo, se o local escolhido é muito 

solicitado, exige-se um sinal de vinte por cento para bloqueio da agenda. 

Além disso, existem outros pagamentos que poderão ser necessários nas 

fases pré, durante e pós-evento.

•	 Cronograma de execução: É a ordenação de metas especificadas, qua-

lificadas e quantificadas em cada etapa ou fase, segundo a unidade de 

medida pertinente, com previsão de início e fim. Ou seja, refere-se a 

todas as etapas que precisam ser executadas nas fases pré, durante ou 

pós-evento. Por exemplo, um congresso que será organizado no próximo 

ano terá muitas ações que precisam ser executadas para garantir a data, 

local e os palestrantes, para este evento. 

7.2.1  Exemplo de ações para organização de eventos 
que deve ser colocadas no cronograma:

1. Definição da data de realização do evento, planejamento e execução 

de cada etapa dos trabalhos;

2. Lista de potenciais candidatos/convidados (cientistas / pesquisadores / 

empresas);

3. Agendamento prévio com os potenciais candidatos / convidados, com 

o objetivo de garantir agenda;
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4. Elaboração de lista de endereços dos convidados, com respectivos e-

-mails;

5. Reserva de local;

6. Negociação sobre hospedagem, transporte e alimentação: unidades, 

endereços e custos;

7. Encaminhamento de correspondência aos convidados principais;

8. Texto do tema sugerido;

9. Programação preliminar;

10. Hospedagem;

11. Companhias aéreas e condições de reserva;

12. Prazo para confirmar participação e condições de participação;

13. Indicação de prazo para resposta;

14. Solicitação de entrega do texto de apresentação no evento;

15. Solicitação de indicação de necessidades técnicas: projetor multimídia, 

assistente, sonorização, tradução simultânea, projetor de slides, retro-

projetor, equipamentos de informática, equipamentos auxiliares, como 

videocassete e aparelho de DVD;

16. Data e local definitivos;

17. Agenda do diretor;

18. Definição do prazo e de exigências para chamada de trabalhos, se o 

evento previr painéis;

19. Encaminhamento do material informativo (ficha de inscrição e progra-

ma) ao público-alvo.

Fonte: Elaborado pela autora (2012).
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7.3 Modelos de Cronograma
Geralmente, na elaboração do cronograma, deixa-se uma coluna à esquerda 

para colocar as ações ou atividades a serem executadas ao lado direito deixa-

-se o espaço para colocar o ano, meses ou semanas que devem anteceder 

para que a ação deva se cumprir. 

O cronograma pode ser utilizado em eventos de qualquer tamanho ou 

período, não precisa ser utilizado somente para eventos que irão ocorrer em 

um prazo médio e longo, mas pode ser utilizado para eventos que ocorrerão 

no próximo mês ou semana. 

Modelo 1

Figura 7.2: Cronograma linear
Fonte: http://www.isebvmf.com.br

Modelo 2 
Tabela 7.1: Cronograma Mensal
DATAS EVENTOS
28/12/2010 Publicação do edital

30/12/2010 a 20/01/2011 Período de inscrições 

31/12/2010 a 04/01/2011 Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição 

07/02/2011 Divulgação dos locais de realização das provas objetivas 

13/02/2011 Realização da primeira fase (provas objetivas)

15/02/2011 Divulgação do gabarito preliminar da Prova Objetiva

24/02/2011 Resultado preliminar da primeira fase

25 a 28/02/2011 Prazo recursal contra o resultado da primeira fase

16/03/2011 Divulgação do gabarito definitivo da primeira fase

16/03/2011 Divulgação do resultado final da primeira fase

21/03/2011 Divulgação dos locais das provas prático-profissionais

Organização e Execução de Eventose-Tec Brasil 54



DATAS EVENTOS
27/03/2011 Realização da segunda fase (provas prático-profissionais)

20/04/2011 Divulgação do padrão de resposta da segunda fase

27/04/2011 Divulgação do resultado preliminar da segunda fase

28 a 30/04/2011 Prazo recursal contra o resultado preliminar da segunda fase

26/05/2011
Decisão dos recursos do resultado preliminar e divulgação do 
resultado final do Exame

Fonte: http://www.portalexamedeordem.com.br

Modelo 3 
Tabela 7.2: Cronograma de atividades

AÇÃO ATIVIDADE MÊS 2003 ANO

1

jul/02 ago/02 set/02 out/02 nov/02 dez/02 1 2 2004

Realizar cotação com 
3 pintores

         

Negociar com pinto-
res e selecionar

         

Realizar o serviço          

Rever banner 
fachada

         

Trocar piso do 
consultório

         

2

Adquirir software          

Cadastrar pacientes          

Implementar controle 
das consultas

         

Solucionar questão 
oe espaço físico

         

Desenvolver análise e 
controle gerencial

         

3

Analisar dados Diba          

Equalização preços 
Diba e Morina

         

Mala direta – “Novi-
dadentes”

         

Renovação das 
informações mural

         

4

Curso ortodontia          

Estruturar treinamen-
to interno

         

Curso ACD secre-
tárias

         

5

Desenvolver planilha 
controle da sala 3

Desenvolver contrato 
com terceiros

Desenvolver parceria 
com fisioterapeuta

Fonte: http://br.monografias.com/
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7.4 Temário do Evento
O temário é a relação de temas que serão selecionados para o evento. Cada 

evento deve ter um tema central, se for um congresso ou seminário, define-

-se o tema central do evento e depois os subtemas que serão abordados. 

Por exemplo, um tema central sobre a sustentabilidade do planeta poderá 

ter muitos subtemas relacionados, que poderão apresentar vários aspectos 

da sustentabilidade. 

Modelo de Temário 

Figura 7.3: Modelo de temário de evento
Fonte: http://airesrover.blogspot.com.br

7.5 Programação do evento
A programação de um evento envolve, além dos temas ou palestras que 

serão abordados, os horários em que ocorrerá cada ação, a programação de 

entretenimento ou artística, e a alimentação que será servida, que pode ser 

almoço, jantar, café da manhã, intervalo para café ou coquetel. 

7.6  Diferença entre cronograma, temário e 
programação

Conforme vimos, o cronograma é uma ferramenta para marcar o tempo, 

prazos e ações que precisam ser executadas nas fases pré, trans e pós-even-

to. Já o temário refere-se somente aos temas que serão abordados no even-

to, nas oficinas e minicursos, mas todos devem ser relacionados ao tema 

Temário
O conjunto de temas ou 

assuntos a serem tratados num 
congresso científico, artístico, 

literário etc.
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central do evento. Quanto à programação, refere-se a tudo que acontecerá 

no evento, desde a cerimônia de abertura, apresentação cultural, coquetel, 

palestras, cursos, visitas técnicas, apresentações e encerramento, com data, 

horário e local onde ocorrerá a ação. 

 Figura 7.4: Modelo de programação de evento
Fonte: http://pontocomteudo.com

Resumo
Nesta aula estudamos a importância do uso do cronograma para acompa-

nhamento de um projeto de eventos, a importância do temário na definição 

dos temas que serão tratados em um evento, e o que envolve a programa-

ção de um evento, além de modelos de cada um deles, para que possamos 

diferenciá-los.

Atividades de aprendizagem
•	 Elabore um cronograma para a festa de formatura da sua turma. Defina 

ações para as fases pré, trans e pós-eventos, a programação envolvida.
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Aula 8 – O checklist do evento

Nesta aula, estudaremos a importância do checklist no plane-

jamento de eventos e apresentaremos alguns modelos que po-

dem ser utilizados ou adaptados às características do evento 

que está sendo planejado.

8.1 Conceito
Com tantos itens para cuidar dentro do 

planejamento de eventos, é  indispensável 

ter um rigoroso controle sobre tudo, não é 

verdade? Uma das formas de se fazer esse 

controle é usar o checklist.  Mas, afinal, o 

que vem a ser checklist?

Checklist
inventário, registro, lista  
abrangente.

Figura 8.1: Checklist
Fonte: http://ebbinteractive.com

Para Matias (2007), checklist é uma forma de acompanhamento que 

orienta o organizador do evento para que todas as providências sejam 

devidamente efetivadas nas distintas fases de planejamento, isto é, no 

antes, durante e no depois do evento. 

Portanto, o checklist é uma relação de providências, tarefas ou necessida-

des do evento. Existem diversas formas de apresentá-lo. Por exemplo, reunir 

as necessidades por ordem alfabética, por grupos de atividades, setores de 

organização ou para circunstâncias específicas, tais como: checklist da secre-

taria do plenário, de programação social, de local do evento, entre outras.

8.2  Modelos de checklist para a fase pré-
-evento

Outra forma de utilizar o checklist consiste em listar as atividades nas dife-

rentes fases do evento. Vejamos um modelo de checklist para a fase do pré-

-evento e na fase do trans-evento:



Modelo 1 
Checklist no pré-evento

Evento:
Local:
Data:
Hora:
Responsável:

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE RESPONSÁVEL SITUAÇÃO

Contratação de Reserva do local Setor de Relações Públicas Marcos Em andamento

Contratação de Serviços gráficos Setor de Promoção José Definida

Contratação de Serviços de sono-
rização 

Setor de almoxarifado Paulo Em andamento

Contratação de Serviços foto e 
filmagem

Setor de almoxarifado Paulo Definida

Contratação de Serviços de deco-
ração

Setor de almoxarifado Paulo Em andamento

Contratação de Serviços de recep-
cionista

Setor de almoxarifado Paulo Definida

Listagem de convidados Setor da Secretaria Eliana Em andamento

Divulgação interna na empresa Setor de Marketing Claudia Definida

Divulgação oficial para imprensa Setor de Marketing Claudia Definida

Fonte: Matias (2007).

Nesta fase é importante listar tudo que é necessário para começar a organi-

zar o evento, definindo os itens básicos tais como: local, data, período, meio 

de divulgação, programação, tema.

Modelo 2 
Checklist no trans-evento

SETOR ATRIBUIÇÕES RESPONSÁVEL

1) Secretaria do evento
Responsável por todo o apoio admi-
nistrativo do evento, da infraestrutura 
necessária instalada no local.

Equipe da Secretaria (designar 
todos os nomes das secretárias; 
eleger um líder).

2) Serviço de recepção Responsável pelo clima do evento Recepcionistas

3) Sala VIP
Responsável pela recepção de autoridade, 
convidados especiais, palestrantes etc.

Designar nome

4) Sala de imprensa
Responsável pela recepção da imprensa 
e jornalistas

Designar nome 

5) Salas de comissões técnicas
Responsável pelo suporte da sala na 
qual acontecem votações, aprovações de 
deliberações etc.

Designar nome

6) Infraestrutura de apoio operacional
Responsável pelas instalações físicas do 
local, equipamentos etc.

Designar nome

7) Infraestrutura de apoio externo
Responsável pelo transporte de autorida-
des e palestrantes

Designar nome

Fonte: Matias (2007).
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Nesta fase é de suma importância que todos os itens da fase pré-eventos 

já tenham sido cumpridos com sucesso, para que os itens da realização do 

evento sejam verificados.

Resumo
Nesta aula estudamos o planejamento e a organização da fase do pré-even-

to, e também que o checklist é um instrumento de apoio na realização de 

um evento. 

Atividades de aprendizagem
•	 Se você fosse avaliar um evento do qual estivesse participando, quais 

pontos você consideraria importantes? Anote!

Leia o artigo: Nomes para 
Eventos, disponível em: <http://
www.mariaaugusta.com.
br/2009/05/31/nomes-para-
eventos/>. Acesso em: 25 set. 
2011.
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Aula 9 – Serviços de apoio

Nesta aula aprenderemos o planejamento do dia do evento, 

chamado também trans-evento, e as providências necessárias 

para a sua execução.

Agora passaremos a abordar alguns serviços de apoio que po-

derão ser utilizados durante o evento para melhor atender aos 

convidados, palestrantes e autoridades.

9.1 A secretaria de um evento
Para Matias (2007), a secretaria 

é o setor responsável por todo o 

apoio administrativo do evento, 

isto é, toda a infraestrutura ne-

cessária instalada no local, que 

apoiará direta ou indiretamente 

a realização do evento. 

A secretaria é o centro adminis-

trativo do evento, onde deverão 

ficar os recepcionistas, que sob 

a orientação de um coordenador 

terão como atribuições:

1. Recepcionar os participantes, convidados e autoridades;

2. Atender os participantes disponibilizando informações necessárias e pro-

vendo materiais;

3. Atender o plenário, as salas de comissões e apoiá-los;

4. Preparar com antecedência os impressos e outros materiais necessários 

ao evento;

5. Supervisionar os serviços oferecidos aos participantes, convidados e au-

toridades;

Figura 9.1: Secretaria
Fonte: http://galeria.cuiket.com.br



6. Efetuar novas inscrições;

7. Entregar materiais aos participantes;

8. Prestar informações em geral;

9. Entregar certificados;

10. Elaborar controles das tarefas sob sua responsabilidade;

11. Providenciar materiais para os palestrantes.

9.2 Serviços de recepção 
Para Matias (2007) o serviço de recepção de um evento é considerado seu 

cartão de visitas, por ser o primeiro contato do participante como evento. Por-

tanto, independente da situação, é indispensável demonstrar alegria ao par-

ticipante, dar importância à presença dele no local, transmitir os desejos dos 

organizadores de que ele encontre no evento motivos de grande satisfação. 

O serviço de recepção pode ter postos de atendimento em aeroportos, ho-

téis e nos locais onde acontecem as atividades do evento.

9.3 Sala VIP
A sala VIP é o local onde as autoridades, convidados especiais e palestrantes 

são recebidos pela comissão organizadora do evento. A sala de recepção 

deve apresentar as seguintes características:

1. Proximidade do local do evento;

2. Decoração agradável;

3. Temperatura amena;

4. Serviço de copa (café, água, refrigerante, 

biscoitos entre outros);

5. Acesso à telefonia.
Figura 9.2: Sala VIP
Fonte: http://pro.casa.abril.com.br
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9.4 Salas de comissões técnicas

Figura 9.3: Sala Comissão Técnica
Fonte: http://www.arrobacasa.com.br

De acordo com o porte do evento, é necessária a montagem de salas para dis-

cussão, deliberação, votação e aprovação de determinados assuntos ou para 

grupos de trabalhos, conforme subtemas do evento. Geralmente as comissões 

técnicas são constituídas de um presidente, um secretário e um relator. 

O local destinado para abrigar esse tipo de função deve oferecer condições 

adequadas, permitindo o fluxo do seu desenvolvimento sem perturbar o 

andamento do evento.

9.5 Infraestrutura de apoio operacional
Refere-se a toda parte operacional do evento, ou seja, instalação física do 

local, material de secretaria, equipamentos de audiovisuais e apoio logístico.

1. Auditório, plenário ou salão;

2. Ar condicionado;

3. Cadeiras do plenário;

4. Mesa diretora;

5. Mesas diversas de apoio;
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6. Poltronas para a mesa diretora;

7. Pódio ou tribuna;

8. Tablado e praticável;

9. Máquina copiadora;

10. Máquina calculadora;

11. Aparelho de fac-símile (fax);

12. Painel de fotos;

13. Painel para recortes de jornais;

14. Painel decorativo;

15. Placas indicativas de mesa; lâmpada de leitura para o pódio;

16. Placas de identificação de local;

17. Quadro de aviso;

18. Aparelhos telefônicos. 

Figura 9.4: Auditório para eventos
Fonte: http://eventos.ufsc.br
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9.5.1 Materiais de secretaria
Deve ser feito um checklist, incluindo todo o material necessário a saber:

1. Abecedário para divisão dos nomes dos participantes;

2. Alfinetes, tachinhas e percevejos;

3. Alfinetes ou cordão para crachá;

4. Almofada para carimbo;

5. Tinta para almofada de carimbo;

6. Carimbos diversos;

7. Borracha;

8. Bloco para rascunho;

9. Barbante;

10. Fio de náilon;

11. Cola, fita adesiva e fita crepe;

12. Cartolina;

13. Calendário;

14. Clipe e elástico;

15. Crachás em branco;

16. Caixa de papelão;

17. Caixa de primeiros-socorros;

18. Caixa de costura;
Figura 9.5: Material de expediente
Fonte: AldoSB/©Creative Commons
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19. Cartões de visita;

20. Corretivo líquido;

21. Canetas esferográficas de várias cores;

22. Canetas para transparências;

23. Canetas hidrográficas; envelopes de vários tamanhos;

24. Estilete;

25. Etiquetas adesivas de vários tamanhos; furador;

26. Grampeador e grampo;

27. Papel sulfite;

28. Pincel atômico de várias cores; tesoura;

29. Tinta para pincel atômico.

9.5.2 Equipamentos audiovisuais

Conforme as necessidades dos palestrantes e do evento em geral, os equi-

pamentos e materiais solicitados são:

1. Projetor multimídia;

2. Televisão;

3. Tela para projeção;

4. Aparelho de som;

5. Amplificador;

6. CDs de música ambiente;

7. CDs virgens;
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8. Microfones;

9. Flipchart;

10. Lousa magnética;

11. Canetas e pincéis para lousa magnética;

12. Extensão de várias metragens;

13. Microcomputador.

Para um evento ter sucesso, muitos detalhes são necessários, pois eventos 

são feitos deles. Os serviços de apoio mencionados complementam a neces-

sidade que os promotores têm de atender a uma autoridade, palestrantes, e 

os próprios participantes do evento.

