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Apresentação
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Apresento: Eventos, como fazer acontecer? 
10 estratégias de Relações Públicas para 
inovar no planejamento e na organização de 
eventos no pós-pandemia, um livro orientado a 
todas e todos que se interessam pelo campo de 
estudo e de práticas que circundam o setor de 
eventos. Um material escrito por relações-públicas 
e que busca subsidiar conhecimento teórico-
técnico, especialmente, para profissionais que 
atuam com planejamento, organização e 
execução de eventos, frente aos desafios 
impostos pela pandemia da Covid-19.

O livro, entretanto, não é um manual, muito menos 
um guia de receitas para aqueles que desejam se 
aventurar pelo setor, ou para quem busca 
soluções milagrosas quanto às práticas e 
processos relacionados à gestão de eventos. 
Todavia, o conteúdo aqui apresentado evoca a 
experiência aplicada, multinível, de três 
acadêmicos-profissionais, que também são 
entusiastas quanto ao seu tema central.

Sua proposição, inicialmente, emerge de um 
trabalho-experimental de conclusão de curso, 
elaborado por Roberta Hoffmann, recém-formada 
em Relações Públicas, cujo objeto de pesquisa e 
intervenção, ao logo de sua graduação, esteve 
centrado em práticas inovadoras para eventos, 
sendo estas, importantes estratégias de 
comunicação e relacionamento organizacional.
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Ao diagnosticar o cenário de eventos no Brasil em 
meio à pandemia da Covid-19, por meio de 
auditorias de opinião com profissionais, 
fornecedores e consumidores do setor, em 
paralelo a entrevistas individuais com professores 
universitários de áreas relacionadas, Roberta 
desvelou perspectivas positivas para a retomada 
do setor no período, entendido neste livro, como 
pós-pandêmico. Para mais, as falas de muitos 
também evidenciaram preocupações com os 
rumos dessa retomada, em que os eventos em 
presencialidade física (off-line) e em 
presencialidade mediada (on-line) são preteridos a 
adotarem uma roupagem nominada como híbrida, 
ou seja, um mesmo evento será realizado com 
participantes off-line e on-line, em simultâneo.

Entre positividades e negatividades desveladas 
quanto à retomada do setor, surge a necessidade 
de um produto de comunicação didático e objetivo, 
com insights para qualificar o trabalho, 
especialmente, de um planejador de eventos.

Diante das múltiplas possibilidades que o contexto 
pesquisado desvelou, associou-se aos resultados 
da pesquisa, com o conhecimento teórico-prático e 
as experiências aplicadas que a professora e 
pesquisadora Eugenia Mariano da Rocha 
Barichello possui sobre comunicação, visibilidade 
e legitimidade organizacional, junto à minha 
experiência acadêmica, científica e técnica quanto 
às práticas de inovação, gestão estratégica, 
comunicação organizacional integrada e 
planejamento de eventos institucionais e 
corporativos, para produzir e organizar as



as narrativas didáticas e de inspiração para os 
planejadores de eventos que, deste livro, se 
apropriarem.

Assim, fruto de pesquisas em nível de graduação, 
mas com suporte teórico-epistemológico, teórico-
metodológico e teórico-prático em nível de pós-
graduação, o conteúdo que apresentado aqui 
reúne escritos pessoais nossos, tensionados por 
trabalhos de outros pesquisadores, mas, ajustado 
à realidade situacional identificada e experienciada 
por Roberta em seu Projeto Experimental. Vale 
destacar que o percurso de seu trabalho de 
pesquisa iniciou nas disciplinas de Teoria e Método 
da Pesquisa em Comunicação I e II, Teorias 
Aplicadas em Comunicação I e II do curso de 
Comunicação Social - Relações Públicas da 
Universidade Federal de Santa Maria. Disciplinas 
que Eugenia e eu oferecemos nos semestres 
letivos de 2020 e 2021.

Em termos estruturais, a obra organiza cinco 
momentos que dão sentido à sua narrativa didática 
e inspiracional. No primeiro capítulo são 
conceituados os eventos à luz de pesquisadores-
profissionais nacionais e internacionais.

Trazemos no capítulo, também, nossa síntese 
quanto aos conceitos apresentados, 
especialmente, no que tange a realidade 
presencial, on-line ou híbrida para os eventos no 
pós-pandemia, ou seja, a compreensão que 
desenvolvemos a partir da leitura desses e de 
outros materiais, da realidade desvelada, junto à
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nossa prática acadêmico-profissional. Neste 
capítulo, ainda são apresentadas as principais 
classificações para eventos e seus 
desdobramentos tipológicos. Com efeito, são 
postos no texto, alguns realces, quanto aos 
eventos off-line, on-line e híbridos.

O segundo capítulo aborda o processo de 
planejamento, organização e execução de eventos. 
Amparado pelo que chamamos de tríade do 
sucesso, são elaborados os pontos fundamentais 
para fazer um evento acontecer: pré-evento, 
transevento e pós-evento.

Já no terceiro capítulo, são elaborados o que 
acreditamos ser o coração do livro. Nele, são 
apresentadas as nossas 10 estratégias (ou 
insights) para inovar no planejamento e 
organização de eventos, seja em meio à pandemia 
ou no cenário pós-pandêmico.

Por sua vez, no capítulo quarto, algumas 
considerações sobre como fazer o seu evento, de 
fato, acontecer são tensionadas. Claro que com 
base na narrativa que, capítulo por capítulo, foi 
construída.

No quinto e último capítulo, como forma de facilitar 
o labor no setor de eventos, são organizados
alguns materiais complementares. Dispostos na
forma de hiperlinks para download, estão
disponíveis para acesso: modelos para a
organização de checklists e realização de briefings,
orientações para a elaboração de press-releases,
fichas para atendimento ao cerimonial, junto à
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Ordem Geral de Precedência e, ainda, um 
glossário para eventos, protocolos de 
biossegurança e uma lista com as principais 
empresas especializadas na realização de eventos 
mediados (on-line e híbridos).

Eventos, como fazer acontecer? 10 estratégias 
de Relações Públicas para inovar no 
planejamento e na organização de eventos no 
pós-pandemia é uma obra que representa o 
esforço de pessoas que acreditam na missão que 
as Universidades Públicas tem em produzir e 
compartilhar conhecimento de alto nível e de 
interesse da sociedade.

Para mais, esperamos que este livro possa 
contribuir com o setor de eventos, de modo a 
inspirar e orientar todas e todos que, no setor, 
desenvolvem suas atividades acadêmico-
profissionais.

Boa leitura!

Fabio Frá Fernandes,
autor e organizador do livro.



Eventos:
conceito e síntese
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Evento, do Latim eventus, significa um 
acontecimento. Sua apropriação, por conseguinte, 
permite denotar eventos naturais como 
tempestades e terremotos, ou ainda, os sociais, 
políticos, econômicos, científicos e tantos outros, 
conforme aponta Getz (2019) em seus estudos 
aplicados sobre a área de eventos e turismo.

De acordo com o pesquisador-profissional 
canadense, a dimensão temporal em um evento é 
um elemento importante, muito mais que as 
questões relacionadas ao espaço, 
indiferentemente do fenômeno a se apropriar da 
palavra evento. Assim, por mais que se tente, é 
literalmente impossível replicar um evento que, 
por definição, acontece apenas uma vez e sua 
recorrência vai ser determinada por características 
comuns ao ineditismo (Getz, 2019).

No âmbito da Comunicação, Relações Públicas, 
Administração, Marketing e Turismo, os eventos 
significam, também, um conjunto de estratégias 
planejadas e ordenadas com objetivos que vão 
desde as celebrações sócio-organizacionais, até a 
manutenção dos relacionamentos com seus 
stakeholders  e branding .

Ao reunir pessoas com objetivos comuns, com 
proximidade cultural ou, ainda, com características
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territoriais e sócio-organizacionais alinhadas, um 
evento pode conseguir alterar a história sobre a 
relação de uma organização, marca ou pessoa 
com seus públicos de interesse (Cesca, 2008), em 
face das necessidades estratégicas observadas 
(Simões, 1995). De modo geral, os eventos são 
uma  forma efetiva para integrar ideias, conceitos, 
conhecimentos, ao passo de também promover 
produtos e serviços.