Resumo
Estudamos sobre os serviços de apoio para eventos, a importância da secre-

taria, materiais de expediente, sala de comissão técnica, sala VIP e toda a 

infraestrutura necessária para a realização de um evento.

Atividades de aprendizagem
•	 Em qual desses apoios você já atuou em âmbito profissional? Qual foi sua 

forma de participação? Quais dificuldades você encontrou e as possíveis 

soluções? Se você não trabalha atualmente, pense em qual deles você 

gostaria de atuar e ANOTE:

Flipchart
(conhecido no Brasil como 
tripé ou cavalete) é um tipo 
de quadro, usado geralmente 
para exposições didáticas ou 
apresentações, em que fica preso 
um bloco de papéis. Deste modo, 
quando o quadro está cheio, o 
apresentador simplesmente vira 
a folha (em inglês, flip), sem per-
der tempo apagando o quadro.

Um evento pode ser transmitido 
por videoconferência ou 
teleconferência. Neste novo 
meio de organizar eventos, a 
transmissão é feita por uma 
linha de satélites, utilizando-se 
um espaço físico adequado 
que permita a interação entre 
os participantes. Apesar dos 
custos das instalações, muitas 
organizações preferem realizar 
reuniões, por representar uma 
forma efetiva de evitar gastos 
com deslocamentos e acelerar 
a troca de informações entre os 
participantes.
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Aula 10 – Contratação de serviços

Nesta aula estudaremos a importância da contratação dos diver-

sos tipos de serviços para a realização de eventos e a provisão 

financeira para o seu pagamento.

10.1 Contratação de serviços terceirizados
Por mais que a opção seja realizar o evento com os recursos internos da 

empresa, conforme já vimos em exemplos anteriores, terá que considerar a 

contratação de outros serviços indispensáveis no dia do evento. 

A contratação de serviços é uma parte de extrema importância na fase do 

pré-evento, sendo:

A contratação dos serviços profissionais para um evento deve ser reali-

zada após uma criteriosa seleção, isto é, com apresentação de referên-

cias pessoais e profissionais, documento de identificação, endereço e 

telefones comprovados. Tudo o que for acordado deve ser assegurado 

mediante contrato de prestação de serviços específico para esse fim. 

(MATIAS, 2007, p. 124)

10.1.1 Lista dos principais serviços
Lista dos principais tipos de serviços que serão necessários no dia do evento 

e devem ser cuidados na fase do pré-evento:

a) serviço de decoração;

b) serviço de tradução e interpretação;

c) serviço de imprensa;

d) serviço de segurança e vigilância;

e) serviço de montagens e instalações;

f) serviço de sinalização;

g) serviço de transporte para participantes e convidados;

h) contratação de hotel;

i) programação social, cultural e turística.



10.1.2 Tipos de Serviços
Conheceremos os diversos tipos de serviços que são utilizados na realização 

de eventos e que o técnico em eventos precisa conhecer para saber como 

utilizá-los.

a) serviço de decoração – é o serviço no qual é pensado não somente 

na contratação de floriculturas, mas no painel de fundo do palco com o 

logotipo do evento, os mastros para hasteamento de bandeiras entre ou-

tros, ou seja, os serviços que dão “a identidade do evento”. Dica: tomar 

cuidado para que os arranjos não sejam tão grandes que “cubram” as 

pessoas sentadas à mesa.

Figura 10.1: Mesa para café da manhã
Fonte: http://www.primeiraedicao.com.br

b) Serviço de tradução e interpretação – se o evento for internacional, 

com delegações de vários países, há necessidade de tradução simultâ-

nea, que pode ser de português/inglês e português/outros idiomas. O 

primeiro caso é simples e exige somente uma cabine de tradução com 

dois tradutores/intérpretes trabalhando em regime de rotatividade. O se-

gundo caso exige a montagem de várias cabines com a designação do 

idioma interpretado (pode ser bandeira ou qualquer outro símbolo) pelos 

profissionais que nela atuarão.

Figura 10.2: Serviço tradução simultânea
Fonte: http://www.powerloc.com.br

Como se dá a transmissão simultânea: A transmissão da palestra é feita 

por meio de um canal, para diversos receptores, através de fones de ouvido. 

Leia o artigo “Instituições 
Internacionais têm de respeitar 

o multilinguismo”, disponível 
em: <http://www.tradinter.net.

br/2011/06/24/instituicoes-
internacionais-tem-de-

respeitar-multilinguismo/>. 
Acesso em: 25 set. 2011.
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Funciona da seguinte forma:

1. para retirar o fone de ouvido, o participante deverá apresentar um do-

cumento;

2. o participante retira o fone de ouvido de acordo com o idioma escolhido;

3. o documento do participante fica retido e guardado em um miniarquivo, 

com índice alfabético até a devolução do fone de ouvido;

4. o participante devolve o fone de ouvido e recebe seu documento de volta.

Existem empresas especializadas neste tipo de serviço, cabendo portanto à 

organização do evento a devida contratação.

Observação: 

A tradução simultânea torna-se indispensável quando, em palestras e con-

ferências, o palestrante não fala o mesmo idioma que os ouvintes.

c) Serviço de imprensa - exige-se uma equipe de profissionais que desen-

volva atividades como marcar entrevistas e fazer reportagens sobre o 

evento, preparar e distribuir o noticiário aos veículos de comunicação de 

massa, por exemplo.

d) serviço de segurança e vigilância – contração de pessoal altamente 

qualificado e treinado, devidamente uniformizado, para transmitir segu-

rança aos participantes no evento.

Figura 10.3: Serviços de segurança
Fonte: http://www.sunsetvigilancia.com.br

e)   serviço de montagens e instalações – compreende a montagem da 

estrutura que será utilizada no dia e no local do evento.
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f)   serviço de sinalização – abrange tanto a sinalização interna (no próprio 

local) quanto externa. É preciso que se pense que a maioria das pessoas não 

conhece o local do evento e assim sendo, necessitam de orientação com 

faixas, banners e outros meios indicando como chegar ao local do evento.

Figura 10.4: Sinalização
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/>.

g)   serviço de transporte para participantes e convidados - é necessá-

ria a contratação de pessoal qualificado para buscar e levar pessoas ao 

aeroporto. Inclusive, dependendo do porte do evento, diversas empresas 

aéreas podem se tornar “transportadoras oficiais do evento”. 

h)   contratação de hotel – as reservas devem ser agendadas previamente. 

Dica: visite o hotel para saber se atende às exigências dos participantes.

i)   programação social, cultural e turística - esta é uma importante parte 

do evento, já que irá contribuir para o “clima” do próprio evento. Con-

tudo, tomar cuidado para que não haja coincidência de horários com as 

atividades do evento.

Resumo
Estudamos os serviços terceirizados para os eventos, os tipos mais utilizados 

e a importância dos recursos financeiros e planejamento dos custos.

Atividades de aprendizagem
•	 Há muitas formas de escolher uma prestadora de serviços, a mais comum 

é a escolha por terceirizadas que representem menores custos para a 

empresa. Em sua opinião, qual a melhor maneira de escolher uma pres-

tadora de serviços? Justifique:

Assim que você escolher o 
hotel, entre em contato com 
a administração para fazer a 

reserva a fim de evitar a falta de 
acomodações. Uma boa dica é 
fazer a reserva um mês antes e 
registrar o nome do funcionário 

que as disponibilizou, o que 
facilitará o seu trabalho caso 
haja algum problema. Fonte: 

<http://www.alienado.net/faca-
reservas-de-hotel/>.
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Aula 11 – Apoio logístico

Nesta aula, você conhecerá as inúmeras vantagens de se aplicar a meto-

dologia da logística na preparação do evento, seus benefícios e vantagens 

na sua utilização.

 

Planejamento de 
Produção e Materiais

Atendimento ao 
Cliente na Linha

Distribuição

Expedição

Produção

Matéria-prima

Figura 11.1: Cadeia Logística
Fonte: http://logisticamente.blogspot.com

11.1 Conceituação 
Alguns dos conceitos de logística na área administrativa são o planejamen-

to, a operação e controle de fluxo de mercadorias, os materiais, serviços e 

até informações em relação à empresa, viabilizando de forma sistêmica o 

processo desde a produção (bem ou serviço) até a sua entrega final, visando 

vantagens competitivas na satisfação dos clientes. 

1. Segundo Allen et al. (2008, p. 211) logística vem do grego logistikos, e 

significa “bom de cálculo”. Os romanos antigos usavam o termo para 

a administração de seus exércitos. 

2. Para Matias (2001), a utilização da logística em eventos tem como 

principal objetivo a organização e realização de eventos com quali-

dade, tanto para os organizadores quanto para os participantes. A 

logística está presente desde o início do planejamento do evento até 

sua etapa final. 



11.2 Aplicação da logística
A logística é aplicada desde a compra, recebimento, armazenamento, sepa-

ração de materiais a serem utilizados, até a identificação de espaços físicos, 

distribuição de materiais (pastas, crachás etc.) necessários ao acontecimento 

do evento em si. 

Matias (2001) chama de apoio logístico os materiais também necessários 

para a realização do evento, mas que não se enquadram nos itens descritos 

anteriormente, como: 1. Bandeira, mastro e ponteira; 2. Corda divisória de 

ambiente; 3. Fita de inauguração; 4. Jornais diários; 5. Livro de presença, 

entre outros.

11.3  Atuação dos recepcionistas de eventos
Um dos serviços de apoio utilizado nos eventos é o de recepcionistas. Vere-

mos a seguir algumas das suas atribuições.

Figura 11.2: Recepcionista
Fonte: http://4.bp.blogspot.com

Na visão de Matias (2001), as condições para os recepcionistas atuarem são: 

1. Estar uniformizados e identificados com crachá do evento;

2. Verificar o credenciamento dos participantes;
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3. Ter telefone, endereço e nome do contato da empresa prestadora de 

serviço. 

4. Estar de posse de equipamento para comunicação (pode ser um celu-

lar);

5. Ter em seu poder a programação dos transportes para os eventos 

constantes da programação oficial, social, cultural e turística;

6. Ter conhecimento de primeiros-socorros (para caso de acidente ou 

mal-estar) e ter à mão um estojo de primeiros socorros.

7. Conhecer a equipe de motoristas;

8. Ter facilidade para providenciar veículos fora do esquema da progra-

mação, caso ocorra algum imprevisto.

11.4 Infraestrutura de apoio externo
Alguns aspectos de apoio deverão ser considerados, quando organizamos 

um megaevento. Dentro do apoio operacional deverá funcionar o apoio ex-

terno no aeroporto, no hotel, nos traslados, na programação social, cultural 

e turística.

11.4.1 Aeroporto 

Figura 11.3: Aeroporto Afonso Pena, Curitiba - São José dos Pinhais/PR
Fonte: http://www.jornaldelondrina.com.br

O organizador deve contar com instalações especiais, como uma sala reser-

vada, para que as recepcionistas do evento possam desenvolver as seguintes 

atividades: 

Traslado
Trasladar - Conjugar. Transportar 
de um lugar para outro. Mudar, 
transferir.
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1. Receber cordialmente os convidados e participantes;

2. Auxiliar no desembarque das bagagens no aeroporto;

3. Indicar o veículo de transporte que levará os convidados e os participan-

tes ao hotel; 

4. Informar o local e os horários de chegada e saída dos veículos para o local 

do evento;

5. Fornecer qualquer informação sobre a cidade, o evento e resolver imprevistos.

Para executar bem sua função, o recepcionista do aeroporto deverá ter: 

1. Listagem dos convidados e participantes esperados;

2. Planilha dos voos aguardados;

3. Crachá de identificação com o seu nome e o do evento;

4. Placa de identificação com o nome do convidado ou do evento;

5. Cartão telefônico ou telefone celular;

6. Verba para alguma eventualidade; 

7. Relação de hotéis (nome, endereço e telefone) onde ficarão hospedados 

os convidados e participantes;

8. Identificação dos idiomas que domina;

9. Folhetos com informações sobre o evento;

10. Informações úteis e de emergência (pronto socorro, polícia, bombeiro, 

endereços de restaurantes ou lanchonetes próximos, farmácias etc.);

11. Informações turísticas e mapa da cidade;

12. Endereço e telefone do local do evento;

13. Nome e telefone de contato dos organizadores do evento.

Eventualidade
 1. Qualidade de eventual. 

2. Possibilidade.
 3. Contingência; casualidade.
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11.4.2 Hotel

Figura 11.4: Hotel
Fonte: http://nonoanoa2010.blogspot.com

O evento deverá manter, nos hotéis onde estão hospedados os participantes, 

convidados e autoridades, um posto de informação com identificação e uma 

recepcionista, cuja incumbência será: 

1. Recepcionar os visitantes;

2. Alojar de acordo com as reservas;

3. Providenciar o envio das bagagens para os quartos;

4. Resolver qualquer imprevisto (mal-estar, perda de bagagem, troca de 

apartamentos etc.);

5. Auxiliar durante a permanência dos participantes, fazendo a ligação com 

os responsáveis pelas áreas de aeroporto, programação social, cultural, 

turística, transporte e outras;

6. Informar sobre as saídas dos traslados para o local do evento, minutos 

antes da partida. 

É elegante deixar na cama dos quartos um cartão de boas vindas com a logo 

da empresa ou entidade que organiza o evento, com frutas ou bombons, 

desejando boa estada na cidade. Dependendo do tamanho do evento e do 

número de participantes, é interessante manter na recepção do hotel um 

atendente da agência de passagens oficial do evento, para atender qualquer 

eventualidade que possa ocorrer. 

Leia o artigo: “Padronização 
de atendimento em hotéis”, de 
Luiz Antonio Rodrigues Junior. 
Disponível em: <http://www.
revista.inf.br/turismo07/artigos/
AnoIV-Edic7-Art01.pdf>. Acesso 
em: 8 out. 2011.
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11.4.3 Serviço de transporte 

 
Figura 11.5: Serviço de transporte
Fonte: http://aluguelvanrio.blogspot.com

Geralmente, há vários ônibus ou vans realizando o serviço de traslado. Os 

responsáveis por esse setor deverão elaborar programação diária dos itine-

rários que serão realizados, escalar os recepcionistas, bem como fornecer 

equipamentos para comunicação como rádios e celulares. 

11.4.4 Programação social, cultural e turística
 Para Matias (2001) as pessoas encarregadas de programar atividades sociais, 

culturais e turísticas devem fazer uma programação antecipada e contratar 

pessoal preparado para desenvolvê-la, ou deixar uma agência de viagem e 

turismo a cargo delas.

As suas atribuições são:

1. Ter conhecimento da programação social, cultural e turística;

2. Ter conhecimento do itinerário a ser percorrido enfocando os pontos tu-

rísticos;

3. Coordenar os horários de chegada e saída das atividades da programação;

4. Comunicar aos participantes o número de identificação do seu ônibus ou 

alertá-los sobre isso por meio de placa ou qualquer outro tipo de identi-

ficação, entre outros.

5. No caso de acompanhamento aos locais de compras, indicar sempre o 

melhor lugar, mantendo-se sempre neutro nas decisões de compra. Nas 

programações noturnas, ser amável, cordial, porém nunca se envolver 

pessoalmente com nenhum participante: manter sempre um relaciona-

mento cordial e profissional.
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Resumo 
Nesta aula vimos o planejamento da infraestrutura para o dia do evento. 

Aprendemos que o apoio logístico é fundamental para que tudo saia da 

melhor forma possível. 