Meirelles (1999) vai além ao explicar os eventos 
enquanto instrumento estratégico orientado ao 
desenvolvimento institucional, mercadológico, 
social e cultural, a partir de técnicas e da expertise 
dos profissionais de Comunicação. Ao empregar 
estratégias de comunicação dirigida, um evento 
possibilita criar conceito e estabelecer a imagem 
de organizações, produtos, serviços, ideias e 
pessoas por meio de um acontecimento 
previamente planejado, a ocorrer em tempo e 
espaço definidos. Nesse acontecimento, os 
participantes deverão atuar em proximidade, quer 
seja física, quer seja mediada por tecnologia. 

Apesar de ter sido escrito há 23 anos, o 
pensamento de Meirelles já antecipava o emergir 
das tecnologias para mediar os acontecimentos, 
ou seja, os eventos em suas mais diferentes 
apresentações como todas e todos temos 
experienciado em meio à pandemia da Covid-19. 
Todavia, um evento com presencialidade mediada 
(on-line) é totalmente diferente de eventos com 
presença física (off-line). Tais diferenças poderão 
ser concentradas tanto na experiência de quem 
participa, quanto nas etapas e características de 
seu planejamento e operacionalização, por isso, a
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especialização profissional no âmbito dos eventos 
é essencial para o sucesso das estratégias de 
comunicação e relacionamento.

Da articulação teórico-prática até aqui elaborada, 
compreendemos o fenômeno evento, com ênfase 
no contexto organizacional, enquanto um 
acontecimento ordenado e planejado, com início, 
meio e fim determinados, que acontece em local e 
tempo definidos, além de ser orientado por 
objetivos estratégicos. Tais acontecimentos, 
geralmente, irão celebrar fatos, datas ou 
conquistas; apresentar novos produtos ou 
processos; reunir especialistas para debater temas 
específicos; gerar experiência de vendas ou de 
consumo.

No composto estratégico das Relações Públicas, 
são as interações face-a-face, mediadas ou não 
por tecnologias nos eventos, que promovem maior 
proximidade entre os envolvidos, além de 
possibilitar ações mais coesas. A 
operacionalização de um evento precisa estar 
relacionada com estratégias maiores, sempre 
vinculadas ao objetivo principal de quem o 
promove, mas nunca pode acontecer de forma 
isolada (Lupetti, 2009).

As organizações, com seus eventos, por exemplo, 
atraem a atenção dos seus públicos, ao passo de 
qualificar os relacionamentos e gerar engajamento 
a partir da experiência vivida em meio ao 
fenômeno (Kunsch, 2009). Nesse contexto, o 
relações-públicas, cujas atividades-meio e fim 
centram-se na gestão da comunicação e dos 
relacionamentos com públicos previamente



definidos (stakeholders), é um dos profissionais 
com expertise para a função de planejador de 
eventos.

Olhar para o processo conceitual e operacional dos 
eventos faz, muitas vezes, sua significação ser 
banalizada, simplificada. No entanto, apesar de 
parecer simples, a complexidade dos eventos 
extrapola diferentes camadas da gestão 
organizacional e da comunicação estratégica, 
exigindo dos planejadores, atenção máxima. Cada 
detalhe, desde a escolha das cores para a 
identidade visual e decoração, das palavras que 
dão forma e sentido ao seu tema, da escolha de 
convidados e seus discursos, até o contato com a 
imprensa, influenciadores digitais e do 
planejamento de comunicação midiática, pode ser, 
conforme afirma Silva (2012), primordial para o 
sucesso ou fracasso de um evento. A mais simples 
falha, como a microfonia durante um discurso ou 
apresentação, coloca em xeque a qualificação de 
quem for responsável por sua organização.

Por esses motivos, cada vez mais o setor busca, 
não apenas profissionais com expertise na gestão 
de eventos, mas, principalmente, qualificar aqueles 
que já estão inseridos no mercado. Contexto que, 
ao nosso entender, destaca a área das Relações 
Públicas e seus profissionais, como um dos 
principais detentores de conhecimento teórico-
prático, ou seja, aplicado e testado nos processos 
que tangenciam, desde o pré-evento e transevento, 
até o pós-evento e seus desdobramentos.

Para que um evento tenha êxito e seus objetivos 
conquistados, é preciso observar algumas
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especificidades como sua classificação sócio-
organizacional, bem como os desdobramentos 
tipológicos que cada estratégia adotará.

Ao ser verificada a trajetória histórica dos eventos, 
em paralelo ao desenvolvimento das Tecnologias 
da Comunicação e Informação, é possível 
identificar que a realização de diferentes 
acontecimentos, em algum momento, extrapola a 
presença física. Todavia, a pandemia da Covid-19 
acelerou a transformação digital do setor de 
eventos, o que exigiu dos promotores e 
planejadores, convergir as estratégias comuns dos 
âmbitos tradicionais do setor para os ambientes 
digitais. 

Enquanto um evento em presencialidade física 
acontece em tempo e espaço pré-definidos, cujos 
acontecimentos são únicos, os eventos on-line 
rompem algumas das barreiras da temporalidade, 
conforme abordado no pensamento de 
Getz (2019). Tais acontecimentos, quando em 
presencialidade mediada, podem acontecer ao 
vivo, ou seja, em tempo real, mas, também, 
conforme interesse do promotor, ser pré-gravado 
e disponibilizado em diferentes mídias. Um 
contexto que foi muito  característico em meio à 
pandemia.

Com sistemas de videoconferência como Google 
Meet, Zoom e outras plataformas criadas 
especificamente para a realização de atividades 
on-line, um evento pode ser realizado ao vivo, ser 
gravado e, inclusive, disponibilizado 
posteriormente em mídias como YouTube e redes 
sociais, como é o caso do Facebook e Instagram.  
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As interações nesses sistemas têm possibilidade de 
acontecerem via sistemas de bate-papo 
diretamente na plataforma ou, em outras, com 
acionamentos em áudio e vídeo, conforme 
interesse dos participantes.

A principal característica de um evento on-line é a 
otimização de recursos financeiros, tanto por parte 
dos promotores quanto dos participantes. Afinal, 
quando mediado, os participantes não precisarão 
desembolsar valores para hospedagem, 
deslocamento e alimentação, além de valores para 
inscrição, geralmente, mais baratos. 

Do mesmo modo, os promotores, ao invés de 
contratarem espaços físicos, mobiliários, serviços 
de decoração, sonorização, iluminação, comidas e 
bebidas, apenas precisarão contratar serviços de 
tecnologia, ou mesmo, fazer uso dos sistemas 
comuns e gratuitos já consolidados. 

No entanto, algumas perdas podem acontecer, 
especialmente quanto ao networking entre os 
participantes, além de interferências na 
compreensão de falas e apresentações, conforme a 
estabilidade dos sistemas de conexão em rede.

No setor de eventos, assim como em muitos outros, 
as expectativas para o pós-pandemia ainda são 
incertas, contudo, o que se projeta para o futuro é a 
perspectiva da hibridização. Um evento híbrido, a 
constar, trata da fusão das características comuns 
aos eventos em presencialidade física, com os 
eventos mediados, on-line.

Em síntese, essa modalidade acontece com a 
possibilidade de os participantes estarem no local
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onde o evento acontece, ou participar remotamente 
a partir das transmissões ao vivo das atividades. 

Todavia, o sistema híbrido é complexo, 
demandando dos planejadores uma maior atenção 
e força de trabalho, já que as infraestruturas e 
serviços precisarão estar  disponíveis em dois 
territórios: físico e virtual. Além do aumento nos 
custos para sua operacionalização, um evento 
híbrido também precisará de significativa banda nas 
redes de conexão, além de atendimento e 
experiência omnichannel, ou seja, viver o evento 
híbrido deve, em teoria, ser igual para quem se 
encontra em presencialidade física ou em 
presencialidade mediada, como bem apresenta 
Fernandes e Silva (2020), ao tratarem da 
experiência de comunicação de todos os canais em 
um.

As plataformas para transmissão on-line, cujo 
planejador precisará encomendar a criação de um 
sistema próprio para seu evento ou, com sorte, 
adquirir serviços já existentes, são outro ponto de 
relevância para esse formato. 

Para mais, a hibridização, não apenas dos eventos, 
mas de outras atividades, é ainda algo a ser melhor 
desenvolvido pelas organizações, profissionais e 
correlatos. Apesar das distinções e aproximações 
entre realizar um evento presencial (físico), on-line 
(mediado) ou híbrido (físico e mediado), é 
fundamental para todo e qualquer planejador de 
eventos, compreender as características que 
orientam a realização de um evento: sua 
classificação e tipologias. 

Na próxima seção, exploramos melhor essas 
características.
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Classificação e
tipologia

Com base em Getz (2019), Matias (2013), 
Giacaglia (2008) e Cesca (2008), podemos 
classificar eventos a partir de sua relação 
com o público de seu interesse (aberto ou 
fechado), ao número de participantes 
(pequeno, médio, grande), segundo sua 
abrangência (territorial), bem como em 
relação à área de atuação sócio-
organizacional de quem o está promovendo 
(artístico, científico, cultural, empresarial, 
social, religioso, beneficente, etc.).
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Eventos promocionais: são 
estratégias que visam à promoção, seja 
de uma empresa, entidade, instituição, 
governo ou pessoa, mas também de 
produtos e serviços, mas com fins 
mercadológicos. Ou seja, objetivam a 
venda direta ou indireta.

Eventos institucionais: são aqueles 
que buscam manter e qualificar a 
imagem de uma empresa, entidade, 
instituição, governo ou pessoa, ao 
passo de gerar credibilidade e 
apresentar os valores que norteiam 
suas atividades-meio e fim.

Do ponto de vista , os eventos podem ser classificados como organizacional
institucionais e . No âmbito das sociedades, os eventos podem ainda ser promocionais
classificados enquanto folclóricos, cívicos, culturais, desportivos, técnicos, entre outros, 
conforme o interesse de quem o promove (Cesca, 2008). Aqui, trataremos apenas dos 
eventos do ponto de vista organizacional.
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Por geolocalização: compreende o 
alcance do evento e na captação de 
seus participantes. Geralmente 
utilizam de questões territoriais ou 
multiculturais, podendo ser definidos 
como: mundial/internacional, 
nacional/estadual/municipal, regional, 
local, latino-americano, lusófono, entre 
outros.

Conforme parceria ou colaboração: 
a organização do evento, incluindo 
financiamento, execução e promoção, 
acontece por cooperação 
interinstitucional, intermunicipal, 
interestadual, transnacional, etc.

Conforme o perfil dos participantes: 
o evento pode ser orientado ao
público, em geral, aberto a vários
setores e segmentos, ou dirigido,
quando sua realização aproxima
pessoas e profissionais com
experiências comuns ou, ainda, os
específicos, que compreendem
especialistas em uma área ou
segmento.

Do ponto de vista da abrangência-situacional, 
podemos classificar os eventos de diferentes 
formas. As mais reconhecidas são:

Por sua dimensão: compreende o número 
total de participantes, podendo ser: 
megaevento (mobiliza milhares de pessoas, 
colaboradores e participantes); grande-
evento (mobiliza milhares de pessoas a 
participarem, mas sua operação geralmente 
é circunscrita em apenas uma organização); 
médio-evento (possui adesão de até mil 
participantes); pequeno-evento (abrange 
apenas um segmento e tem número 
específico e reduzido de público).

Conforme interesse do público: são 
eventos que fazem parte da vida social de 
uma comunidade, estado ou nação. 
Geralmente tem investimento 
governamental como é o caso de 
inaugurações de prédios públicos, 
cerimônias de posse de agentes políticos, 
festivais culturais, etc.

De interesse particular: estes eventos 
fazem parte da vida pessoal dos 
organizadores, como é o caso de 
aniversários, casamentos, funerais. 

De interesse organizacional: são eventos 
que integram as estratégias de 
comunicação e relacionamento de 
organizações públicas, privadas ou não-
governamentais para promover sua marca, 
ou lançar produtos e serviços como é o 
caso das feiras e convenções. 

Por sua periodicidade: os eventos podem 
ter datas fixas como, por exemplo, as 
comemorações cívicas e religiosas, as 
específicas como o Carnaval, e as sazonais 
como as Olimpíadas e a Copa do Mundo.
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Feiras: podem ser de iniciativa pública, privada ou mista e buscam 
promover a produção agrícola, industrial e comercial de um local ou 
região e suas organizações, ao passo de valorizar também as 
atividades culturais e educativas. Por ser um evento amplo, pode 
compreender outras tipologias para formar seu escopo geral, por 
exemplo: em uma Feira Agroindustrial de um município, poderão ser 
acionadas para sua qualificação, cerimônias de abertura, simpósios 
temáticos sobre as características de produção local, mostras de 
produtos da agricultura familiar, entre tantos outros. As feiras, em 
geral, objetivam, ainda, a comercialização de produtos e serviços 
daqueles que ali estão expondo.

Roadshows: são eventos que, geralmente, acontecem montados 
sobre rodas, ou seja, fazem uso de estruturas automotivas como 
ônibus ou carretas, além de serem itinerantes. Têm como objetivo 
divulgar e promover novas tecnologias, políticas públicas para o 
atendimento social e de saúde, ações para conscientização e 
preservação ambiental. Os eventos sobre rodas podem, também, ser 
realizados para conquistar novos associados para organizações, 
parceiros para negócios ou, ainda, demonstrar produtos, serviços e 
informar sobre uma empresa, organização, governo, partido político 
entre outros. Sua realização geralmente acontece em regiões mais 
distantes dos grandes centros urbanos e com dificuldade de acesso 
às comunicações.

Eventos Expositivos: são aqueles cujo objetivo principal é apresentar ou 
expor produtos, serviços, objetos, publicações, fotografias, peças de arte e 
artesanato, entre outros, a um público que pode ser geral ou específico. 
Conforme a definição do escopo temático e públicos interessados, poderão 
ser formais ou informais. Os eventos expositivos mais comuns são:

Quanto à sua tipologia, os eventos usualmente deverão mesclar características 
multiclassificatórias. No entanto, para sua eficaz organização, 
independentemente de sua orientação à presencialidade física, mediada ou 
híbrida, os objetivos estratégicos, táticos e operacionais, bem como a área de 
interesse serão os principais fatores de distinção, conforme explicamos na 
sequência:
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Showcasing: são eventos expositivos geralmente com caráter de vendas. 
A definição de showcasing se assemelha a das feiras, no entanto, o contato 
com o produto ou serviço é mais restrito. Em um showcasing, o produto ou 
serviço exposto encontra-se em vitrines fechadas ou com acesso limitado, e 
os visitantes têm, à sua disposição, materiais promocionais impressos, bem 
como a possibilidade de experienciação virtual, com auxílio de óculos de 
realidade imersiva, portais on-line interativos e, ainda, as mídias e redes 
sociais.

Salão: é um espaço de exibição pública de produtos e serviços destinados a 
um público mais ou menos segmentado. Sua finalidade centra-se na 
promoção, divulgação e informação, mas não na venda direta.

Mostra: caracteriza-se como um evento de pequeno ou médio porte, com 
data móvel, podendo ou não ser itinerante. É comum seu uso para a 
apresentação de obras de arte, artesanato, fotografias, obras 
cinematográficas, entre outras.

Desfiles: exposições sazonais restritas a um público específico como 
especialistas, críticos ou influenciadores digitais. Os desfiles podem ter 
caráter social, de marketing, de moda e comportamento, filantrópico, cívico e 
comunitário.
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Conferência: trata da exposição de um assunto de amplo 
conhecimento do conferencista, onde geralmente a pessoa é 
reconhecidamente competente. Após a explanação, o conferencista 
responde às perguntas formuladas pelos ouvintes. Este tipo de 
evento, normalmente, é um dos formatos mais utilizados em 
congressos, especialmente para sua abertura ou encerramento. 
Quando realizado de forma isolada, uma conferência tem curta 
duração.