Atividades de aprendizagem
•	 Pesquise na sua cidade e faça uma lista de empresas que oferecem ser-

viços de:

1. Hotelaria:

2. Transporte:

3. Decoração:

4. Recepção de eventos:
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Aula 12 –  Roteiro para o planejamento 
e execução de eventos

Nesta aula estudaremos sobre o roteiro para o planejamento e execução 

de eventos e as ações que devem ser implantadas na etapa pré, trans e 

pós-evento.

Figura 12.1: Roteiro
Fonte: http://www.axon.com.br

Concepção

Resultados
Meios e 

Estratégias

Monitoramento e Avaliação

12.1 Introdução
Um bom planejamento, antes de se realizar qualquer atividade, sempre in-

dica que tal atividade tende a ser bem feita e que obterá êxito. No planeja-

mento e execução de eventos isso não é diferente. O planejamento servirá 

como um roteiro a ser seguido. Por mais que se tenha experiência na área 

de eventos, cada evento é único, com suas dificuldades e especificações. O 

bom profissional deve estar sempre preparado para eventuais problemas que 

possam surgir, eliminando as falhas e evitando que o público perceba. 

A execução de um evento, como já foi dito, não é uma tarefa fácil, exige 

muita atenção e cuidados.

Algumas informações são básicas e muito importantes para o planejamento 

do roteiro da negociação de um evento:

•	 Saber para quem o evento é direcionado, ou seja, conhecer o seu público;

•	 Traçar estratégias de ação e ser eficaz;



•	 Colocar no papel todos os recursos envolvidos: recursos humanos – 

pessoas que de alguma forma contribuirão no evento, como recep-

cionistas, tradutoras etc.; recursos físicos – o local, investigar se é um 

lugar aberto, fechado, amplo ou pequeno etc.; os recursos materiais 

- que seriam os equipamentos, materiais de apoio etc.;

•	 Perceber quais são os fatores condicionantes, ou seja, sem os quais o 

evento não acontece;

•	 Designar uma pessoa ou uma comissão para que acompanhe todo o 

andamento do evento, desde o início até o final;

•	 Em casos de autoridades serem convidadas, o promotor de eventos 

deve consultar com antecedência a possibilidade da presença de todos;

•	 Prever o orçamento necessário para a realização do evento;

•	 Avaliar o evento no seu término, na forma escrita, a fim de registrar e 

formalizar os resultados.

12.2 Execução de eventos
Após o planejamento estar definido, é necessário que se passe para a fase da 

organização e da execução do evento. Andrade (2002) nos indica algumas 

ações importantes para a organização de um evento: 

Antes do evento:

1. Escolher um bom coordenador;

2. Realizar um planejamento e traçar um orçamento para o evento;

3. Fazer um checklist do que é necessário para a realização do evento e 

elaborar um manual de ações;

4. Contratar um espaço adequado para o evento, pensar no layout, na 

montagem, dos materiais necessários e dos recursos humanos para reali-

zar a tarefa de organizar o espaço;

5. Reservar passagens e hospedagens em hotéis próximos ao local do evento;

Organização e Execução de Eventose-Tec Brasil 86



6. Elaborar materiais de divulgação;

7. Planejar as apresentações, seguindo um cronograma adequado.

Durante o evento:

1. Supervisionar a montagem do layout;

2. Executar as atividades planejadas;

3. Organizar a recepção dos visitantes;

4. Realizar contatos.

Depois do evento:

1. Desmontagem do espaço utilizado;

2. Retorno do material;

3. Execução de relatórios;

4. Follow-up – análise dos relatórios;

5. Avaliação e fechamento da contabilidade.

12.2.1 Imprevistos
Imprevistos sempre ocorrem, por maior que seja o planejamento, porém, 

existem formas de minimizá-los, tendo atitudes proativas.

Devemos fazer vários questionamentos sobre os imprevistos que podem 

acontecer, seriam eles: 

O acesso ao evento:

1. Terá lugar para estacionar o número de carros previsto? 

2. Haverá congestionamento? 

3. Existe um ponto de referência para indicar a localização?

Layout
É um esboço no qual é mostrado 
a distribuição física juntamente 
com o tamanhos de elementos 
como texto, gráficos ou figuras 
em um determinado espaço.
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4. Existem apenas escadas ou há também rampas, caso seja necessário?

5. Existe possibilidade de uso de elevador?

6. Tem como sinalizar melhor este acesso?

Transporte:

1. Existem traslados para os participantes?

2. Existem pontos de táxi nas proximidades do evento?

3. Há linha de ônibus próxima? 

4. Quem trará os convidados do aeroporto?

Local do evento:

1. Existe guarda-volumes para os participantes deixarem seus pertences? 

2. Existe local adequado e seguro para guardar os materiais eletrônicos uti-

lizados no evento?

3. As condições do ambiente irão permanecer as mesmas em caso de chuva? 

4. O ambiente é fechado ou aberto? 

5. Possui ventiladores ou ar condicionado?

6. Existem telefones de fácil acesso para emergências?

7. Existe uma fonte de energia alternativa e tomadas suficientes?

Proximidades: 

1. Existem farmácias próximas, em caso de necessidade?

2. Há restaurantes bons ou baratos nas imediações, caso o evento não for-

neça a refeição?

3. Os comerciantes das proximidades irão dar descontos para os participantes?
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Material de apoio: 

1. Há cabos elétricos reserva para os equipamentos? 

2. Existem extensões elétricas disponíveis?

3. Pode se conseguir microfones extras em caso de defeito?

Enfim, há várias perguntas importantes de serem feitas, a fim de minimizar 

os imprevistos e assim o evento se tornar de excelente qualidade.

12.3 Negociação do apoio no planejamento
O planejamento também é muito importante no momento da negociação 

para angariar apoio financeiro para o evento. Este planejamento é impor-

tante para se evitar algumas situações.

1. Improvisação: os objetivos da negociação devem estar claros, não 

devem ser improvisados;

2. Impaciência: o negociador deve ter autocontrole, pois a perda da 

paciência demonstra amadorismo;

3. Ingenuidade: o bom negociador deve saber blefar, quando necessário, 

muitas vezes jogar aberto já no início não é conveniente para a negociação;

4. Arrogância: o angariador deve demonstrar humildade, e não arrogância 

ao solicitar apoio financeiro ao evento;

5. Precipitação: a ansiedade pode atrapalhar a negociação, principalmente 

quando o angariador não deixa o outro lado se manifestar;

6. Desatenção: preparar-se para estar atento às linguagens subliminares é 

essencial para perceber até onde pode negociar;

7. Desconhecimento: as informações são as principais armas para se con-

quistar uma boa negociação.

Ao planejar a negociação é necessário, além de planejamento técnico, o 

comportamental, e isso exige atenção sobre seus próprios atos. Pode não 

ser muito fácil de se colocar isso em prática, mas os resultados serão rapida-

mente percebidos.

Angariar
Fazer o possível para reunir ou 
obter. 2. Aliciar, atrair, recrutar.
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Resumo
Estudamos o roteiro do planejamento da negociação do evento e dos impre-

vistos que podem ocorrer.

Atividades de aprendizagem
1. Você já participou de algum evento onde ocorreu um imprevisto? Lembra 

como foi resolvido? Comente com seus colegas. 

2. Se estiver organizando um evento e o mestre de cerimônias não chegar, 

que providência tomará? 
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Aula 13 –  Planejamento do pós-evento

Nesta aula, estudaremos todas as atividades que devem ser 

realizadas após a conclusão de um evento, não importando o 

seu tamanho ou número de participantes.

13.1 O pós-evento
Esta é a última fase de um evento. É a  

compilação e preparação de notícias ge-

rais sobre todo o transcorrer do evento, 

seus resultados e objetivos alcançados, 

para remessa à mídia impressa e eletrônica 

de expressão.

A respeito das principais atividades referentes à etapa do pós-evento, Matias 

(2007) recomenda:

1. Clipping – preparação do noticiário geral;

2. Expedição dos press releases sobre os resultados do evento;

3. Compilação e ordenação de todos os press releases publicados;

4. Cálculo de toda a centimetragem publicada;

5. Apresentação dos relatórios finais e de todas as fases de divulgação;

6. Reuniões de trabalho nas quais a equipe seja incentivada a buscar resul-

tados ainda maiores para o próximo evento.

13.1.2 Serviços complementares 
Além de todas as observações anteriores, recomendo que se faça apresenta-

ção do balanço financeiro final e a prestação de contas. 

1. Apresentar o balancete administrativo e demonstrativo de todas as pro-

vidências tomadas;

Figura 13.1: Pós-evento 
Fonte: http://www.abilityconsultoria.com

Clipping
Processo de seleção de notícias 
para resultar num apanhado de 
recortes sobre assuntos de total 
interesse de quem os coleciona.

Press release (ou comunicado 
de imprensa)
É um texto resumido que pode 
ser usado para destacar os 
elementos principais para uso 
principalmente de jornalistas, 
a fim de que escrevam suas 
matérias.

Compilação
Ato de compilar. Reunir (falando-
-se de obras, leis, documentos, 
escritos de várias procedências).



2. Liquidar todas as pendências que possam surgir sobre instalações, mate-

riais, recursos humanos ou equipamentos utilizados;

3. Devolver à associação e/ou empresa promotora do evento todos os ma-

teriais que tenham sobrado;

4. Desmontar instalações que foram efetuadas para o evento;

5. Transportar materiais e equipamentos utilizados no evento.

13.2 Análise e avaliação
Avaliar é fundamental para o aprimoramento da organização de um evento. 

Periodicamente os trabalhos desenvolvidos devem ser avaliados, por meio de 

reuniões com o grupo envolvido. A base para tais avaliações está no crono-

grama básico que determina tarefas, estabelece responsabilidade e prazos, 

facilitando o processo, e também o checklist, pois este apresenta o desenvol-

vimento de todas as atividades do planejamento.

Na visão de Matias (2007), um elemento importante para o processo de ava-

liação é a opinião das pessoas que compõem o grupo de trabalho. Portanto, 

são aconselháveis reuniões periódicas com os envolvidos no planejamento e 

organização do evento.

Outro ponto importante é a avaliação que os participantes fazem do evento 

por intermédio de respostas a um questionário de pesquisa de opinião. O 

resultado da tabulação indicará até que ponto os objetivos iniciais foram 

atingidos e até que ponto precisam ser modificados para o próximo evento.

13.2.1   Modelo de avaliação para atividades no 
pós-evento

Matias (2007) nos diz, a respeito da avaliação no pós-evento, que inicia-se o 

processo de encerramento, que consiste na avaliação técnica, administrativa 

e dos participantes. Isto é, ocorre a confrontação dos resultados esperados 

com os obtidos, possibilitando identificar os pontos positivos e negativos 

do evento. Para que esta fase seja efetiva, é preciso retomar alguns proce-

dimentos que foram utilizados durante o evento, como checklist, relatórios 

periódicos das atividades, atas das reuniões, formulários de avaliação dos 

participantes, preparação do noticiário geral, apresentação dos relatórios fi-

nanceiros, entre outros.

Leia o artigo: “Participamos de 
feiras. E agora?” Disponível em: 
<http://www.freeshop.com.br/

blog/?p=221>. Acesso em:  
8 out. 2011.
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O modelo de avaliação de evento apresentado a seguir pode ser adaptado e 

utilizado, apenas sendo feitas algumas alterações. Vale lembrar que a avalia-

ção deve ser entregue no dia do evento, mas a pontuação será utilizada na 

fase do pós-evento, como forma de medir até que ponto os objetivos foram 

alcançados, o que precisa ser modificado, o que pode ser mantido etc. 

Modelo de checklist pós-evento
Atividades Prazo Responsável
1. Cartas, agradecimentos
2. Desmontagem local
3. Pagamentos a efetuar
4. Montagem da pasta / memorial do evento
5. Devolução material emprestado
6. Armazenagem de material impresso
7. Armazenagem de material do evento
8. Lavagem de toalhas e uniformes
9. Fechamento / contabilidade

Fonte: Elaborado pela autora.

Este modelo é muito importante para ser utilizado na avaliação do evento, 

tanto no que se refere a serviços contratados, quanto à programação, nível 

de palestrantes e tecnologia utilizada. Com a aplicação no pós-evento, resul-

tará na avaliação das outras fases já implantadas, para verificar se os objetivos 

propostos na realização do evento foram atingidos, para analisar o que pre-

cisa ser melhorado e determinar o que deve ser retirado no próximo evento.

Resumo 
Nesta aula, vimos as etapas a serem seguidas na fase do pós-evento, caracte-

rizadas por ações voltadas à avaliação e a um crescente processo de melhoria 

para os próximos eventos. 

Atividades de aprendizagem 
Você se recorda de alguma festa ou evento importante de que participou na 

sua cidade? Se sim, como avaliou os seguintes pontos:

1. local:
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2. decoração:

3. comida:

4. bebida:

5. palestrante:
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Aula 14 – Avaliação do evento

Nesta aula estudaremos que aspectos devem ser avaliados no pós-

-evento, sua aplicabilidade, e também o uso correto dos dados levan-

tados em cada evento elaborando relatórios de acompanhamento.

Figura 14.1: Avaliação
Fonte: http://gestaodepessoasrh.wordpress.com

14.1 A Importância da avaliação
O processo de avaliação é muito importante em qualquer tipo de atividade, 

pois é através dela que podemos perceber as nossas falhas e nossos êxitos. Ava-

liar não é apenas julgar, mas também ter uma oportunidade de aprimoramento.

Durante muito tempo, a expressão “avaliação” foi entendida como um mo-

mento desconfortável e arbitrário, mas atualmente a avaliação é muito utiliza-

da como forma de feedback para o crescimento profissional e pessoal.

14.2 Aplicabilidade da avaliação
A aplicabilidade da avaliação também deve ser bem planejada, pois muitas 

vezes se aplica uma boa avaliação, mas não se utilizam adequadamente os 

seus resultados. 

É no processo de avaliação, após a elaboração do evento, que se perce-

bem possíveis esquecimentos, falhas, enganos e também quais os pontos 

mais fortes que foram conquistados. A avaliação deve ser aplicada tan-

to aos participantes do evento quanto aos promotores e organizadores.  

Como já vimos, pode ser aplicada em forma de questionário aos participan-

tes e em reuniões com os organizadores.

Avaliação
Determinar o valor de, 
Compreender, Apreciar, prezar.

Feedback
Retroalimentação, dar retorno.



14.2.1 A avaliação com os participantes
Para realizar a pesquisa, que pode ser feita por especialistas no assunto ou 

alguém que esteja preparado para tal função, é necessário elaborar adequa-

damente as questões para que se tenha em mente o que será avaliado. 

É onde se aplica o saber como realizar a avaliação, quem será avaliado, quan-

tas pessoas serão envolvidas neste processo e o que se fará com os resulta-

dos. Pois sem que isto esteja bem claro, o profissional não terá condições de 

desenvolver uma boa avaliação e interpretar as respostas. 

As respostas de uma avaliação geralmente demonstram não só suas insatis-

fações, mas também as expectativas e interesses do público para próximos 

eventos. Portanto todos os resultados devem ser documentados e arquiva-

dos adequadamente. 

Modelo de avaliação com os participantes

1. Como você qualifica o evento quanto a:

a) Programação:

Ótimo Bom Regular Ruim
Temas/assuntos

Conferências

Trabalhos apresentados

Projetos

Debates

Carga horária

b) Organização:

Ótimo Bom Regular Ruim
Secretaria

Coffee Break

Instalações

Sinalização de acesso

Informações

Material oferecido

Pontualidade

Recepção

Equipamentos
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c) Serviços:

Ótimo Bom Regular Ruim
Transporte de acesso à cidade

Hotéis

Alimentação

Entretenimento

Traslados

Transportes urbanos

Segurança

Limpeza

Estacionamento

Informações turísticas

Fonte: Elaborado pela autora.

14.2.2 Avaliação com os organizadores
Na verdade esta avaliação tem um formato semelhante a um checklist que 

pode ser feito durante uma reunião. É feita uma verificação de tudo o que 

foi planejado e executado, sendo avaliado o que foi pensado e desenvolvido 

no antes, durante e depois do evento.

14.2.3 Avaliação financeira
Também ao final do evento se deve fazer uma análise contábil dos gastos, 

avaliação importante para verificar se o orçamento disponível atendeu a tudo 

o que foi previsto para a realização do evento. É importante saber se o evento 

“se pagou”, ou seja, se teve lucro ou se não cobriu nem os custos realizados. 