Oficinas ou Workshops: buscam apresentar e discutir questões 
técnicas ou científicas, especialmente sobre novos ou renovados 
processos, lançamento e experimentação de produtos e serviços, ou 
ainda ensinar de modo aplicado, a prática de certos conhecimentos. 
São eventos de curta duração que geralmente exigem resultados 
imediatos, por parte dos participantes.

Congresso: com programação centrada em uma área do 
conhecimento, seu objetivo é atualizar, divulgar e transferir 
conhecimentos científicos e novas técnicas acadêmico-
profissionais. Sua realização compreende vários dias e, geralmente, 
abarca outras atividades como: conferências, seminários, oficinas, 
mostras culturais e outros. Os congressos são promovidos por 
entidades de classe, científicas, associativas ou profissionais.

Eventos Técnico-científicos: mais comuns no meio acadêmico, os eventos 
técnicos e científicos são orientados a reunir pessoas com conhecimento 
teórico-prático em proximidade, onde deverão ser debatidos e refletidos 
diferentes fenômenos conforme o escopo temático, ou ainda, a 
experimentação de novos e renovados processos no âmbito da pesquisa, do 
ensino, da extensão e das práticas profissionais. Na atualidade, as 
organizações comerciais e industriais têm empregado essa tipologia de 
eventos para qualificar seus funcionários, preparar fornecedores e até 
desenvolver interesse público sobre sua área de atuação. Os eventos 
técnico-científicos mais usuais são:
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Simpósios: são encontros formais comuns em ambientes 
acadêmicos, onde os participantes são especialistas em um ou mais 
campos do conhecimento, mas também podem estar em processo 
de formação, ou possuir interesse no escopo temático do evento. 
Nos simpósios, os participantes apresentam suas opiniões ou pontos 
de vista sobre um tema de discussão escolhido. Os simpósios 
podem ser divididos em mesas temáticas ou grupos de trabalho, 
cujo objetivo principal será intercambiar informações. Cada mesa ou 
grupo poderá contar com vários expositores e com a presença, 
impreterível, de um coordenador, que orientará a discussão de modo 
a não a desviar do tema geral de interesse.

Seminários: de caráter dialogal e expositivo, os seminários  
geralmente reúnem grupos menores de pessoas com interesse em 
um tema de investigação, onde cada participante expõe um relato 
textual e, conseguinte, oral para os demais participantes. Seu 
objetivo é atualizar e compartilhar conhecimentos que podem ser 
desdobrados em subtemas.

Fóruns: são reuniões, cujo objetivo é conseguir efetiva participação 
de um público numeroso, motivado por um coordenador, que 
levanta o problema de interesse geral.

Painel: este subtipo de evento geralmente integra eventos maiores, 
e sua realização caracteriza-se por um grupo limitado de 
apresentações sobre temas predeterminados, orientados por 
moderadores. Os painéis temáticos são usualmente conduzidos por 
um pequeno número de especialistas. Durante o painel, cada 
participante expõe seu ponto de vista sobre a temática discutida. 
Após, o mediador ou coordenador do painel aciona e aproxima 
todos os pontos de vista, sintetizando as descobertas e proposições 
a partir do que foi apresentado. Na sequência, são respondidas as 
perguntas da plateia.
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Cerimônias: são eventos ritualísticos cujo propósito, geralmente, consiste 
em vários componentes artísticos, realizados para celebrar e demarcar uma 
ocasião especial. As cerimônias também registram as transições 
socioculturais e sócio-organizacionais que indivíduos ou grupos de pessoas 
vivenciam em seu cotidiano. Este subtipo de evento pode ter objetivo social, 
político ou acadêmico, conforme segue:

Casamento: são cerimônias únicas e planejadas de forma especial. 
O casamento é a celebração religiosa, civil e social entre duas 
pessoas. Na atualidade, os casamentos variam desde as pequenas 
reuniões de pessoas até as grandes celebrações. É um subtipo de 
evento que exige a contratação de serviços especializados, em 
especial o planejador que, por definição, será responsável por todos 
os ritos protocolares, convertendo-os em um cerimonial distinto, 
impactante e que traduz a essência dos noivos e noivas. Os ritos 
protocolares e de cerimonial seguem as normas da instituição 
religiosa ou civil, conforme o caso.

Posse: são eventos comuns nos órgãos públicos ou em entidades 
comunitárias e filantrópicas, cujo objetivo é oficializar determinada 
pessoa em uma função, cargo para qual foi eleita ou designada. As 
posses obedecem ao regramento do Cerimonial Público, conforme o 
Decreto da Presidência da República, n. 70.274, de 9 de março de 
1972. Algumas instituições possuem seu próprio regimento, no 
entanto, é impreterível a consulta e ajustes com base nas normas 
registradas no Decreto.

Cerimônias acadêmicas: são eventos que podem variar desde a 
homenagem a personalidades que impactaram a ciência, até as 
formaturas, outorga de títulos e aulas magnas. Estas cerimônias 
precisam obedecer ao Cerimonial Castrense, mas podem ser 
adaptadas conforme a normalização dos eventos de cada 
instituição.
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Eventos Sociais: sua realização objetiva reunir e confraternizar com os 
convidados os acontecimentos pessoais ou profissionais. Os eventos sociais 
podem ter, também, interesses em negócios, religião ou serem concebidos 
essencialmente ao lazer. Exemplos deste subtipo de eventos são:

Coquetel: reuniões curtas, onde as pessoas têm determinados 
objetivos e cuja característica principal é o serviço de comidas e 
bebidas, que é passante. Os coquetéis são muito comuns para 
celebrar pequenas conquistas pessoais e profissionais do anfitrião 
ou das pessoas por ele homenageadas.

Almoço ou jantar: sociais ou negociais, almoços e jantares são  
oferecidos para acolher e aproximar pessoas. Podem ser realizados 
em restaurantes, clubes, hotéis ou mesmo na residência do 
anfitrião. Podem ser formais ou informais, mas carecem de 
planejamento prévio, escolha dos serviços de buffet, entretenimento, 
bem como a determinação do protocolo.

Festivais: são eventos de cunho artístico-cultural, periódicos, que 
objetivam competição, promoção comercial, divulgação e 
celebração de produtos ou serviços de uma dada organização, 
artista e afins. Sua principal característica é a experienciação 
cultural e a promoção midiática.

Shows: tratam-se de apresentações individuais ou coletivas de 
música, dança, outras atividades artísticas e culturais, a um público 
específico, com finalidade de oferecer entretenimento. Podem ser 
públicos ou privados, além de também estarem relacionados a 
outras estratégias de comunicação e de relações públicas. 
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Dia de Campo: muito comum no setor agroindustrial, esse 
programa de visita recebe diferentes clientes, sejam eles produtores 
agroindustriais, empresários e funcionários do setor metalmecânico, 
revendedores de insumos e implementos, representantes 
comerciais e outros, para serem apresentados às inovações nos 
serviços e produtos de uma dada organização, ao passo de orientar 
a melhor forma de seu manejo e implementação.

Benchmarking: orientado à visitação de comitivas nacionais ou 
estrangeiras, autoridades e personalidades diversas, gestores e 
profissionais que atuam no segmento da organização, com vistas a 
conhecer processos e sistemas reconhecidos por sua excelência ou 
diferencial, e que poderão ser replicados nos locais de origem dos 
visitantes.

Open House: destina-se à visitação por grupos de interesse como 
revendedores, distribuidores, agentes, associações de classe e 
novos funcionários de organizações. Pode comportar desde a 
apresentação das atividades-meio e fim, processos de inovação, 
até a formação e orientação sobre normativos funcionais. Muitas 
instituições de ensino superior abrem suas portas para receberem a 
sociedade e seus futuros alunos, apresentando o universo 
acadêmico e a importância dessas instituições para as 
comunidades.

Visitas Dirigidas: são estratégias de relacionamento que buscam aproximar 
a sociedade de marcas, organizações ou do serviço público. Por meio de 
visitas dirigidas, os participantes conhecem as rotinas, características, 
benefícios e os impactos do local que está sendo visitado. Seu principal 
objetivo é conquistar novos clientes ou parceiros, bem como agregar valor à 
imagem e marca da organização, quando for o caso. No meio corporativo, 
os Open Days são o programa de visitas mais usuais. Comumente, dois 
tipos de Open Day são praticados:
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Apesar da variação tipológica e classificatória para eventos que apresentamos aqui, 
outras possibilidades de arranjos e formatações podem ser desenvolvidas. O que irá 
garantir a excelência e tornar possível o seu evento acontecer, será o rigor no processo 
de planejamento em todas as etapas e estratégias de gestão e execução, conforme 
apresentamos no próximo capítulo.



Planejamento,
organização e
execução de eventos
presenciais, online
ou híbridos
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Um evento, assim como outras estratégias de 
comunicação e relacionamento, exige dos 
profissionais que atuam direta e indiretamente 
com ele, conhecimento especializado, visão 
holística, proatividade, resiliência e muito traquejo 
para lidar com situações adversas que, muitas 
vezes, são inimagináveis. Todavia, para suportar 
tais adversidades, o planejador de eventos precisa 
ter em mãos, de modo detalhado e sistemático, os 
procedimentos estratégicos, táticos e operacionais 
que a organização vai seguir para sua execução.

Planejamento e organização são duas práticas 
indissociáveis para todo e qualquer evento. 
Apesar de cotidianamente serem empregadas 
como sinônimas, cada uma delas vai ter sua 
especificidade no processo gerencial dos eventos, 
independentemente de sua classificação ou 
tipologia.

O planejamento é quem irá traçar, elaborar e 
preparar desde a concepção do evento, as 
estratégias táticas, operacionais e de marketing, 
até os sistemas de avaliação e controle. 
A organização, no que lhe concerne, vai 
estruturar, sistematizar, elaborar indicadores para 
controle de objetivos e metas, além de gerar 
rapidez ao dia a dia do evento.



A organização costuma categorizar, ordenar e 
priorizar os recursos físicos, humanos e financeiros, 
conforme as proposições definidas pelo 
planejamento. Enquanto o planejamento se 
apresenta como um guia flexível, a organização 
forma uma estrutura mais rígida, com foco em tornar 
o evento exequível. Trazer clareza e simplificar a
definição de prioridades é também outra função do
planejamento que, assessorado pela organização,
determinará o lugar certo a ser aplicado a todas as
estratégias que serão executadas, mas sem perdas
qualitativas ou quantitativas.

Para uma boa articulação entre o planejamento e a 
organização, por conseguinte, tornar o evento 
exequível, três fases são fundamentais: pré-evento , 
transevento e pós-even to. Conhecida também 
como a tríade do sucesso, tal configuração não é 
uma criação nossa. Todavia, explicamos cada uma 
das três fases a partir do nosso entendimento 
teórico-prático sobre eventos, oriundo dos autores 
consultados e referenciados ao final do material, 
bem como de nossa ampla experiência no ensino da 
gestão e da prática de eventos enquanto estratégia 
de comunicação e relações públicas.
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Pré-evento (planejamento): função primeira do 
planejador, o pré-evento compreende o desenho 
estratégico da ação, em que serão definidas as 
partes e subpartes essenciais para sua 
organização e execução. Inicialmente, o 
planejador, junto à sua equipe e ao cliente que 
está demandando tal serviço, irá elaborar sua 
concepção. Para isso, será necessário: 

1. Identificar o problema ou
oportunidade que fará uso de um evento 
como estratégia de solução caso seja 
uma crise, ou para prospecção de 
clientes, no caso do surgimento de 
nichos de mercado;
2. Definir tema e desdobrá-lo em
objetivos, metas e indicadores 
orientados por diretrizes claras, 
alcançáveis e mensuráveis;
3. Reconhecer as necessidades do
evento, ao passo de elaborar 
alternativas para supri-las;
4. Definir o público de interesse e coletar
o maior número de dados e informações
a respeito dele. O mesmo vale para 
possíveis colaboradores, apoiadores e 
patrocinadores;
5. Pesquisar a legislação vigente e
pertinente ao escopo do evento e estar 
munido de respaldo jurídico para 
problemas que venham surgir;
6. Estimar sua exequibilidade econômica
e técnica, com estimativas precisas 
sobre tempo e recursos necessários;
7. Caso necessário, buscar
financiamentos junto à iniciativa privada 
ou por meio de leis de incentivo;
8. Desenhar o projeto do evento;
9. Encontrar, contratar e capacitar
equipes;
10. Elaborar, junto às equipes de
Comunicação, as estratégias midiáticas 
para o evento.
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Detalhamento do projeto: apresentar e 
normatizar, em linhas gerais, as estratégias e 
ações a serem desenvolvidas. É o passo inicial 
da organização de um evento. O seu 
detalhamento pode compreender: 

Serviços iniciais: providências que devem, 
imediatamente após a decisão de realizar o 
evento, serem realizadas:

Definição de produto;
Escolha do local;
Definição da data;
Elaboração do temário e calendário;
Identificação e análises de participantes;
Estratégia de comunicação e marketing;
Serviços de alimentação, transportes e 
hospedagem;
Programação social, cultural e turística;
Recursos humanos, financeiros e 
materiais;
Cronograma básico.

Identificação de órgãos, entidades e
empresas com interesse em sua realização;
Levantamento de convidados, 
conferencistas, autoridades e outros;
Definição de responsabilidades;
Assessoria de comunicação, jurídica e
contábil.

Serviços de secretaria: funções que compõem 
a estrutura administrativa e institucional do 
evento, responsável pela

Preparação e expedição de correspondências;

Tomada de preço e confecção de material
administrativo;

Recebimento e controle de inscrições
ou adesões;

Elaboração de lista de convidados, parceiros,
autoridades, serviços de imprensa;

Identificação, seleção e contratação
de prestadores de serviços como buffet,
artistas, seguranças, recepcionistas e afins; 

Organização de documentos expedidos
e recebidos.

Feito isso, o planejador, junto ao organizador, 
deverá executar os primeiros serviços para o 
pré-evento, sendo eles:

Serviço de cerimonial: contratar ou definir 
quem ficará responsável por normalizar o 
cerimonial do evento, pensando nos ritos e 
protocolos mais coerentes com o seu objetivo. 
O cerimonial, para além de conduzir os 
protocolos, será também responsável por 
conduzir, com rigor, mas de forma humanizada, 
a recepção de convidados e autoridades, 
orientação daqueles que farão qualquer tipo de 
apresentação ou fala, bem como controlar os 
registros de presença, atualizando cargos e 
representações, quando for 
o caso. Tal controle servirá, inclusive, para os
serviços de secretaria, no que tange os envios
de agradecimentos, certificação e afins.



Treinamentos e preparação das equipes: 
apesar de o mercado contar com excelentes 
profissionais nos mais variados segmentos 
relacionados ao setor, cada evento é único e 
possui suas especificidades. Por isso, é 
fundamental contratar equipes para 
atendimento e recepção, segurança, serviços 
de buffet, garçons, empresas de decoração, 
empresas especializadas em estruturas de 
audiovisual, profissionais de Tecnologia da 
Informação, fotógrafos, entre outros, com muita 
antecedência. Após, é impreterível treinar a 
todos, disponibilizando o projeto do evento, 
delimitando as atribuições individuais e 
coletivas e, assim, subsidiá-los com 
conhecimento necessário para atenderem, com 
destreza, qualquer situação adversa.

Serviço de relações públicas: mesmo sendo 
o mercado de eventos um setor com
profissionais oriundos das mais diferentes
áreas do conhecimento, são os relações-
públicas os agentes que, trabalhando enquanto
planejador, organizador ou assessorando o
executor do evento em questão, melhor
direcionam as estratégias de comunicação e
relacionamento e o tratamento correto do
protocolo e do cerimonial. Ter um ou mais
relações-públicas nas equipes de trabalho será
um grande diferencial para que o evento
transcorra com toda excelência possível.