Por isso, é importante que um profissional da área de eventos esteja na coordenação 

e organização deste evento, pois o ideal é que um evento nunca dê prejuízo; se 

isso ocorrer, poderemos entender que sua organização não foi adequada.

Andrade (2002) nos fornece um modelo de avaliação financeira interessante:

Modelo simples de estimativa de custos
A – Descrição do evento
1. Denominação do evento

2. Natureza do evento

3. Data

4. Local

5. Entidade promotora

6. Estimativa de participantes

7. Público-alvo
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B – Custos
A – Locação da área

20% em  /  / R$.......................................................

40% em  /  / R$.......................................................

40% em  /  / R$.......................................................

Total

 B – Decoração

Projeto R$.......................................................

Paisagismo R$.......................................................

Locação de móveis R$.......................................................

Mão de obra
C – Promoção (espetáculo / atração)

Contratos R$.......................................................

Serviços de terceiros R$.......................................................

Despesas gerais R$.......................................................

D – Despesas com pessoal

Técnicos R$.......................................................

Recepcionistas R$.......................................................

Secretaria R$.......................................................

Recepção R$.......................................................

E – Locomoção

Transporte R$.......................................................

Hospedagem R$.......................................................

Refeições R$.......................................................

Material R$.......................................................

Fontes de Recursos:
A – Patrocínios R$.......................................................

B – Doações R$.......................................................

C – Vendas de entradas R$.......................................................

Fonte: Elaborado pela autora.

Organização e Execução de Eventose-Tec Brasil 98



14.3 Uso da Ferramenta do PDCA

Figura 14.2: Ciclo PDCA
Fonte: http://www.knower.com.br

Existe uma ferramenta chamada PDCA, muito utilizada nas empresas para 

manter a qualidade como um fator contínuo e que pode ser usada com 

tranquilidade no caso da avaliação de um evento:

•	 A fase do Planejamento (P - do inglês Plan):

Nela se estabelece a metodologia a ser utilizada no evento, os recursos ne-

cessários, os apoios a quem se pode recorrer, os objetivos a serem alcança-

dos, enfim, todo o planejamento necessário para o evento ser eficaz. Nesta 

avaliação que propomos fazer, os organizadores irão verificar se tudo o que 

foi planejado, foi realmente obtido. 

•	 A fase do desenvolvimento da atividade (D - do inglês Do):

Aqui é aplicado tudo o que foi planejado. É o evento propriamente dito, é o 

“momento de acontecer”. Na avaliação, deve-se analisar como foi o ocorri-

do, aí se tem como parâmetro a avaliação dos participantes.

•	 A fase da checagem (C - do inglês Check):

Na qual se analisa os resultados de fato, confere-se tudo, o número de participan-

tes presentes, os efeitos dos recursos audiovisuais utilizados, a qualidade do som, 

da imagem, do palestrante etc. Esta avaliação deve ser bastante crítica e exigente
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•	 A última fase é a ação corretiva (A - do inglês Act):

Nesta fase deverá ser traçado um plano de aperfeiçoamento, diante da aná-

lise feita de todos os itens anteriores, para que o próximo evento seja melhor 

e o outro seja melhor ainda e assim por diante. Este é o objetivo do Ciclo 

PDCA: a melhoria contínua, cada vez que se fecha o ciclo, a melhoria surge. 

14.4 Análise dos dados
Como já falamos anteriormente, a análise dos dados de uma avaliação é tão 

importante quanto ela própria, pois sem análise os dados ficarão apenas no 

papel e nada será melhorado. Os dados devem ser transformados em infor-

mações e as informações transformadas em ações.

Depois de aplicada a ferramenta de avaliação, geralmente em forma de 

questionário aos participantes, deve-se decidir se é possível analisar todos 

os dados ou apenas uma amostragem. Porém, se a empresa possui meios 
de avaliar todos os resultados, sem dúvida nenhuma será mais fidedigno.

Modelo de Ficha de autoavaliação para o participante do 
evento ou curso

Fonte: http://baudeideiasdaprofkeithy.blogspot.com.br

Amostragem
Ato, processo ou técnica de 

escolha de amostra adequada, 
para análise de um todo.

Fidedignos
adj. Digno de fé; que merece 

crédito.
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O resultado da análise geralmente se expressa através de fatores de avalia-

ção, por exemplo: organização, avaliação global, avaliação das atividades, 

desempenho dos palestrantes e autoavaliação, e também da escala utiliza-

da, por exemplo, de 1 a 10.

Quanto maior for a média, melhor será o evento. Para finalizar, deve-se iden-

tificar as falhas e propor ações de melhorias, como foi falado anteriormente. 
Vale a pena incluir neste relatório os comentários anotados pelos partici-

pantes, no final da avaliação. Geralmente os participantes registram suas 

emoções e satisfações e principalmente sugestões que podem ser utilizadas 

para os próximos eventos.

Resumo
Estudamos a importância da avaliação pós-evento, no que se refere ao 

cumprimento dos objetivos financeiros orçados e previstos, a avaliação dos 

participantes e organizadores a autoavaliação dos participantes e o uso da 

ferramenta do PDCA para atingir os objetivos propostos no fechamento do 

evento. Devemos considerar a importância do uso dos dados levantados 

nesta pesquisa para análise posterior e aplicação no próximo evento.

Atividades de aprendizagem
•	 Aplique a ferramenta do PDCA para planejar e executar a festa de for-

matura da turma.
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Aula 15 – O profissional de eventos

Nesta aula, estudaremos como deve ser o perfil de um profissio-

nal de eventos, ou seja, quais as características necessárias para 

atuar na área de eventos.

Figura 15.1: Profissional de eventos
Fonte: http://visitesaopaulo.com

15.1 Atribuições
Sabemos que na atualidade o mercado de trabalho está cada vez mais sele-

tivo, o que não é diferente na área de eventos. 

Para Bettega (2002) “o profissional deve ter discrição, compromisso ético, 

saber contornar situações, ser tranquilo ou parecer ser, não se expor nas 

cerimônias, conquistar a confiança total da pessoa por quem trabalha”.

A responsabilidade do profissional em eventos abrange diversas atividades, 

como: elaboração de convites, atualização de listas de autoridades, lembretes 

e comemorações de datas importantes, organização e recepção a visitas na-

cionais e internacionais, compra de presentes para troca de cortesias, reservas 

de voos e da sala VIP, reservas de hotéis, contratação da segurança etc. Por-

tanto, deve ter excelente nível de relações sociais para facilitar o contato com 

os diversos profissionais que serão contratados para as atividades do evento.

15.2 Perfil profissional
O profissional de eventos não pode se atrasar jamais, é importante que o 

mestre de cerimônia, ou organizador ou o profissional responsável pela 

abertura do evento esteja no local com pelo menos duas horas de antece-

dência, para possíveis ajustes e verificações. 



Bettega (2002) afirma que:

o profissional de cerimonial será analisado pela sua capacidade de, 

com maior ou menor leveza, administrar problemas e fazer a figura 

principal, a quem serve, ocupar o maior espaço de destaque. Deve con-

formar-se, porém com a realidade: ao ator, caberão as palmas como 

recompensa pela virtuosidade; ao profissional do cerimonial nada mais 

sobrará, diante do sucesso de um grande evento, senão a gratificante 

sensação do dever cumprido.

Vale lembrar também que todo seu perfil estará literalmente em foco, pois 

as luzes do evento irão expor o profissional para todos os presentes, portan-

to a sua roupa, seus gestos, seu tom de voz, tudo será observado e passará 

pela avaliação criteriosa e julgamentos do público participante no evento.

Para Lula D’Arcanchy (1998): 

[...] é fundamental que as pessoas que atuam na área de cerimonial 

realmente gostem do que fazem e que o façam com segurança, discri-

ção e bom senso. A discrição não é somente nas roupas, maquiagem, 

perfumes e jóias, mas também nos gestos, na voz e no formalismo.

Percebe-se, pelo destaque dos autores citados, a importância de um perfil 

discreto e organizado para atuar na área de eventos.

Mas além desta discrição e formalismo há necessidade do domínio de um 

idioma estrangeiro haja vista a necessidade de prestar informações para as 

pessoas de diversas nacionalidades, dependendo do tipo do evento que es-

teja atendendo, com o destaque para os idiomas inglês e espanhol, como 

pontos fortes nessa atuação.

15.2.1 Competências necessárias
Algumas competências são necessárias para trabalhar em eventos, como:

1. Ter conhecimento do que se trata o evento;

2. Ter conhecimento de cultura geral;

3. Manter curiosidade intelectual permanente;

Competência
Capacidade, suficiência 
 (fundada em aptidão). 
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4. Ter desenvoltura ao falar;

5. Ter bom senso (sempre);

6. Ser discreto (em todos os sentidos: vestuário, postura, comportamento, 

acessórios, perfumes etc.);

7. Estar “atento” com o que está acontecendo a sua volta;

8. Gostar de trabalhar em equipe;

9. Ter algum conhecimento administrativo (redação própria, por exemplo);

10. Ter boa expressão verbal;

11. Ser educado;

12. Ser prestativo, mas não servil;

13. Ser persuasivo;

14. Assumir a responsabilidade do que diz e faz (isso gera credibilidade);

15. Ter o cuidado de não tocar nas pessoas enquanto fala com elas;

16. Ser proativo.

Portanto, o sucesso de um evento está intimamente relacionado ao perfil de 

quem o organiza. Por isso, além das competências já mencionadas, destaca-

mos as descritas a seguir:

1. Ter sempre atitude positiva;

2. Conquistar o respeito de seus superiores e subordinados com base nos 

conhecimentos profissionais;

3. Supervisionar todo o trabalho, até mesmo o realizado por terceiros;

4. Ser humilde para aprender sobre as áreas que não estão sob sua respon-

sabilidade direta;
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5. Selecionar colaboradores e parceiros de acordo com suas capacidades 

técnicas, e não por favorecimento;

6. Nunca perder de vista pequenos detalhes;

7. Conciliar o interesse da empresa com o do público-alvo.

15.2.2 Valores do profissional de eventos
A postura e as atitudes deste profissional devem ser consideradas, pautadas 

nos seguintes valores:

1. Cooperação: Esse valor significa ajudar, auxiliar, colaborar para o bem 

geral. Para colocá-lo em prática, é necessário ter boa vontade e pen-

samentos positivos. Quem coopera, progride e recebe a cooperação 

do outro.

2. Honestidade: Quando há honestidade, temos a proximidade. Através 

da verdade é que se conquista a confiança. Deve haver percepção do 

que é certo e apropriado no desempenho da função, no comporta-

mento e nos relacionamentos.

3. Humildade: É a virtude que nos dá o sentimento sincero do respeito; 

significa saber aceitar ordens e desempenhá-las de forma digna. Ser 

humilde é ter consciência de que todos são iguais e têm o mesmo po-

tencial. Quanto maior a humildade, maior a conquista.

4. Respeito: Esse valor significa não discriminar, seguir as determina-

ções, cumprir ordens, acatar, não causar danos. O respeito começa 

dentro de cada um: valorizar o que faz e sentir-se digno da profissão 

que escolheu, conquistando o autorrespeito verdadeiro.

5. Responsabilidade: Trata-se de cumprir as tarefas com motivação. 

Com isso, a meta é atingida com eficiência e satisfação. É aceitar o 

que se faz necessário, honrar o papel que recebemos em confiança, 

desempenhá-lo com consciência e no melhor da nossa capacidade. 

Fonte: (DALL’AGNOL, 2009 apud OLIVEIRA; BOND, 2011).
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Resumo
Nesta aula vimos qual é o perfil, quais as competências e as atribuições do 

profissional de cerimonial em eventos e como deve desempenhar com su-

cesso suas atividades.

Atividades de aprendizagem
•	 Você conhece na sua cidade algum profissional que organiza eventos? 

Pode ser um jornalista, relações públicas, turismólogo ou secretário exe-

cutivo. Converse com ele e pergunte sobre as competências necessárias 

para desempenhar este papel.
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Aula 16 –  Comitê organizador do 
evento

Nesta aula estudaremos  a organização de comitês para a exe-

cução de eventos. Os diversos tipos de comitês que podem ser 

implantados e a atribuição de cada um. 

16.1 A função do comitê organizador
O comitê organizador de um evento é 

um organismo de trabalho e ação para a 

organização e execução do evento, pois é 

ele que colocará em ação todo o planeja-

mento realizado. 

É constituído por diversos membros em 

vários níveis de hierarquia, sendo o presi-

dente o seu mais alto cargo, seguido de 

diretores geralmente responsáveis pelas  

finanças e logística. 

A seguir abordaremos as funções  dos principais cargos:

•	 Presidente

Geralmente ocupada pelo mais alto executivo de uma empresa ou da enti-

dade ou instituição que sediará o evento com conhecimento administrativo 

e grande experiência na área de eventos ou do setor que está promovendo 

o evento.

•	 Vice-presidente Executivo 

Geralmente contratado externamente, com ampla experiência e conheci-

mento profissional na área, com a responsabilidade de organizar reuniões 

com os diversos comitês com o objetivo de fazer com que seja executado o 

planejamento do projeto do evento.

Figura 16.1: Comitê organizador
Fonte: http://www.religionmanyanet.mex.tl



•	 Presidente ou Coordenador de Comitês

É uma pessoa com a capacidade, conhecimento e experiência para exercer 

esta coordenação do comitê ao qual foi designado. 

16.1.1 Reuniões do comitê organizador 
Segundo Buendía (1999), o comitê organizador deve programar as reuniões 

gerais nas quais deverão participar os coordenadores ou executivos de pri-

meiro, segundo e terceiro escalão. 

É recomendável a presença do presidente e vice-presidente do comitê orga-

nizador nas reuniões que tratarão das seguintes atividades:

1. Elaboração de calendário com data, horário e local;

2. A reunião deverá ser estritamente de trabalho para debater temas de 

interesse do comitê;

3. Caso tenha convidados, este deverá participar no início da reunião 

para que temas específicos sejam tratados somente com os membros 

do comitê organizador;

4. Deverá ser elaborada uma ata de cada reunião para que se tenham regis- 

tradas todas as decisões que foram tomadas pelo comitê organizador.

16.1.2  Tipos de comitês ou comissões que podem 
ter em um evento

A seguir apresentamos alguns tipos de comitês ou comissões que podem ser 

instauradas na organização de eventos. Tudo vai depender do tamanho e 

da dimensão do evento para que se defina que tipo de comissão será neces-

sária para a execução do projeto de eventos.

1. Comissão executiva

•	 Subcomissão de transportes: 

Tem a responsabilidade de cuidar de tudo que se refere a transporte, tanto 

na montagem, quanto na desmontagem do evento,  e no transporte recep-

tivo de convidados, palestrantes e participantes do evento.

Instaurar
Estabelecer, fundar. Inaugurar, 

começar. Formar, iniciar: instaurar 
um processo.

Organização e Execução de Eventose-Tec Brasil 110



•	 Subcomissão de serviços gerais:

Tem a responsabilidade de cuidar de tudo que  for referente a serviços gerais, 

como: limpeza e manutenção do local do evento, da compra e recepção de 

materiais, instalações elétrica e hidráulica do evento, atendimento às pessoas 

que estarão trabalhando no evento (voluntárias ou contratadas).

2. Comissão de cerimonial e protocolo

Tem a responsabilidade de organizar a lista de autoridades convidadas, enviar 

com a antecedência devida, confirmar a presença das autoridades e de quem 

fará uso da palavra, providenciar o roteiro do cerimonial para aprovação da 

presidência do comitê gestor, após elaborar o script do cerimonial, preparar 

e providenciar bandeiras, hino, placas de mesa, composição da mesa diretiva, 

controle do tempo das palestras, nominação das autoridades presentes.

3. Comissão de marketing (comunicação social)

•	 Subcomissão de imprensa

Tem a responsabilidade de preparar o release, fazer os contatos com jornais, 

TVs e a imprensa local para promover o evento.

•	 Subcomissão de relações públicas

Tem a responsabilidade de preparar todo o material de divulgação do evento 

e atender à impressa, patrocinadores, promotores e organizadores do evento.

•	 Subcomissão de promoção

Tem a responsabilidade de preparar toda a promoção do evento que poderá 

incluir o agendamento do pré-lançamento do evento (que pode ser até com 

um ano de antecedência para  o público de interesse).  

•	 Subcomissão de publicidade

Tem a responsabilidade de cuidar do material de toda a veiculação do evento 

em canais de comunicação que podem ser: folder, folhetos, revistas, outdoor, 
rádio e TVs.

Script (palavra inglesa) 
Texto que se destina a ser lido 
por locutores ou radioatores 
ou decorado pelos artistas de 
cinema e televisão.

Release
Um release é um comunicado 
que é emitido antes da notícia 
completa. Em meios de notícia: 
uma liberação da notícia é uma 
parte de uma comunicação com 
a finalidade de anunciar algo 
reivindicado como tendo o valor 
da notícia.
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4. Comissão de exposição

Tem a responsabilidade de cuidar de todos os detalhes em relação a mon-

tagem dos estandes desde a elaboração de seu layout, a distribuição do 

mobiliário e equipamento de apoio, decoração e atendimento aos estandes.

5. Comissão de festejos

Tem a responsabilidade de cuidar de toda a preparação da programação 

social,  como: coquetel de abertura, almoço ou jantar, apresentação cultural 

e entretenimento do evento.

6. Comissão de finanças

Tem a responsabilidade de cuidar de toda a parte financeira do evento,  como: 

pré-pagamento do local e montagem do evento, fornecedores, profissionais 

temporários, palestrantes, hospedagem, transporte, material de apoio, loca-

ção de equipamentos técnicos e recebimento de inscrições, apoios, cotas de 

patrocínio do evento etc.

7. Comissão de hospedagem

Tem a responsabilidade de realizar a reserva, recepção e atendimento de 

todos os participantes e palestrantes do evento.

8. Comissão de inscrições / registro

Tem a responsabilidade de providenciar todas as inscrições para o evento e 

atendimento no registro dos participantes e entrega do material tais como: 

pastas, blocos, canetas para o evento.

9. Comissão de ornamentação e sinalização

Tem a responsabilidade de cuidar de toda a decoração e sinalização do even-

to, bem como a preparação de painéis e banners.

10. Comissão de programa

Tem a responsabilidade de elaborar toda a programação do evento conten-

do palestras, minicursos, apresentações culturais e científicas, distribuindo o 

horário para todo o evento. 
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11. Comissão de recepção e hospitalidade

Tem a responsabilidade de preparar todo o receptivo no aeroporto, hotel, 

local do evento e atendimento na programação do evento e na parte social 

para que todos se sintam bem recebidos.

12. Comissão de segurança

Tem a responsabilidade de avaliar a acessibilidade do local do evento, bem 

como, toda a segurança necessária para atendimento das autoridades, pa-

lestrantes, participantes, bem como, serviço de atendimento emergencial 

(ambulância ou posto médico) e a segurança necessária para entrada e saída 

do local do evento. 

Desta forma, a criação de comissões ou comitês facilitará o cumprimento 

do planejamento do projeto do evento e garantirá a sua execução. A distri-

buição das atividades em comissões específicas proporcionará a eficácia em 

cada área de interesse do evento, dando a certeza de que tudo está sendo 

preparado para a sua execução com o sucesso almejado.

Resumo
Estudamos nesta aula a importância da comissão organizadora de um even-

to e em que áreas podem ser criadas comissões complementares e subco-

missões para a execução do mesmo.

Atividades de aprendizagem
•	 Defina com sua equipe que comissões serão criadas para o evento que 

será organizado em seu polo presencial para a finalização desta disciplina 

como atividade supervisionada.

Leia o artigo: “A importância 
da comissão de formatura”, 
disponível em: <http://www.
formatura.com.br/materia.
php?id=173>. 
Acesso em: 28 mar. 2013.
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Aula 17 –  Delegação de autoridade 
em eventos

Nesta aula estudaremos os critérios e estilos para a delegação de 

autoridade nas equipes, comissões do evento.

Figura 17.1: Delegação
Fonte: http://jpquartarola.blogspot.com.br

17.1  Princípios da delegação de autoridade 
nos eventos

Delegar com astúcia os legítimos interesses dos departamentos, comitês, 

seções e pessoal subordinado ao objetivo estabelecido para a execução do 

evento.

17.2 Conceito de autoridade
Segundo Buéndia (2009), autoridade é a faculdade ou direito de ser obe-

decido por todos. Também podemos dizer que autoridade é a faculdade de 

tomar decisões que são obrigatórias. Segundo Bobbio (1998) existem três 

formas de se classificar o poder da autoridade: 

1. primeira é a forma coercitiva, na qual a autoridade estabelece suas dire-

trizes baseadas na aplicação de sanções físicas; 

2. a remunerativa, na qual a autoridade é baseada no controle de recursos 

e das redistribuições materiais; 

3. e por último a normativa, baseada na alocação dos prêmios e privações 

simbólicas.

Astúcia
Habilidade em enganar; ardil, 
manha, esperteza: a astúcia das 
raposas é famosa. Sagacidade, 
finura, artifício.

Faculdade
Possibilidade física ou moral: a 
faculdade de prever as coisas. 
Propriedade: o ímã tem a 
faculdade de atrair o ferro. 
Direito, poder: todo indivíduo 
tem a faculdade de dispor de 
seus bens por testamento.



17.2.1 Relações de autoridade
Existem vários tipos de autoridades estabelecidas tais como: autoridade do 

pai sobre o filho, do mestre sobre o aluno, do chefe sobre os funcionários, 

do pastor ou padre sobre os fiéis da sua igreja, do chefe militar sobre seus 

soldados. Na organização de um evento também é necessário estabelecer as 

relações de autoridades como o do presidente do evento sobre os coorde-

nadores de comitês ou comissões, dos coordenadores de comissões sobre os 

membros designados para desempenhar atividades na respectiva comissão. 

Para que possa melhor entender de que tipo de autoridade estamos falando, 

passaremos a abordar os diversos tipos existentes.

17.2.2 Tipos de autoridade
•	 Autoridade Formal: é a que exerce um chefe superior sobre outras pes-

soas ou subordinados. 

•	 Autoridade Operacional: é aquela que não se exerce diretamente so-

bre as pessoas, somente para determinadas decisões ou ações tais como: 

reserva de hotel,contratação de ônibus para buscar participantes e pa-

lestrantes. Esta autoridade é exercida sobre atos e não sobre pessoas, 

mesmo quando as ações são realizadas por pessoas.

•	 Autoridade Técnica: é a que se tem em razão do prestígio, capacidade, 

excperiência e conhecimentos teóricos e práticos que uma pessoa possui 

para determinada atividade específica.

•	 Autoridade Pessoal: é aquela adquirida por certas pessoas em razão 

da qualidade moral, social, psicológica, que surgem de liderança o de 

coordena e delega ações sem ter recibido autoridade formal.

17.3 Conceito de delegar
A delegação representa a transferência de determinado nível de autoridade 

de um superior para um subordinado ou conjunto de subordinados. Saber 

delegar com eficácia significa dar a tarefa certa à pessoa certa, concedendo-

-lhe o grau certo de liberdade, para que o trabalho se desenvolva de forma 

mais eficiente e produtiva. Saber delegar permite ao superior e a toda a sua 

equipe darem o seu melhor e aperfeiçoarem-se progressivamente, de modo 

a poder enfrentar novos desafios. (NUNES, 2009).
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17.3.1 Formas de delegação
Ordens
As ordens constituem um exercício de autoridade que transmite um superior 

a um sudordinado para atuar numa situação particular. Para ordenar deve-se 

considerar os seguintes aspectos.

1. Planejamento da Ordem:

•	 Verificar se a pessoa a ordem se dirige é adequada;

•	 Determinar se é o momento oportuno;

•	 Estabelecer a forma mais apropriada para dá-la.

2. Transmissão da Ordem:

•	 Dê com clareza;

•	 Dê com palavras motivadoras;

•	 Dê com objetividade;

•	 Dê com explicação para quem recebe.

3. Avaliação do cumprimento da ordem

•	 Solicitar um retorno do cumprimento da ordem;

•	 Verificar pessoalmente o cumprimento da ordem;

•	 Analisar e avaliar a ordem.

17.4  Delegação de autoridade e 
responsabilidade

Diversos estudos do tema demonstram que a autoridade se delega e a res-

ponsabilidade se compartilha. Veremos a seguir as vantagens e desvanta-

gens da delegação. 
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Vantagens
•	 Elimina a preocupação com os detalhes, permitindo concentrar-se nas 

ações de maior importância;

•	 Aumenta a eficácia administrativa pela gestão do tempo, permitindo a 

atenção conjunta sobre diversos assuntos;

•	 Estimula e favorece a especialização, pois delegar responsabilidades dá 

experiência aos que recebem esta oportunidade;

•	 As deciões tomadas são mais próximas da realidade.

Desvantagens
•	 Perda do controle, especialmente se fragmentar as ações em excesso 

onde a supervisão se torna inutilizada;

•	 Perder a unidade de mando já que delegar em excesso tende a complicar 

as ações;

•	 Falta de uniformidade e coordenação para execução das ações.

17.4.1 Tipos de delegação de autoridade 
1. Geral ou Concreta: Pode englobar várias ações ou uma específica;

2. Temporal ou limitada: De acordo com o tempo para realizar uma ação, 

seu início e término. É uma delegação para efeito durante reuniões, uma 

vez terminado o encontro, cessa a autoridade e a responsabilidade. Pode 

ser limitada a uma ação somente ou a um grupo de ações, por exemplo, 

autoridade para a montagem do cerimonial do evento;

3. Linear, funcional ou de staff: Esta delegação pode ser de um chefe so-

bre um grupo de pessoas ou de um grupo de pessoas que compartilham 

uma ação delegada;

4. Individual ou coletiva: Esta delegação se dá a uma pessoa ou a um 

grupo de pessoas;

5. Delegável ou indelegável: Se são delegáveis a níveis inferiores de su-

bordinados ou se somente a assumem os níveis superiores.

Leia o artigo: “Delegação e 
performance gerencial” de 

L. A. Costacurta Junqueira – 
Vice-presidente do Instituto 

MVC. Disponível em: 
<http://www.ggco.com.br/

artigos.asp?id=62>. Acesso 
em: 28 mar. 2013.

Staff (palavra inglesa)
Quadro dos dirigentes de uma 

empresa, de um organismo. 
Grupo de pessoas que assessora 

um dirigente, um político etc. 
Grupo de pessoas que trabalham 

em conjunto.
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Resumo
Estudamos nesta aula o conceito de delegação de autoridade e os diversos 

tipos de delegação que podem ser utilizadas na realização de evento, suas 

vantagens e desvantagens, formas e tipos de autoridade.

Atividades de aprendizagem
•	 Defina com sua equipe qual a autoridade que as comissões definidas 

para a realização do evento da atividade supervisionada desta disciplina, 

em seu pólo presencial deverão receber. Faça uma lista de ações que de-

verão receber a delegação e a responsabilidade por sua execução.
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Aula 18 –  Captação de recursos de um 
evento

Nesta aula estudaremos a importância da captação de recursos 

para divulgação e execução de um evento.

18.1 O que é captação?
A captação de um evento assemelha-se a uma ven-

da e por isso deve concentrar-se em fazer muitos 

contatos para promoção do evento com muita in-

tensidade: quanto mais contatos estabelece o pro-

motor de eventos, maior será a possibilidade em 

conseguir apoio para a execução do evento. Por isso, 

deve possuir um banco de dados ou mailing list  
com nomes de empresa que costumam apoiar outras instituições ou outros 

eventos, instituições que são acessíveis a este tipo de negociação, e pessoas 

influentes da região que terão algum tipo de ganho apoiando o evento, seja 

cultural, político ou pessoal.

18.2  A importância de se conhecer o local 
do evento

O reconhecimento da região e do mercado é essencial para o sucesso do even-

to que se pretende realizar. Se você for fazer um evento em um local desco-

nhecido, tudo será mais difícil, tanto a captação de recursos como a locação 

do local, dos materiais, contratação dos fornecedores etc. É importante tam-

bém que se conheçam as entidades ou as pessoas disponíveis para apoiar o 

evento, como formadores de opinião e agentes sociais do próprio local.

18.3 Vantagens da execução do evento 
Devem estar claras, para o promotor de eventos, quais são as principais vanta-

gens que o evento trará para a comunidade, para os apoiadores e para os par-

ticipantes em geral, qual a infraestrutura que será necessária para a realização 

do evento e quais etapas ou o cronograma será necessário para prepará-lo.

mailing list
relação de nomes ou lista de 
endereços.

Figura 18.1: Captação
Fonte: http://www.noticiasdeitauna.com.br



Os relacionamentos e os contatos entre os que estão organizando o evento 

e os que potencialmente poderão apoiar o evento devem ser bem estrutura-

dos. Sempre que possível, deve-se procurar pessoas ou entidades locais que 

representem significativamente o evento, por exemplo, se for um seminário 

de fisioterapia que seja apoiado pelo Conselho Regional de Fisioterapia. 

18.4 Levantamento de custos
O levantamento de custos é uma das tarefas mais importantes para quem 

deseja organizar um evento. Deve ser pensado nos custos da locação do local 

onde será o evento, nos custos dos equipamentos utilizados, dos materiais de 

apoio, nas correspondências, site, transportes de convidados, hospedagens, 

recepção, mestre de cerimônias, traduções, alimentação, publicidade etc.

O ideal é que se faça um checklist, conforme já estudamos, contendo todos 

os itens que necessitarão de recursos financeiros e no final, fazer a somatória 

de todos os itens e se obtém o valor necessário para desenvolver o evento.

18.4.1 Cotações
Não podemos esquecer que é necessário fazer no mínimo três cotações em 

cada item, ou seja, fazer uma pesquisa de preços no mercado, para que se 

possa sempre escolher o menor preço, mas sem deixar de levar em conta a 

qualidade do produto ou do serviço. Para isso recomenda-se bom senso de 

quem fará os pedidos de compras ou de contratações de serviços terceirizados. 

Muitas vezes é conveniente pedir indicações para pessoas que já necessita-

ram daquele serviço ou produto. Outro ponto muitíssimo importante é que 

toda cotação deve ser por escrita com data, serviços a ser fornecido, prazo 

de entrega e forma de pagamento, pois desta forma torna-se um contrato 

de prestação de serviço. É também de suma importância organizar um for-

mulário com orçamento previsto do evento para comparar na avaliação final 

do evento com o orçamento realizado. 

18.5 Patrocínios
Patrocínio é quando uma empresa investe em algo esperando um retorno 

positivo, principalmente para a sua imagem. Para solicitar um patrocínio, o 

profissional deve estar bem preparado: deve conhecer a empresa patrocina-

dora, ter conhecimentos de marketing, noções de custos e ser um bom ne-

gociador. Os patrocínios devem ocorrer a partir da elaboração de um projeto 

consistente e bem estruturado. 

Leia o artigo: “Copa do Mundo 
traz oportunidades para 

pequenas empresas e o estudo 
completo sobre a captação de 

recursos para a cota 2014”. 
Disponível em: <http://www.

sebrae-sc.com.br/novos_
destaques/oportunidade/

default.asp?materia=19862>. 
Acesso em: 25 mar. 2012.
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Podemos sugerir um modelo, o qual deve conter claramente o objetivo que 

se deseja alcançar com o evento, a justificativa, a programação do evento, o 

público-alvo a ser atingido, o cronograma, a planilha de custos e para fina-

lizar, comentar sobre os benefícios que o evento trará para o patrocinador.

Cada patrocinador possui suas próprias normas, seus prazos estipulados e 

suas exigências perante a solicitação de apoio e estas exigências devem ser 

respeitadas por quem necessita do apoio. 

Antes do projeto, o promotor de eventos juntamente com a empresa que 

representa, deve fazer uma proposta bem elaborada e com bastante ante-

cedência, pois geralmente as empresas se organizam financeiramente de 

forma anual. Tudo vai depender da abrangência do evento. Por exemplo, se 

você estiver captando patrocínios e apoio para um megaevento, esta ante-

cedência precisa ser maior, pelo menos, dois anos de antecedência. Teremos 

dois megaeventos em nosso país que será a Copa de 2014 e as Olimpíadas 

de 2016. Certamente os patrocínios e apoios para estes eventos já foram 

negociados logo após a definição do país sede. 

18.6 Permuta
Permuta quer dizer troca e é diferente do patrocínio, pois não envolve ne-

cessariamente valores monetários; pode ser feito através de apoio cultural, 

trocando bens e serviços. Neste caso, ambas as partes colaboram com o que 

é possível ou conforme disponibilidade. 

Pode ser através de troca de materiais, como brindes, papéis em branco, 

canetas, cadeiras ou mesmo o local onde será feito o evento. O importante 

é que exista uma “troca de favores”. Nos exemplos citados acima, a empre-

sa promovedora do evento, pode conceder à empresa que está cedendo os 

materiais, um número determinado de convites para o evento.