52        53



Transevento (gestão): trata-se do evento em 
si, ou seja, todas as estratégias táticas e 
operacionais executadas durante o pré-evento 
são materializadas durante o transevento. 
Os instrumentos de trabalho mais eficazes 
nesta fase são os checklists e mapas de 
produção, já que são documentos norteadores 
para todas as providências, tarefas e materiais 
necessários para que o evento aconteça com 
toda a excelência possível. As principais 
providências durante o evento são:
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1.Revisar o cerimonial e instruir o 
cerimonialista;

2. Organizar, uniformizar e dispor a
equipe de trabalho em seus
respectivos postos;

3. Recepcionar e identificar os
convidados;

4. Atender aos participantes;

5. Entregar materiais, quando for o
caso;

6. Supervisionar os serviços
oferecidos;

7. Atender à imprensa e distribuir
press-kits;

8. Gerenciar as mídias sociais,
produzindo e compartilhando
conteúdo em tempo real;

9. Realizar a cobertura fotográfica;

10. Controlar os serviços oferecidos.



Pós-evento (avaliação): nesta fase, acontecem 
os processos de avaliação do evento, que 
devem ser compostos pela avaliação técnica, 
administrativa e dos participantes. É neste 
momento que se realiza a mensuração dos 
resultados e análise dos indicadores propostos 
para cada meta durante o pré-evento.

Os documentos como os checklists, mapas de 
serviços, relatórios periódicos de atividade, 
atas de reuniões, questionários de avaliação 
dos participantes, entre outros, serão 
fundamentais para a análise sobre a 
efetividade, eficiência e eficácia do evento.

É importante destacar que todos os dados 
coletados nesta fase servirão como experiência 
para os próximos eventos a serem planejados, 
organizados e executados.

Para mais, complementam o pós-evento: 

Quando for o caso, no pós-evento, são também 
organizados e publicados, os Anais do Evento 
ou materiais afins, além da emissão das 
certificações.
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o fechamento contábil;
a avaliação mercadológica;
os retornos dos participantes;
a publicação de conteúdo 
multimidiático com o balanço geral das 
estratégias; e 
agradecimentos aos participantes, 
apoiadores, colaboradores e 
patrocinadores. 



Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor 
incididunt ut labore et 
dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo 

A tríade do sucesso para eventos no pós-
pandemia: as orientações comuns ao 
planejamento, organização e execução de 
eventos em presencialidade física, 
anteriormente apresentadas, servirão 
também para subsidiar o planejador quanto à 
promoção de atividades on-line, ou híbridas, 
conforme aponta o cenário em meio à, ou 
após a pandemia. Claro que atento às 
devidas observações e adaptações, 
conforme o interesse do promotor e dos 
públicos de interesse do evento. 

Novamente, ressaltamos aqui a importância 
da especialização do profissional-planejador 
que, munido de conhecimento de causa, 
conseguirá adaptar suas estratégias para 
outros ambientes, que não os físicos.

Com efeito, destacamos para os eventos que 
farão uso de alguma tecnologia para suas 
ações, sejam elas totais (eventos on-line) ou 
parciais (eventos híbridos), as seguintes 
observações:

1. Pesquisar e escolher o melhor
sistema para hospedagem do evento
on-line, ou para as partes em
hibridização;
2. Garantir que o sistema comporte a
quantidade prevista de participantes;
3. Conhecer e treinar as equipes quanto
ao uso dos sistemas;
4. Oferecer tutoriais sobre uso e
experiência dos sistemas aos
convidados e participantes inscritos;
5. Conferir ao projeto do evento que, no
caso de ser híbrido, as infraestruturas e
serviços serão em dobro, distintas, mas
convergentes quanto à experiência dos
participantes;
6. Contratar serviços para aumento da
banda de conexão em rede;
7. Atualizar os dispositivos de hardware
e sistemas de softwares que serão
utilizados para o evento;
8. Manter todas as informações e
orientações de fácil acesso a todos, 
desde as equipes de trabalho, quanto 
aos participantes, imprensa e demais 
interessados;
9. Possuir uma equipe técnica
especializada em sistemas de
informação, big data, computação,
design e engenharia de conexões;
10. Conhecer e seguir, com rigor, todos
os protocolos de biossegurança.
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estratégias de
Relações Públicas
para inovar no
planejamento e
na organização de
eventos no pós-pandemia 10



Tudo acaba em festa. Use isso, em favor
da sua organização1
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Cristina Giácomo publicou, em 1993, o livro 
Tudo acaba em festa: evento, líder de 
opinião, motivação e público. Fruto de sua 
dissertação de mestrado, Cristina, em seu livro, 
recupera princípios fundamentais para o 
processo de planejar, organizar e executar um 
evento excelente. Com efeito, a atenção dada à 
comunicação e à opinião pública torna o livro 
atemporal, desde que as devidas adaptações ao 
contexto sócio-organizacional atual sejam 
realizadas.

Ao se divertir com a ideia de que tudo acaba em 
festa, a relações-públicas e doutora em 
Comunicação lembra o potencial estratégico que 
os eventos têm, sejam eles sociais ou 
organizacionais. Isso, quando bem orientados 
aos objetivos de quem os promove, 
principalmente, ajustados ao interesse de quem 
irá participar de suas ações. Todo Programa, 
Projeto ou Campanha de comunicação 
organizacional contará para seu lançamento, ou 
encerramento, com um evento de celebração. 
Inclusive, é um acontecimento esperado por 
todos que, destas ações, participaram.



Portanto, aproveite que o ser humano, social 
por natureza, é apaixonado por eventos e 
promova experiências únicas e memoráveis 
para sua organização. Para além da festa, o 
público hiperconectado deseja experienciar 
tudo. Quando seus eventos conseguirem 
extrapolar o tempo, espaço, ao passo de tornar 
as experiências e experimentações contínuas, 
ou seja, após a festa acabar, pode ter certeza 
que a visibilidade será ampliada e os 
relacionamentos inter e intraorganizacionais 
qualificados. Ademais, ao desenvolver 
estratégias baseadas na experiência contínua 
entre público e organização, com engajamento 
público e midiático, não esqueça de converter 
esses relacionamentos em retorno financeiro.
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Conheça todo mundo que vale a
pena conhecer, e convide-os
para seus eventos2
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Lauren Weisberger, escritora e ex-assistente da 
editora-chefe da Vogue Americana e chefe de 
conteúdo-editorial do escritório Global da 
Condé-Nast, Anna Wintour, em seu livro 
Everyone Worth Knowing (Todo mundo que 
vale a pena conhecer), publicado em 2005, traz 
insights muito próprios para os serviços de 
Relações Públicas, especialmente no âmbito 
dos eventos. Contexto que pode ser, facilmente, 
convertido para todo e qualquer profissional que 
atue no setor.

Apesar de ser uma obra literária, ou seja, fictícia, 
muitas das narrativas representam o dia a dia de 
trabalho de Lauren na Condé-Nast na década de 
1990, e evidenciam a importância de 
relacionamentos estratégicos para toda e 
qualquer organização, profissional, celebridade, 
político, socialite e outros. A tese de sua 
narrativa literária, a qual nos apropriamos 
enquanto estratégia de Relações Públicas para 
eventos, é identificar, categorizar e organizar 
todas as pessoas que poderão, em um dado 
momento, ser potencial contato para o 
planejador de eventos. 
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Sejam enquanto convidados, fornecedores, 
influenciadores de opinião pública 
(jornalistas e influenciadores digitais), ou 
mesmo, concierges, seguranças, fotógrafos, 
motoristas, enfim, todas e todos que você 
poderá um dia precisar de apoio e suporte 
para o projeto geral de seu evento, ou, 
ainda, para emergências.