18.7 Parcerias e apoio cultural
Existem outras formas de apoio, como por exemplo, as parcerias que ocor-

rem na forma de apoio recíproco, em que cada empresa contribui com uma 

parcela para que o evento se realize. As empresas podem colaborar com 

divulgação, com material de apoio, com o espaço, por exemplo. 
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O apoio cultural baseia-se na utilização de logomarcas significativas no mer-

cado, para sugerir maior credibilidade ao público-alvo. São empresas que 

possuem nomes fortes no mercado e apoiam o evento. Elas também ga-

nham, pois a maioria dos apoios culturais são também formas de permutas.

18.8 Financiamento
Financiamento é uma forma de adquirir um determinado valor, através de 

instituições específicas ou até mesmo através de pessoas físicas, na qual a 

empresa que solicitou tal valor pode pagar com um prazo de carência ou em 

várias parcelas. Isto vem a facilitar a aquisição de um montante monetário 

que não se possui, porém, deve ser realizado com um bom planejamento, 

tanto em como será pago posteriormente, quanto em relação aos juros co-

brados. 

As fontes de financiamento podem ser: 

1. Indivíduos – pessoas físicas;

2. Empresas;

3. Fundações internacionais e nacionais;

4. Instituições religiosas;

5. Governo;

6. Projetos de geração de renda.

Para a aquisição de um financiamento, também é exigido um projeto bem 

elaborado e convincente, onde se apresente principalmente as vantagens do 

evento para a sociedade. Neste caso, não incluímos bancos, visto que os ju-

ros são altos e as agências de financiamentos apresentam maiores benefícios 

para os projetos que são aprovados.

18.8.1 Elaboração do projeto para financiamento 
Como foi comentado anteriormente, a possibilidade em conseguir patrocí-

nios, financiamentos ou permutas só são possíveis a partir da elaboração de 

um projeto. Este projeto deve estar em consenso e dentro da realidade da 

empresa que promove o evento. 
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Itens do projeto: 

1. Apresentação da organização solicitante;

2. Justificativa do projeto;

3. Objetivos;

4. Metodologia empregada;

5. Parcerias e alianças;

6. Equipe técnica;

7. Comunicação do projeto;

8. Cronograma do projeto;

9. Cronograma de atividades;

10. Avaliação de processo;

11. Avaliação de resultados;

12. Avaliação de impacto;

13. Orçamento do projeto;

14. Possibilidade de multiplicação;

15. Anexos.

Além da apresentação do projeto, é necessário um bom contato com a em-

presa que possui potencialidade em apoiar o evento. Este contato pode se 

apresentar da seguinte forma: 

a) Através de contato pessoal;

b) Através de envio de projetos;

c) Envio de carta ou e-mail;
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d) Mala direta;

e) Ligações telefônicas;

f) Telemarketing;

g) Eventos para captação de recursos;

h) Mídia.

Cada forma de abordagem possui suas vantagens e desvantagens, cabe à 

empresa definir e escolher qual a melhor. As abordagens devem ser anota-

das como um “histórico de captação de recursos”, que é a elaboração de 

um relatório com todas as informações do contato como: 

1. Quem foi abordado; 

2. Qual o método que foi utilizado, 

3. Quem fez a abordagem; 

4. Quais os resultados que foram obtidos;

5. Finalizar com uma avaliação das ações realizadas. 

A captação de recursos é um processo, isto quer dizer que depende de várias 

etapas e que corresponde a 80% de um bom planejamento e 20% de ação.

O profissional que buscará recursos para a realização do evento, deve ter em 

mente que: 

1. As empresas gostam de participar da solução de problemas sociais; 

2. O angariador não pede recursos para sí, mas sim para uma causa social;

3. A maior parte da conversa deve ser sobre a empresa e o objetivo do 

evento; 

4. É importante formalizar o pedido de apoio para haver clareza entre am-

bas as partes;

5. Perante a recusa, o profissional deve rever suas estratégias e seus argu-

mentos;
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6. Lembrar que a primeira negativa não é necessariamente a resposta de-

finitiva;

7. Não receber o “não” como algo pessoal;

8. Sempre valorizar o potencial do doador.

Resumo
Estudamos nesta aula as formas de captação de recursos para um evento, 

tipos de financiamentos, itens que o projeto de captação de recursos devem 

conter para conseguir financiamento e o que o angariador deve levar em 

consideração captar recursos para o evento.

Atividades de aprendizagem
•	 Elabore um projeto para captar recursos de apoio cultural, patrocínio 

para o evento que a equipe realizará no polo de apoio presencial.
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Aula 19 –  Mostra e exposições

Nesta aula estudaremos sobre os diversos tipos de feiras e expo-

sições que podem complementar vários tipos de eventos

19.1 Exposição ou mostra
Qualquer tipo de evento pode se com-

plementar com algum tipo de mostra ou 

exposição. Raros são os eventos que não 

sejam favorecidos direta ou indiretamen-

te pela organização de uma exposição ou 

mostra conjunta. 

A exposição ou mostra representam uma 

atividade importante que tem se desen-

volvido durante anos e na atualidade tor-

nou-se um fator a considerar a realização 

de um evento.

19.1.1 Tipos de exposição ou mostra
É importante conhecermos os diversos tipos de exposição e seus objetivos. 

Por isso devemos conhecer as suas diferenças.

•	 Exposição comercial: é todo tipo de mostra cuja finalidade e objetivo 

principal é promover e vender. Nestes eventos os expositores fabricantes 

ou distribuidores de produtos mostram seus produtos para compradores 

varejistas ou para o público em geral;

•	 Exposição industrial: é o tipo de 

evento onde se exibem bens e servi-

ços para a indústria de transformação 

do qual participam diversos fornece-

dores da indústria em que há comer-

cialização; não é direcionada a todos 

os tipos de público; 
Figura 19.2: Feira de Hannover
Fonte: http://www2.planalto.gov.br/multimidia

Figura 19.1: Mostra
Fonte: http://www.upis.br



•	 Exposição profissional: é dirigida a um grupo específico de pessoas ou 

profissionais de determinada área, para os quais são expostos produtos e 

serviços, equipamentos ou materiais que afetam diretamente a profissão 

deste grupo; 

•	 Exposição estadual ou regional: é aquela que acontece devido a um 

evento histórico, tradicional, religioso ou temas de interesse de uma re-

gião como: agropecuária, alimentos, equipamentos, mobiliário, imóveis 

etc. Tem um caráter popular e comercial, onde se integram atrativos tu-

rísticos, artísticos, culturais e desportivos;

Figura 19.3: Exposição da França no Brasil
Fonte: http://culturaefutebol.wordpress.com

•	 Exposição governamental: é organizada por diversos setores do go-

verno municipal, estadual e federal, ou até mesmo internacional. Podem 

participar instituições e diferentes setores da indústria ou comércio com 

objetivo de divulgar uma região, estado ou país;

•	 Exposição privada ou particular: Geralmente é organizada dentro de 

um evento específico, como uma convenção ou congresso, e é exclusiva 

para os participantes daquele evento; 

•	 Exposição semiprivada: aquelas na qual reservam uma parte do tempo 

para atendimento de profissionais da área do evento e depois reservam 

um horário para que o público em geral possa visitá-la, por exemplo: o 

evento durante a semana é aberto somente para o público-alvo do setor 

e no final de semana é aberto para o público em geral. 

•	 Exposição aberta e pública: é aquela em que não se estabelece ne-

nhum controle para a entrada do público em geral. Em muitos dos casos 

a entrada não é de livre acesso, pois os organizadores cobram ingresso.
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19.2  Benefícios da realização de exposição 
ou mostra

Muitos benefícios provêm da realização conjunta de uma mostra ou exposi-

ção com um evento específico, como:

1. Imagem favorável do organizador perante o público que participa do 

evento;

2. Imagem favorável perante os fornecedores de produtos e serviços que 

estão expostos;

3. Para os participantes é obter a oportunidade de se atualizar e conhecer 

novos serviços e produtos;

4. Oportunidade de intercâmbio de ideias e experiências; 

5.  Ver, provar, adquirir produtos e serviços que por motivos de distância ou 

escassez de distribuidores não se pode obter ou conhecer facilmente.

Benefícios para o expositor:

•	 A concentração, durante certo tempo, de um grande número de pessoas 

e seletivo grupo de futuros clientes provenientes de diversas localidades, 

com quem podem estabelecer contatos; 

•	 Ter a oportunidade de conhecer a opinião do público sobre seus produtos 

e serviços;

•	 Ter a oportunidade de estabelecer uma relação mais próxima com os clientes;

•	 Economia em horas de trabalho, já que se contatam clientes em um mes-

mo local, evitando o custo de deslocamento de vendedores. 

19.3  Organizadores profissionais de 
exposição

Existem diversas empresas especializadas neste tipo de evento. Essas empre-

sas possuem seus próprios profissionais para montagem e desmontagem de 

estandes, iluminação, mobiliário, comunicação visual. Muitas usam sistemas 

modulares de montagem de acordo com o tipo de expositor ou produto. 
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Resumo
Estudamos nesta aula a importância da mostra ou exposição conjunta a ou-

tro tipo de evento, os diversos tipos de exposição que se pode realizar e seus 

benefícios para o público, expositores e organizadores.

Atividades de aprendizagem
•	 Organizar, em seu polo, uma mostra sobre o profissional de eventos, 

apresentando o perfil, atribuições e área de atuação deste profissional.
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Aula 20 – Emergências

Nesta aula estudaremos alguns tipos de emergências que po-

derão ocorrer durante a execução de eventos e o procedimento 

recomendável a se tomar. 

20.1 Previsão do que pode ocorrer
Quando organizamos e executamos qualquer 

tipo de evento, devemos prever que situações 

emergenciais  podem ocorrer. Mesmo que o local 

tenha atendimento para esses casos, o organiza-

dor do evento deve tomar as devidas providências 

para facilitar o atendimento rápido  desde um mal 

estar de um palestrante ou participante a uma 

queda ou acidente que posso acontecer. 

Abordaremos algumas providências necessárias:

•	 Serviço Médico 

 Ao fazermos um evento devemos ter em mente que uma equipe médica, 

preparada para emergências de saúde, deve estar a postos para atender 

o encontro. A partir daí, deve-se determinar como o serviço irá funcionar. 

O local do evento paga algum tipo de atendimento de emergência? 

 Atualmente a maioria dos locais que trabalham com eventos já paga uma 

taxa mensal para atendimento de emergência, mas caso isto não acon-

teça é necessário verificar com a secretaria municipal da saúde ou corpo 

de bombeiros, que tipo de assistência é oferecida para atendimento de 

emergências no evento (principalmente se é para mais de cem pessoas) 

ou se há necessidade de contratar um empresa de socorros médicos. 

 Devemos programar:

•	 Hospitais: deve se verificar quantos hospitais existem na região ou ci-

dade e como se dá o acesso a este local. Também verificar que tipos de 

especialidades e quais convênios atendem. 

Figura 20.1: Emergência
Fonte: http://www.pontogeek.com.br



•	 Serviço de ambulância ou paramédico: é necessário  verificar se o 

próprio local do evento possui este tipo de atendimento. Caso não te-

nha, deve-se procurar pelas autoridades municipais, principalmente se o 

evento trará algum impacto para a economia do município.

•	 Serviço de bombeiros

Deve-se verificar se o local tem o alvará atualizado pelos bombeiros no que 

se refere a sua acessibilidade e segurança, se está com extintores dentro do 

prazo de validade e local de livre acesso para saída de emergência

•	 Serviço de segurança pública

Deve-se contatar com a devida antecedência as autoridades municipais res-

ponsáveis pela segurança para verificar o atendimento na entrada e saída do 

evento, principalmente se o evento terminar após as 20 horas. É importante 

também verificar a segurança para a chegada e saída de autoridades convi-

dadas para o evento. 

•	 Central de aviso de emergência

De acordo com o tipo de evento, é necessário  montar uma central de ser-

viços de atendimento de emergências no próprio local.  É possível realizar 

parcerias com universidades e hospitais para que ofereçam profissionais da 

área para o pré-atendimento.

20.2 Principais causas de emergências
Muitos acidentes podem ocorrer durante um evento, como:

•	 Asfixia por algo que a pessoa possa ter comido, por exemplo, engolir um 

caroço de azeitona durante o almoço ou jantar do evento;

•	 Pessoas de idade avançada com problemas cardiovasculares ou pressão 

alta podem ter um mal súbito;

•	 Excesso no consumo de bebidas alcoólicas na festa de abertura ou encer-

ramento do evento;

•	 Estado  emocional em desequilíbrio de algum participante;
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•	 Descuido com o uso de cigarros pode causar incêndios;

•	 Quedas no local do evento ou no hotel, entre outros.

Em toda reunião ou evento devemos ter o cuidado de prever emergências 

que possam ocorrer e  providenciar o seu atendimento. Dependendo do 

tamanho do evento é recomendado  elaborar um pequeno manual sobre 

cuidados necessários  para evitar acidentes. Por isso o evento deve ser bem 

sinalizado como ação de prevenção para toda e qualquer situação que pode 

causar algum tipo de acidente ou emergência.

Resumo
Estudamos nesta aula alguns tipos de emergências que podem ocorrer em 

um evento e quais as providências que o organizador deve tomar para a sua 

prevenção.

Atividades de aprendizagem
•	 Você participou de algum evento que aconteceu algum acidente? Lem-

bra como foi o atendimento desta emergência?
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Retomando nossa conversa!

Nosso objetivo foi apresentar de uma forma clara e concisa as providências 

necessárias para a organização e a execução de um evento com o sucesso 

que todo profissional da área merece. O evento é feito de detalhes, por mais 

que nos esforcemos em organizá-lo o esquecimento de um simples detalhe 

poderá pôr tudo a perder. 

A elaboração de um cronograma de trabalho abordando todas as etapas do 

evento, a aplicação de um checklist detalhado com todas as providências, 

a escolha do cerimonial, dos recepcionistas e dos melhores fornecedores de 

produtos e serviços, darão o complemento final e indispensável para que 

você, futuro profissional de eventos, brilhe sem aparecer e receba as honras 

pela organização com excelência.

Bons eventos! 

Profa. Msc. Marlene de Oliveira





e-Tec Brasil139

Referências

ALLEN Johnny & Tal. Organização e gestão de eventos. Rio de Janeiro: Elveser, 2008.

ANDRADE, R.B. Manual de Eventos. Coleção Hotelaria. 2. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 
2002.

BETTEGA, M. L. Eventos e Cerimonial. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.

BERKUN, S. A arte do gerenciamento de projetos. Porto Alegre: Bookman, 2008.

BOBBIO, N. Dicionário de política I. Tradução Carmen C. Varriale.  Brasília: Universidade 
de Brasília, 1998. 

BRASIL. Documento Referencial do Turismo 2011-2014. Ministério do Turismo 
Brasília. M.Tur. 2011.

BUENDÍA, J. M. Organización de Reuniones. Mexico: Trillas, 1999.

CANTON. A.M. Eventos – Ferramenta de sustentação para as organizações do 
terceiro setor. São Paulo: Roca, 2002.

CESCA, C. G. G. Organização de Eventos. São Paulo: Summus, 1997.

DALL’AGNOL, V. Valores. Disponível em: <http://vandre.site50.net/valores/amor.html>. 

D’ARCANCHY, L. Cerimonial público e privado. Curitiba: Editora do Autor, 1998.

Dicionário Priberam on line. Disponível em: <http://www.priberam.pt >.

DUAILIBI, R.; SIMONSEN, H. Criatividade & Marketing. 1. ed., São Paulo: McGraw Hill, 
1990.

GIACAGLIA, M. C. Organização de eventos: teoria e prática. São Paulo: Pioneira, 2003.

KLUCKHOHN, C. Antropologia: um espelho para o homem. Belo Horizonte: Itatiaia, 
1963. 

MATIAS, M. Organização de Eventos – Procedimentos e Técnicas. São Paulo: 
Manole, 2001.

_________. Organização de Eventos – Procedimentos e Técnicas. São Paulo: 
Manole, 2007.



e-Tec Brasil 140

MITCHELL, M.; CORR, J. Tudo sobre Etiqueta. São Paulo: Manole, 2002.

NETO, F. P. de M. Criatividade em Eventos. 3. ed. São Paulo: Turismo Contexto, 2004.

NUNES, P. Conceito de Delegação. 2009. Disponível em: <http://www.knoow.net/
cienceconempr/gestao/delegacao.htm>. 

OLIVEIRA, M.; BOND, M. T. Manual do Profissional de Secretariado V.IV 
Organizando Eventos. Curitiba: Ibpex, 2011.

REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO. nº 42. Setembro de 
2009. Disponível em: <http://www.tcm.rj.gov.br/Noticias/3529/Revista_TCMRJ_42.pdf>.

SILVA, M. B. R. Evento como estratégia na comunicação das organizações: Modelo 
de Planejamento e Organização. Tese de doutorado apresentada ao programa de Pós 
Graduação em Ciências da comunicação, na área de Relações, Propaganda e Turismo da 
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, 2003.

SILVEIRA, M. M. S. O Funcionamento do Cérebro no Processo de Aprendizagem.
Outubro, 2004. Disponível em: <http://www.famema.br/capacitacao/ofuncionamentodo 
cerebronoprocessodeaprendizagem.pdf>. 

VELOSO, D. Organização de Eventos e Solenidades. Goiânia: AB Editora, 2001.

Referências das figuras

Figura 1.1: Eventos
Fonte: http://www.marinamara.com.br/2010/06/21/curso-gestao-de-eventos/

Figura 2.1: Logo da Copa do Mundo no Brasil
Fonte: http://www.jogodobrasil.com.br/noticias/novo-logo-copa-2014-brasil/

Figura 2.2: Matriz dos efeitos diretos e indiretos dos eventos na economia
Fonte: http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/export/sites/default/dadosefatos/demanda_turistica/Eventos/Download_
eventos/Relatxrio_Final_-_Estudo_do_Impacto_Econxmico_de_Eventos_Internacionais_realizados_no_Brasil.pdf

Figura 3.1: Planejamento
Fonte: http://www.qeeventos.com.br/qeeventos/site/

Figura 4.1: Calendário
Fonte: http://comunidadetiamarita.blogspot.com/2011_06_12_archive.html

Figura 4.2: Calendário de Eventos Anclivepa (PR)
Fonte: http://www.anclivepapr.com.br

Figura 4.3: Calendário de Eventos Cidade de Colina (SP)
Fonte: http://escolaantoniodaher.blogspot.com.br/

Figura 4.4: Modelo caledário de eventos
Fonte: http://karateacademiaathletics.blogspot.com.br/2010/09/calendarios-de-eventos.html

Figura 5.1: Criatividade
Fonte: http://www.sebraemercados.com.br/wp-content/uploads/2012/12/criatividade.jpg

Figura 6.1: Projeto
Fonte: http://continentalcultural.blogspot.com/



e-Tec Brasil141

Figura 6.2: Mesa para café da manhã
Fonte: http://globalleadsgroup.demand.production.s3.amazonaws.com/00000133-eb0d-0985-9915-c52225dcaea7.JPG

Figura 7.1: Cronômetro
Fonte: http://visaodigital.org/?p=154

Figura 7.2: Cronograma linear
Fonte: http://www.isebvmf.com.br/index.php?r=site/conteudo&id=17

Figura 7.3: Modelo de temário de evento
Fonte: http://airesrover.blogspot.com.br/2010_09_01_archive.html

Figura 7.4: Modelo de programação de evento
Fonte: http://pontocomteudo.com

Figura 8.1: Checklist
Fonte: http://ebbinteractive.com

Figura 9.1: Secretaria
Fonte: http://galeria.cuiket.com.br

Figura 9.2: Sala VIP
Fonte: http://pro.casa.abril.com.br/photo/sala-vip-dr-rey-3/next?context=user

Figura 9.3: Sala Comissão Técnica
Fonte: http://www.arrobacasa.com.br/escritorios-rio-negro-alphaville/

Figura 9.4: Auditório para eventos
Fonte: http://eventos.ufsc.br/auditorio-garapuvu-plenaria-1/

Figura 9.5: Material de expediente
Fonte: AldoSB/©Creative Commons

Figura 10.1: Mesa para café da manhã
Fonte: http://www.primeiraedicao.com.br/noticia/2011/08/08/3-ideias-para-fazer-mesas-decoradas-baratas-no-dia-dos-
-pais

Figura 10.2: Serviço tradução simultânea
Fonte: http://www.powerloc.com.br/equip_traducao.php

Figura 10.3: Serviços de segurança
Fonte: http://www.sunsetvigilancia.com.br/servico.html

Figura 10.4: Sinalização
Fonte: http://emdurb.blogspot.com/

Figura 11.1: Cadeia Logística
Fonte: http://logisticamente.blogspot.com/2009/05/fotos-simbolo-da-logistica.html

Figura 11.2: Recepcionista
Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_8nRxDIQXSO4/TUAbtm9C-PI/AAAAAAAAACc/022pYtYBUTA/s1600/recepcionista.jpg

Figura 11.3: Aeroporto Afonso Pena – São José dos Pinhais/PR
Fonte: http://www.jornaldelondrina.com.br/brasil/conteudo.phtml?tl=1&id=906465&tit=Para-Copa-do-Mundo-Afonso-
-Pena-precisa-de-reformas

Figura 11.4: Hotel
Fonte: http://nonoanoa2010.blogspot.com/2010_06_01_archive.html

Figura 11.5: Serviço de transporte
Fonte: http://aluguelvanrio.blogspot.com/2010/07/transporte-executivo.html



e-Tec Brasil 142

Figura 12.1: Roteiro
Fonte: http://www.axon.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=14:assessoria-em-gestao-
-empresarial&catid=10:1-consultoria&Itemid=7

Figura 13.1: Pós-evento 
Fonte: http://www.abilityconsultoria.com/Servicos/pos-evento

Figura 14.1: Avaliação
Fonte: http://gestaodepessoasrh.wordpress.com/category/recursos-humanos/avaliacao-de-desempenho/

Figura 14.2: Ciclo PDCA
Fonte: http://www.knower.com.br/dicas.asp

Figura 15.1: Profissional de eventos
Fonte: http://visitesaopaulo.com/blog/index.php/2011/03/dia-do-profissional-de-eventos-e-oficializado/

Figura 16.1: Comitê organizador
Fonte: http://www.religionmanyanet.mex.tl/frameset.php?url=/267719_-Quienes-somos--.html

Figura 17.1: Delegação
Fonte: http://jpquartarola.blogspot.com.br/2011/04/delegacao-de-competencia.html

Figura 18.1: Captação
Fonte: http://www.noticiasdeitauna.com.br/2012/01/05/

Figura 19.1: Mostra
Fonte: http://www.upis.br/imprensa/not_98.asp

Figura 19.2: Feira de Hannover
Fonte: http://www2.planalto.gov.br/multimidia/galeria-de-fotos/viagem-presidencial-alemanha-feira-cebit/copy5_of_feira-
-cebit-01-02/view

Figura 19.3: Exposição da França no Brasil
Fonte: http://culturaefutebol.wordpress.com/2009/07/27/exposicao-oui-brasil-no-mube/

Figura 20.1: Emergência
Fonte: http://www.pontogeek.com.br/blog/chamadas-de-emergencia-via-iphone/



e-Tec Brasil143

1. A organização e execução de eventos está relacionada a diversas 
áreas de trabalho e surge para suprir uma necessidade importan-
te das pessoas se reunirem para diversos fins, sejam eles lazer, 
conhecimento e entretenimento. Assinale a alternativa que apre-
senta algumas das áreas relacionadas a eventos.

a) contabilidade, matemática, pedagogia.

b) turismo, publicidade, marketing, finanças, logística, segurança, adminis-

trativa ou de gestão.

c) psicologia, lazer, contabilidade. 

d) pedagogia, entretenimento, contabilidade.

e) todas as alternativas são corretas.

2. Segundo Andrade (2002) os eventos não deixam de ser um “fenô-
meno multiplicador de negócios” Assinale a alternativa que apre-
senta a importância dos eventos para as empresa.

a) é um diferencial para a empresa e uma forma de conquistar novos mer-

cados e manter os já conquistados.

b) é uma forma de continuar trabalhando com uma mesma empresa

c) é uma forma de lazer e entretenimento

d) é uma forma diferenciada de atuar eventos 

e) é um grande diferencial para os clientes

3. A organização e execução de eventos promove o turismo e a re-
percussão social e econômica de uma região. Podemos dizer que 
nos dias atuais os eventos são:

a) São estratégias de lazer e entretenimento

b) São estratégias de marketing

Atividades autoinstrutivas



c) São estratégias de finanças

d) São estratégias de publicidade 

e) São estratégias de comunicação entre a empresa e o seu público.

4. Após ler as afirmações abaixo, assinale a alternativa que apresen-
ta a definição do que se tratam essas afirmações:

I.     Estreitamento das relações com os clientes, possibilitando uma interação 

com todos os profissionais da empresa; 

II.   Apresentação dos produtos/serviços da empresa para seu mercado-alvo, 

ampliando o leque de exposição. Por ser dirigido, o evento consegue, 

em um curto período de tempo e de uma só vez, atingir boa parte do 

público-alvo da empresa; 

III.  Ganho de novos clientes, por meio da venda a curto, médio e longo prazos, 

além da geração de um mailing de prospecção para a equipe de vendas;

a) desvantagens da realização de eventos

b) benefícios da realização de eventos

c) estratégias da realização de eventos

d) aplicação da realização de eventos

e) todas as alternativas são corretas

5. O Brasil possui potencial suficiente para participar do mercado 
mundial de eventos e congressos, devido a sua infraestrutura, ser-
viços relacionados ao setor de eventos além de oferecer variadas 
opções de lazer para os participantes. Assinale a alternativa que 
apresenta os mega eventos que o Brasil sediará.

a) Fórmula Indy em 2014

b) Fórmula Um em 2016

c) Jogos Panamericanos em 2014

d) Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016

e) Jogos de inverno em 2014
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6. Matias (2001) afirma que: “atualmente, o evento, em função dos ob-
jetivos fixados, do grande número de pessoas que envolvem e das 
diversas expectativas e necessidades que essas pessoas apresentam, 
tornou-se uma importante atividade econômica e social, que deve 
ser tratada de forma profissional” Assinale a alternativa que apre-
senta o retorno do evento para um país ou local que o sedia.

a) O evento proporciona vantagens e desvantagens para a economia local.

b) O evento proporciona uma série de desvantagens para a economia local.

c) O evento proporciona a geração de renda através de novos postos de 

trabalho e a entrada de receitas que movimenta a economia local.

d) O evento não proporciona a geração de renda e entrada de receitas para 

a economia local.

e) O evento proporciona a geração de renda, mas não a geração de receitas 

para a economia local.

7. Um dos mais importantes aspectos dos grandes eventos é o legado, 
ou seja, tudo o que de material ou imaterial deixam em proveito da 
cidade e do seu povo. Assinale a alternativa que apresenta o lega-
do que o Rio de Janeiro recebeu dos Jogos Panamericanos de 2007.

a) Revitalização de grandes áreas da cidade, como o bairro do Engenho de 

Dentro e cercanias, hoje a orgulhosa sede do Estádio João Havelange.

b) Adoção de novos conceitos sociais como o voluntariado e a hospedagem 

domiciliar. 

c) Mais de 10.000 novos empregos, principalmente na construção civil. 

d) Projeção da dimensão internacional da cidade, como sede competente e 

segura para eventos de grande porte. 

e) Todas as alternativas são corretas. 

8. Como em todas as atividades que realizamos, devemos ter plane-
jamento para poder executar, em se tratando de eventos não é 
diferente. Assinale a alternativa que apresenta um dos PRIMEIRO 
pontos que devemos considerar no planejamento.

a) É a tomada de decisão quanto à utilização da estrutura interna ou con-

tratação de empresa especializada.
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b) É a toma de decisão para a contratação de novos fornecedores.

c) É a toma de decisão para dispensar novos fornecedores.

d) É a tomada de decisão para contratar empresa especializada. 

e) Todas as alternativas são corretas.

9. Quais são as vantagens no caso de organização ser externa  
(GIACAGLIA, 2003:24). Assinale a alternativa que apresenta essas 
VANTAGENS.

a) Menor velocidade na organização e otimização dos custos.

b) Menor otimização dos custos e maior velocidade na organização.

c) Maior velocidade na organização e eficiência nos custos.

d) Maior rapidez na realização do evento.

e) Menor rapidez na realização do evento.

10. Quais são as vantagens no caso da organização ser interna. Assi-
nale a alterativa que apresenta essas VANTAGENS.

a) Menor padronização, menor velocidade e personalidade.

b) Menor custo, menor rapidez na realização.

c) Menor padronização e valorização do profissional.

d) Menor valorização e maior padronização. 

e) Maior padronização, personalização, valorização do profissional.

11. Para se realizar um excelente evento é essencial que se estabeleça 
uma metodologia correta de trabalho. Andrade (2002) divide esta 
metodologia em:

a) organização e controle

b) execução e avaliação

c) planejamento, execução e avaliação

d) avaliação e organização

e) controle, planejamento e avaliação
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12. No planejamento deve-se levar em consideração à conjuntura do 
mercado na época do evento, a possível demanda e a capacidade 
em suprir essa demanda. Assinale a alternativa que apresenta o 
que de MAIS IMPORTANTE se deve estabelecer para a realização 
de um evento.

a) Deve-se principalmente estabelecer o projeto do evento.

b) Deve-se principalmente estabelecer a organização do evento.

c) Deve-se principalmente estabelecer o público alvo do evento.

d) Deve-se principalmente estabelecer o local do evento.

e) Deve-se principalmente estabelecer os objetivos e as metas que se deseja 

alcançar com o evento.

13. A realização requer a nomeação de um coordenador geral, a cria-
ção de comissões e a estipulação de um cronograma são requisitos 
essenciais. Neste caso qual o papel do profissional de eventos? 
Assinale a alternativa CORRETA.

a) Cabe ao profissional executar somente o que lhe é designado pela chefia. 

b) Cabe ao profissional de eventos o importante papel de apoiar, organizar 

e planejar todo o evento.

c) Cabe ao profissional esperar que o local e o público alvo sejam definidos 

para depois começar a trabalhar.

d) Cabe ao profissional somente executar o controle do evento.

e) Cabe ao profissional somente planejar o evento.

14. É fator fundamental que o profissional de eventos utilize  qual 
competência para usar alternativas que atendam bem a diretoria 
da empresa e ao mesmo tempo não saia do orçamento previsto. 
Assinale a alternativa CORRETA.

a) Seja criativo.

b) Seja austero.

c) Seja comprometido.
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d) Seja controlado.

e) Seja comunicativo.

15. Um conjunto de datas fixadas para realização de algo ou para empre-
go do tempo ou um programa. Um dos primeiros passos na organiza-
ção e execução de eventos de uma empresa ou instituição. Assinale a 
alternativa que apresenta de que ferramenta estamos falando.

a) Programação do evento.

b) Checklist do evento.

c) Cronograma do evento.

d) Calendário do evento.

e) Todas as alternativas são corretas.

16. O uso de calendário para a divulgação deste tipo de evento é mui-
to vantajoso, desde que bem utilizado. Assinale a alternativa que 
apresenta alguns tipos de calendários.

a) mensal, anual, semanal

b) cultural, esportivo, social

c) científico, religioso, artístico

d) folclórico, cívico

e) Todas as alternativas são corretas.

17. Andrade (2002) nos traz algumas regras do uso do calendário. As-
sinale a alternativa que apresenta algumas dessas regras:

a) Ser divulgado somente alguns dias antes do evento e não precisa ter datas.

b) Ser divulgado com antecedência e nos idiomas de interesse com todas as 

informações sobre o evento.

c) Ser divulgado após a realização do evento para que o público alvo saiba 

a data do evento seguinte.

d) Ser divulgado juntamente com o cronograma do evento.

e) Todas as alternativas estão corretas.
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18. Relacionamos o tema criatividade com eventos, pois consideramos 
o evento, um momento criativo e de entretenimento. Assinale a 
alternativa que apresenta o CONCEITO da criatividade artística.

a) É aquela onde a pessoa cria obras de arte, como uma pintura, escultura 

ou escreve um roteiro de um filme, uma letra de música.

b) É aquela pessoa que sempre tem uma história para contar, uma piada ou 

uma brincadeira inteligente a fazer.

c) É aquela quando alguém descobre novas formas de trabalhar, por exem-

plo, ou inventa novos produtos, ou ainda os aperfeiçoa.

d) É essencial para manter o ambiente de trabalho saudável e prazeroso.

e) É aquela que lança novos produtos ou decoração.