Lembre-se: não adianta possuir mailings 
adjetivados, conhecer todos os perfis e 
páginas de redes sociais de todos que 
valem a pena conhecer, é fundamental 
manter interações constantes, ou seja, tente 
manter diferentes relações com cada grupo 
de pessoas relevantes. Prepare e 
disponibilize materiais dirigidos e 

exclusivos, mas nunca em demasia. Nossa 
atenção sempre será guiada por elementos 
que acionam nossos gostos e interesses. 
Sobre isso, convide-os apenas para eventos 
que poderão gerar comunicação 
mercadológica orgânica para eles, para a 
sua organização e seu evento. Todos 
queremos ser especiais, diferentes, VIP. 
Não poupe esforços para tornar cada 
pessoa, cada cliente, um ser especial.

Conhecer todos àqueles que valem a pena 
somente será útil se o planejador de 
eventos conseguir tornar um conhecido em 
um amigo, parceiro, colaborador, um 
formador de opinião pública.



68         69

Analise as tendências socioculturais,
organizacionais e tecnológicas
antes de planejar seu evento, sempre3

Paula Abbas (Gora, 2018), sócia-diretora da 
Think Room, uma empresa cujo propósito é 
discutir a essência das motivações humanas, 
impulsos de consumo e o futuro das próximas 
gerações, em seu trabalho como coolhunting 
para tendências socioculturais e design thinking, 
explica que o trabalho de pesquisa e análise de 
tendências é uma forma de compreender o 
contexto cultural e psicológico daqueles que nos 
rodeiam, e captar os desejos mais profundos dos 
seres humanos que movem o mundo. 

Apropriando-se de suas ideias e posicionando-
as sobre as rotinas de um planejador de 
eventos, o trabalho de analisar tendências deve 
ser aplicada, não apenas sobre o setor, mas a 
todas as inovações e tecnologias podem ser 
relacionadas com suas atividades. Um bom 
exemplo, em meio à pandemia, foram as 
previsões em saúde que se tornaram diferenciais 
para a excelência do trabalho de muitos 
profissionais do setor.

O trabalho de antecipar tendências, para um 
planejador de evento, envolve a capacidade em 
captar sinais relevantes, difusos em diversos 
contextos, analisá-los e transformá-los em 
estratégia. Para isso, será preciso aprender 
metodologias para captação desses sinais e 
usá-los em seu dia a dia. 
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Assim, ao planejar um evento que vai para 
além do trivial, do óbvio, e oferece aos 
participantes, experiências até então, 
talvez, inimagináveis para aquele tipo de 
situação, ou que gere positivas surpresas, 
com toda certeza seu evento terá sucesso.

Portanto, antes de iniciar o planejamento 
de seu evento, seja ele um produto 
estratégico único, ou vinculado a outros, 
tente agregar o trabalho de pesquisa

e análise de tendências na rotina do 
briefing e dos brainstorms. Nunca é tarde 
para aprendermos novas práticas, ou 
reinventar àquelas já consolidadas, mas 
que podem a qualquer momento se tornar 
desatualizadas. O conhecimento, hoje, 
pode estar a um click de você.
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4
Ao definir o tema de seu evento,
não esqueça de alinhá-lo aos
objetivos estratégicos, táticos e
operacionais

O primeiro passo ao definir o evento enquanto 
estratégia para uma ou um conjunto de ações é 
escolher o seu tema. Contudo, não pense em 
tema apenas por critérios de fantasia, ou, pelos 
embalos de sábado à noite, mas sim, enquanto a 
roupagem estética, cultural e organizacional para 
qual o evento está sendo proposto. O escopo 
temático de um evento sempre, de modo usual, 
tem relação intrínseca com o objetivo maior da 
ação. Por isso, envolvê-lo de acordo com as 
representações de marca da organização ou da 
personalidade que o está promovendo, vai 
determinar identidade à imagem vista pelo 
público participante.

O tema deve ser desdobrado com expertise e 
acuidade pelo planejador para os demais 
objetivos, seja estratégico (no âmbito do 
planejamento e organização), tático e 
operacional (no que se refere à execução e 
avaliação). Lembre-se, é fundamental tematizar 
seu evento de forma delimitada conforme o 
desejo, também, do público de seu interesse.

Ademais, com tema bem definido, torna-se mais 
efetivo projetar os objetivos estratégicos, mas 
também os táticos e operacionais do evento. 
Tema e objetivos precisam sempre estar 
alinhados. Afinal, são os objetivos os 
direcionadores para o alcance de resultados, em 
que a orientação temática é, também, o coração 
do evento.
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É comum no planejamento estratégico, 
empregarmos suas partes e subpartes apenas 
em âmbito do discurso organizacional ou 
ilustrativo. Apesar disso, precisamos retirar 
nossos planos da gaveta. Philip Kotler, pai do 
marketing moderno, e Margarida Kunsch, mãe 
das Relações Públicas no Brasil, em suas obras, 
são categóricos ao evidenciar a importância de 
um desenho aplicável e constantemente 
realinhado, planejamento estratégico para toda e 
qualquer ação.

Um planejamento estratégico de excelência para 
eventos, com objetivos controlados por 
indicadores e metas, sempre à vista de todos 
que estão atuando nele, pode potencializar que 
os resultados sejam fidedignos às avaliações 
conduzidas desde o pré-evento, até o pós-
evento.

Para facilitar a organização do seu 
planejamento, formulação de indicadores e 
metas para objetivos, faça uso de desenhos, 
infográficos e dashboards para controle em 
tempo real. Há inúmeras ferramentas para 
automatização dos processos de gestão para 
eventos disponíveis on-line, gratuitas ou pagas. 
Faça uso delas e facilite etapa por etapa. Não se 
esqueça de torná-las acessíveis para todas as 
equipes. Afinal, são elas também, as 
responsáveis pelos controles de qualidade do 
seu evento.

5 Para cada objetivo, defina
indicadores e metas para controle
e avaliação do seu evento
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6
Tenha equipes integradas e
colaborativas para planejamento,
organização e execução dos
seus eventos

Pode até ser um truísmo, mas o gerenciamento 
de equipes multidisciplinares, algo muito comum 
em eventos, pode ser fator decisivo para o 
sucesso ou insucesso de suas estratégias. 
Muitos planejadores de eventos ainda trabalham 
seguindo sistemáticas hierárquicas e pouco 
participativas. Felizmente, cada vez mais os 
profissionais estão entendendo a necessidade de 
integração entre todas as equipes, sejam elas as 
gestoras, executoras ou avaliadoras. 

Quem planeja, muitas vezes, não tem a visão do 
todo, especialmente sobre os perrengues que 
somente as pessoas que estão nas pontas dos 
processos de organização e execução vivenciam. 
Além do mais, são essas mesmas pontas quem 
irão dar forma ao que foi idealizado pelos 
promotores e planejadores. 

Por isso, independente da etapa - planejamento, 
organização e execução, é fundamental que 
todos conheçam o evento em sua completude, 
que haja incentivo à colaboração e proposição de 
ideias criativas, bem como na análise de 
cenários, de públicos e de perspectivas. Afinal, 
quem melhor do que as equipes executoras para 
darem feedback sobre o que os participantes, 
fornecedores e afins tiveram sobre o evento? 
Integração é a chave para o sucesso de um 
evento.
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Use e abuse da
tecnologias em favor do
seu evento7

McLuhan (1911-1980), pesquisador canadense 
interessado nos efeitos das tecnologias na vida 
das sociedades, em sua obra, sempre chamou a 
atenção para como nós, indivíduos, nossas 
organizações e sociedades, interagimos com 
dispositivos técnicos, especialmente os meios 
de comunicação. Para o pesquisador, cada 
tecnologia, ao ser integrada à nossa rotina, 
torna-se extensão de uma ou mais funções 
nossas. Apesar de suas proposições serem 
datadas entre as décadas de 1950 a 1980, o 
pensamento de McLuhan, posto para ler 
o contexto atual, onde com apenas um aparelho
de telefone celular, conectado em rede, por
exemplo, podemos estender as mais diferentes
funções sociais, culturais, políticas,
educacionais, organizacionais e, inclusive,
físicas e cognitivas.