19. Para se realizar um evento, que tipo de criatividade é necessário? 
Assinale a alternativa CORRETA.

a) Criatividade do Humor e Inovação.

b) Criatividade da Inovação e  da descoberta.

c) Criatividade Artística e Entretenimento.

d) Criatividade da Estética e Artística.

e) Deverá utilizar um pouco de cada criatividade para o sucesso do evento.

20. Neto (2004) nos mostra a transformação da concepção de eventos 
que vem acontecendo nos últimos anos. Enumere a coluna da direita 
com a coluna da esquerda e depois assinale a alternativa CORRETA.

1. Eventos funcionais   (   ) Eventos interativos

2. Eventos especializados  (   ) Eventos temáticos

3. Eventos setoriais   (   ) Eventos experimentais

4. Eventos reais   (   ) Eventos multiespecializados

5. Eventos convencionais  (   ) Eventos reais e virtuais

6. Eventos tradicionais   (   )  Eventos multifuncionais/  

multifacetados
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a) 5, 3, 6, 2, 4, 1

b) 1, 2, 3, 4, 5, 6

c) 3, 4, 5, 6, 1, 2

d) 6, 5, 4, 3, 2, 1

e) 4, 6, 3, 2, 1, 5

21. No planejamento do evento, uma boa estratégia é fazer um ras-
cunho das ideias que forem surgindo até conseguir dar forma ao 
evento. Assinale a alternativa que apresenta algumas técnicas 
que devem se utilizadas nesta fase.

a) O número de participantes ou convidados deve ser determinado para 

que seja escolhido o local mais adequado, com capacidade física suficien-

te para abrigar a quantidade estimada de pessoas.

b) Horários e prazos devem ser estabelecidos com base na programação das 

atividades, as quais devem ocorrer nos períodos estabelecidos.

c) Buscar os resultados de outros eventos também pode ajudar a tornar 

mais claro que se pretende.

d) é importante realizar um braintorming para que várias ideias possam sur-

gir relacionadas ao tema.

e) Todas as alternativas são corretas.

22. Segundo Oliveira & Bond (2011) os projetos de eventos podem ser 
definidos como projetos puros e mistos. Assinale a alternativa que 
apresenta o CONCEITO de projeto puro.

a) A empresa associa o ramo de atividade em que atua ou seus produtos 

àquilo que está sendo promovido.

b) A empresa somente apoia o evento.

c) A empresa realiza uma atividade com base na qual veicula uma imagem 

ou conceito de si própria favorável, sem visar ao lucro e sem focar no que 

promove seu produto.

d) A empresa somente veicula a sua imagem.

e) Todas as alternativas são corretas.
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23. Muitas empresas esperam que o profissional de eventos elabore o 
projeto de um evento. Pensando nisso, Matias (2007) nos apresenta 
os principais itens que devem compor o projeto. Assinale a alternativa 
que apresenta alguns itens IMPORTANTES que o projeto deve conter.

a) Definição do produto ou tema do evento.

b) Elaboração da programação e calendário.

c) Estratégia de comunicação e marketing.

d) Programação social, cultural e turística.

e) Todas as alternativas são corretas.

24. Todos os itens merecem atenção, mas um deles é vital para o sucesso 
do evento: o espaço físico. Assinale a alternativa que apresenta o 
que devemos considerar em relação ao espaço físico para um evento.

a) O espaço tem que necessariamente comportar confortavelmente todos 

os convidados.

b) Ter uma recepção de fácil acesso.

c) Estar atentos aos recursos audiovisuais.

d) O ambiente tem que ser limpo e (atrativo) agradável aos olhos.

e) Todas as alternativas são corretas.

25. Segundo Cesca (1997 citados por Oliveira & Bond 2011) ao ela-
borar o projeto de eventos, devemos considerar certos aspectos 
importantes. Assinale a alternativa que apresenta alguns deles.

a) Orçamento previsto − Deve ser feito detalhadamente. É dele que virão 

os recursos financeiros necessários para os pagamentos dos recursos hu-

manos e materiais.

b) Contratos de Locação do ambiente com decoração.

c) Contratos de Transportes para os trabalhadores.

d) Fatores condicionantes − São fatos, decisões e acontecimentos determi-

nantes para a realização do projeto.

e) As alternativas A e D são corretas.
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26. Haverá reunião do conselho de administração da fundação do meio 
ambiente do município e o responsável pelo evento deverá prepa-
rar um café da manhã para 60 pessoas, que será servido pontual-
mente às 7 da manhã com o início da reunião. Algumas providên-
cias serão necessárias, por isso, a elaboração do projeto é de suma 
importância para o seu sucesso, em virtude de que deverá dinami-
zar os custos deste evento, visto que a instituição passa por uma 
nova administração, mais austera, em relação a gastos. Assinale a 
alternativa que apresenta os fatores condicionantes deste evento.

a) Liberação da verba com valor limitado para o setor.

b) Organização de três orçamentos para louças, itens de alimentação, garçons.

c) Organização de um café da manhã com qualidade e baixo custo para 60 

pessoas.

d) Definição de todas as etapas para a realização do evento (pré/trans/pós) 

evento.

e) Análise do orçamento previsto com o orçamento realizado.

27. A palavra cronograma originou-se da palavra grega Chronos. As-
sinale a alternativa que apresenta o seu conceito.

a) Está relacionada a programação do evento.

b) Está relacionada ao controle do checklist do evento.

c) Está relacionada a horários, atrasos, prazos e duração de eventos e ati-

vidades.

d) Está relacionada ao calendário do evento.

e) Todas as alternativas são corretas.

28. É uma ferramenta utilizada frequentemente nas empresas por ser 
bastante prática e principalmente por estipular prazos para a re-
alização das tarefas. Assinale a alternativa que apresenta de que 
ferramenta estamos falando.

a) Checklist.

b) Calendário.
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c) Programa.

d) Cronograma.

e) PDCA.

29. Segundo Berkun (2008) o cronograma tem a finalidade de agen-
damento de compromissos, foco e controle. Assinale a alternativa 
que apresenta os tipos de cronogramas.

a) de desembolso e de execução

b) de pagamentos e compromissos

c) de programas e eventos

d) de planejamento e atualização

e) de controle e desembolso

30. De acordo com a imagem, analisando as atividades, a qual tipo de 
cronograma se refere?

Fases/ações Mês
Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set Nov Dez

Apresentação do projeto para a Secretaria Muni-
cipal de Saúde do Município de Muniz Freire

Apresentação do projeto para os Enfermeiros e 
funcionários

Execução da atividade de intervenção

1ª avaliação da ação executiva

2ª avaliação da ação executiva

Avaliação final da capacitação realizada em 
2010

a) Cronograma de desembolso.

b) Cronograma de execução.

c) Cronograma mensal. 

d) Cronograma semanal. 

e) Cronograma de planejamento.
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31. Enumere a coluna da esquerda com a coluna da esquerda com a 
coluna da direita e assinale a alternativa correta.

1.  Envolve além dos temas ou palestras que se-

rão abordados, os horários em que ocorrerão 

cada ação.

2.  Lista de todas as atividades que deverão ser 

checadas no evento. 

3.  Ordenação de metas especificadas, qualifica-

das e quantificadas em cada etapa ou fase.

4. Relação dos eventos, com datas, horários e 

local. 

5. É a relação de temas que serão selecionados 

para o evento.

(    ) Programação

(    ) Cronograma

(    ) Checklist

(    ) Calendário

a) 1, 2, 3, 4, 5

b) 5, 1, 3, 2, 4

c) 3, 2, 4, 5, 1

d) 5, 4, 3, 2, 1

e) 3, 2, 5, 4, 1

32. Uma das formas de se fazer esse controle na organização do evento é 
usar o checklist. Assinale a alternativa que apresenta o seu conceito.

a) É uma relação da programação do evento.

b) É o mesmo que cronograma de um evento.

c) É o controle do planejamento do projeto de evento.

d) É uma relação de providências, tarefas ou necessidades do evento.

e) É uma ferramenta para uso na decoração do evento.
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33. É o setor responsável por todo o apoio administrativo do even-
to, isto é, toda a infraestrutura necessária instalada no local, que 
apoiará, direta ou indiretamente, a realização do evento. Assinale a 
alternativa que apresenta de que setor de apoio estamos falando.

a) Setor da secretaria do evento. 

b) Setor de transporte do evento.

c) Setor de segurança do evento.

d) Setor da recepção do evento.

e) Setor técnico do evento.

34. É o local onde as autoridades, convidados especiais e palestrantes 
são recebidos pela comissão organizadora do evento. Assinale a 
alternativa que apresente de que local estamos falando.

a) Recepção do hotel.

b) Recepção do local do evento.

c) Sala VIP.

d) Sala de primeiros socorros.

e) Sala de atendimento aos participantes.

35. É considerado o cartão de visitas, por ser o primeiro contato do 
participante com o clima do evento. Assinale a alternativa que 
apresenta de que tipo de serviço de apoio estamos falando.

a) Serviço de segurança do evento.

b) Serviço de recepção do evento.

c) Serviço de alimentação do evento.

d) Serviço de transportes do evento.

e) Serviço de tradução do evento.
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36. De acordo com o porte do evento, é necessária a montagem de 
salas para discussão, deliberação, votação e aprovação de deter-
minados aspectos ou para grupos de trabalhos, conforme subte-
mas do evento. Assinale a alternativa que apresenta de que tipo 
de sala estamos falando.

a) Sala VIP.

b) Sala de emergência. 

c) Sala das comissões técnicas.

d) Sala de equipamentos.

e) Sala de recepção. 

37. A contratação de serviços é uma parte de extrema importância na 
fase do pré-evento. Assinale a alternativa que apresenta alguns 
tipos desses serviços.

a) Serviço de transporte para participantes e convidados.

b) Serviço de decoração.

c) Serviço de imprensa.

d) Serviço de tradução e interpretação.

e) Todas as alternativas são corretas.

38. Matias (2007) chama de apoio logístico os materiais também ne-
cessários para a realização do evento. Assinale a alternativa que 
apresenta alguns materiais usados nos eventos.

a) Equipamentos tais como: data show, flipchart.

b) Compra de materiais de apoio.

c) Bandeira, mastro e ponteira, livro de presença, corda divisória.

d) Identificação dos espaços físicos.

e) Sinalização dos ambientes. 
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39. Alguns aspectos de apoio deverão ser considerados, quando se 
tratar de um megaevento. Assinale a alternativa que apresenta 
alguns desses apoios.

a) Sala VIP, atendimento e secretaria.

b) Recepção de eventos e segurança.

c) Transporte e logística.

d) Hotelaria e segurança.

e) Aeroporto, hotel e transportes.

40. Um bom planejamento antes de realizar qualquer atividade, sem-
pre indica que tal atividade tende a ser bem feita e que obterá 
êxito. Assinale a alternativa que apresenta alguns aspectos impor-
tantes para o planejamento do evento.

a) Perceber quais são os fatores condicionantes, ou seja, fatores que sem 

eles, o evento não acontece.

b) Determinar uma pessoa ou uma comissão para que acompanhem todo o 

andamento do evento, desde o início até o final.

c) Saber para quem é o evento, conhecer o seu público.

d) Prever o orçamento necessário para a realização do evento.

e) Todas as alternativas são corretas.

41. Após o planejamento estar definido, é necessário que se passe para 
a fase da organização e da execução do evento. Assinale a alter-
nativa que apresenta algumas ações importantes antes do evento.

a) Escolher um bom coordenador.

b) Realizar um planejamento e traçar um orçamento para o evento.

c) Definir a recepção do evento.

d) Reservar passagens e hospedagens em hotéis próximos ao local do evento.

e) As alternativas A, B, D são corretas.
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42. Imprevistos sempre ocorrem, por maior que seja o planejamento, 
porém, existem formas de minimizar estes imprevistos, tendo ati-
tudes proativas. Assinale a alternativa que apresenta algumas das 
ATITUDES.

a) Terá lugar para estacionar o número de carros previsto?

b) Existe um ponto de referência para indicar a localização?

c) Existem pontos de táxi nas proximidades do evento?

d) Existem farmácias próximas, em caso de necessidade?

e) As alternativas A,B,C,D são corretas.

43. O planejamento também é muito importante para o momento da 
negociação para angariar apoio para o evento. Assinale a alterna-
tiva que apresenta algumas atitudes a ser EVITADAS.

a) Atuação, comercialização e precipitação.

b) Divulgação e improvisação.

c) Desatenção, comercialização e divulgação.

d) Impaciência e atuação.

e) Improvisação, impaciência, desatenção e precipitação.

44. Esta é a última fase de um evento. É a compilação e preparação de 
notícias gerais sobre todo o transcorrer do evento, seus resultados 
e objetivos alcançados. Assinale a alternativa que apresenta de que 
fase estamos falando e quais ações são NECESSÁRIAS nesta fase.

a) Pós-evento, onde se elabora o relatório e avaliação de todas as etapas.

b) Pré-evento, onde se elabora o projeto do evento.

c) Trans-evento, onde se elabora o checklist do evento.

d) Pós e pré-evento, onde elabora o cronograma do evento.

e) Trans-evento onde se elabora o calendário do evento. 
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45. Para Bettega (2002) “o profissional deve ter discrição, compro-
misso ético, saber contornar situações, ser tranquilo ou parecer 
ser, não se expor nas cerimônias, conquistar a confiança total da 
pessoa por quem trabalha”. Assinale a alternativa que apresenta 
algumas das ATRIBUIÇÕES deste profissional.

a) Contratação de fornecedores e recepcionistas.

b) Atuação em todas as fases do evento.

c) Organização e recepção a visitas nacionais e internacionais, compra de 

presentes.

d) Elaboração de convites, atualização de listas de autoridades, lembretes e 

comemorações de datas importantes.

e) Todas as alternativas são corretas. 

46. Para Lula D’Arcanchy (1998): “é fundamental que as pessoas que 
atuam na área de cerimonial realmente gostem do que fazem e 
que o façam com segurança, discrição e bom senso”. Assinale a 
alternativa que apresenta o PERFIL deste profissional.

a) Perfil extrovertido e desorganizado, sem cultura geral.

b) Perfil discreto e organizado, domínio de idiomas, cultura geral, bom senso.

c) Perfil intrometido e gozador, brincalhão e engraçado.

d) Perfil escandaloso e sorridente, gosta de tocar nas pessoas. 

e) Nenhum das alternativas.

47. Devem ser consideradas também a postura e as atitudes do profis-
sional, pautadas em valores. Assinale a alternativa que apresenta 
alguns desses VALORES.

a) Arrogância, desonestidade, bom senso.

b) Falta de responsabilidade e confiança.

c) Ser dono da verdade e desconfiado.

d) Cooperação, honestidade, respeito, humildade.

e) Falta de humildade e cooperação.
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48. Existe uma ferramenta chamada PDCA, muito utilizada nas empre-
sas para manter a qualidade como um fator contínuo e que pode 
ser usada com tranquilidade no caso da avaliação de um evento. 
Assinale a alternativa que apresenta o SIGNIFICADO da palavra.

a) P = procurar, D = doar, C= começar, A= agir.

b) D = debitar, P = promover, C = controle = A = arrumar.  

c) P = plano, D= do, C= checar, A= agir.

d) A = arregimentar, C = controle, D = documentar, P= planejar.

e) C = começar, D = descentralizar, A = apoio, P = processo.

49. O comitê organizador de um evento é um organismo de trabalho e 
ação para a organização e execução do evento, pois e ele que colo-
cará em ação todo o planejamento realizado. Assinale a alternativa 
que apresenta ALGUNS TIPOS de comitês que o evento pode ter.

a) Transporte, cerimonial, promoção, divulgação, executivo.

b) Organização, executivo, controlador, planejador.

c) Divulgação e promoção, sinalização e controle.

d) Transporte e segurança, cerimonial e secretaria.

e) Sinalização e execução, promoção e controle.

50. Diversos estudos do tema demonstram que a autoridade se dele-
ga e a responsabilidade se compartilha. Assinale a alternativa que 
apresenta alguma das VANTAGENS de se delegar para organiza-
ção de um evento.

a) Elimina a preocupação com os detalhes, permitindo concentrar-se nas 

ações de maior importância.

b) Aumenta a eficácia administrativa pela gestão do tempo permitindo a 

atenção conjunta sobre diversos assuntos.

c) Estimula e favorece a especialização, pois delegar responsabilidades dá 

experiência aos que recebem esta oportunidade.  

d) As decisões tomadas são mais próximas da realidade.

e) Todas as alternativas são corretas.
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