A grande questão é: como usar tais tecnologias 
como extensões qualitativas, ou seja, a nosso 
favor?

Críticas à parte a McLuhan, o contexto sócio-
organizacional midiatizado e com tecnologias 
adjetivadas, podemos facilitar, e muito, todos os 
processos comuns a eventos. 



Automatização de sistemas para planejamento, 
controle e avaliação, inteligência artificial para 
antecipar tendências ou simular situações, ou 
mesmo, estender um evento do espaço temporal 
físico, para o espaço virtual no metaverso, são 
algumas das possibilidades que as tecnologias 
podem ser colocadas a favor de um planejador 
de eventos.

Não obstante, muitos de nós não somos nativos 
digitais. A geração nativa ainda está se 
colocando no mercado. Por isso, precisamos 
dominar as lógicas da mídia e seus 
desdobramentos, como as redes sociais, os 
aplicativos e tantas outras tecnologias que um 
evento pode e deve fazer uso. Investir em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação 
orientados ao setor de eventos, bem como em 
treinamentos para todas e todos, mesmo que 
saibam operar certos sistemas ou dispositivos, 
vai possibilitar uma apropriação tecnológica 
mais efetiva, sem falar no correto 
direcionamento de suas funções.

Não tenha medo da mídia, mas saiba como 
torná-la extensão qualitativa para seu evento. 
Lembre-se, o uso indevido das tecnologias 
pode, ao invés de facilitar o trabalho, 
complexificá-lo, ou pior, inviabilizá-lo. 
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Torne os protocolos de
biossegurança um diferencial
estratégico para seus 
eventos8
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Quando falamos em protocolos de 
biossegurança, na atualidade, nossa mente já 
se posiciona sobre o vírus SARS-CoV-2, 
causador do novo coronavírus. Obviamente, 
nosso pensamento não está equivocado, afinal, 
ainda estamos em meio à pandemia. Contudo, 
mesmo no cenário pós-pandêmico, implantar e 
manter certos protocolos de segurança em 
saúde em eventos será um diferencial 
estratégico.

A Organização Mundial da Saúde já alertou 
sobre a possibilidade de certas endemias 
virarem epidemias, ou pandemias. Assim, 
cuidados simples como higiene pessoal e 
coletiva, ao tornar-se parte intrínseca, política 
para a promoção e participação de eventos, 
com certeza permitirá com que seus 
participantes se sintam mais seguros, 
amparados e valorizados, por isso, invista em 
biossegurança.
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9Comunicação não é
informação, se não de modo
relativo

Informação e Comunicação são processos que 
se intercruzam, e precisam ser situados para que 
não denotem a ideia de sinônimos. Comunicação 
não é informação, se não de modo relativo, 
como bem afirma Wolton (2011). Comunicação 
é um processo de globalidade, em que os 
indivíduos e suas organizações se relacionam 
por meio de interações simbólicas, utilizando 
suportes técnicos ou não. Já a informação está 
centrada na mensagem emitida, e seu interesse 
em informar algo, mas não necessariamente em 
receber algum retorno sobre a referida 
informação.  

São as informações, a parte propriamente 
material, ou melhor, a organização dos traços 
materiais que um indivíduo, enquanto 
comunicação, exprime à totalidade do processo 
que coloca em relação, dois ou mais indivíduos. 
Informação e comunicação são inseparáveis. 
Afinal, em todo o processo comunicativo 
encontra-se a produção de informação.
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Precisamos ter bem claro que os processos 
informacionais preconizam o envio e o 
recebimento de conteúdo que, em diferentes 
graus, tornará certa informação de 
conhecimento público. Não necessita, 
prioritariamente, nesse processo, um retorno 
por parte de quem recebeu a informação. 
Para mais, o processo de comunicação 
compreende dois ou mais indivíduos 
conversando, ou seja, há trocas construtivas 
sobre a informação compartilhada.

Desse modo, para a garantia do sucesso de 
qualquer ação, especialmente dos eventos, é 
fundamental a manutenção da comunicação 
com seus públicos. Os mesmos não devem 
apenas ser informados ou receber dados sobre 
algo. É preciso ter interação, gerar 
engajamento, incentivar o feedback. Já dizia 
nosso saudoso Chacrinha, quem no se 
comunica, se trumbica.



Relacionamento é mais
que o hype do
momento10

88        89

Relacionamento é a estratégia mercadológica do 
momento. Fato. Aproximado de outros termos como 
experiência do usuário, engajamento público e 
influenciadores, os relacionamentos exigem das 
sociedades sua planificação, indiferentes de as 
interações acontecerem face a face, ou mediadas. 
Afinal, o físico e o virtual, na atualidade, são quase 
que indissociáveis. No contexto onde as relações 
públicas estão em meio à era dos megafones 
digitais, como nos lembra Terra (2011), pensar e 
gerir os relacionamentos com públicos específicos 
ou de interesse de forma estratégica, são 
essenciais. Ademais, tal gestão, quando eficaz, 
tende a gerar retornos positivos de imagem, formar 
defensores públicos e, principalmente, retornos 
financeiros.

Muito mais que apenas um hype do momento, 
relacionamento é, talvez, o principal pilar para os 
processos de gestão. Para a comunicação então, 
nem precisamos nos aprofundar, afinal, não há 
comunicação sem relacionamento e vice-versa.

Para o setor de eventos, a manutenção de 
relacionamentos, e não de contatos, vai converter 
públicos em clientes fiéis, formará equipes de 
confiança, permitirá legitimidade institucional e 
visibilidade pública. 
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Assim, não deixe que as relações entre as 
pessoas e seu evento aconteçam ao acaso. 
Invista em estratégias, sejam elas programas, 
projetos e campanhas, que aproximem os 
interesses e anseios de seu público dos 
objetivos que edificam os eventos de suas 
organizações.

O futuro, assim como o presente e o 
passado, será guiado por boas relações 
públicas. Relacionamento é tudo.
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EVENTOS,
como fazer acontecer?
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Infelizmente, ou felizmente, não há uma receita 
pronta para fazer o seu evento acontecer, 
principalmente, garantir que ele tenha sucesso. 
Infelizmente, por não facilitar o trabalho dos 
planejadores com um modelo pronto, em que 
apenas é preciso preencher lacunas, exigindo, 
deles, mais esforços para organizar e executar 
eventos com resultados positivos. Felizmente, 
pela falta de modelos prontos, permitir a 
criatividade, a inovação, mas, principalmente, a 
especialização dos profissionais do setor, que 
com experiência adquirida e formação técnica, 
tornam-se essenciais, ao passo de serem, 
também, referências no seu segmento de 
atuação.

Sobre isso, não foi nossa intenção aqui 
reproduzir modelos técnico-operacionais comuns 
e disponíveis em todo e qualquer repositório 
digital. Muito menos, oferecer um processo linear 
e sistemático para planejar, organizar e executar 
eventos, indiferente de classificação, tipologia e 
orientação. Nosso objetivo, mais que elaborar 
um handbook (manual), foi oferecer um 
guidebooks (guia estratégico com ideias) com 
leituras contemporâneas, nacionais e 
internacionais, sobre o universo dos eventos, 
seja enquanto um campo de práticas, ou como 
abordagem de estudos teórico-práticos.



96         97

Para cumprir com esse objetivo, recuperamos 
acepções já consolidadas sobre os conceitos de 
eventos e aplicamos nossa síntese às variações 
conceituais, apresentamos como entendemos o 
campo de eventos, o setor, mas, principalmente, 
sobre as perspectivas futuras que esperamos. 
Atualizamos as classificações e tipologias e 
trouxemos para a segunda década do 
século XXI, os preceitos para a boa gestão do 
planejamento, organização e execução de 
eventos, à luz das Relações Públicas. 

Todavia, a cereja no bolo da nossa festa, foram 
as 10 estratégias (ou insights) de Relações 
Públicas para inovar no planejamento e 
organização de eventos, pensando no cenário 
pós-pandêmico. Em cada um desses insights, 
está a nossa experiência aplicada de relações-
públicas que, convertida ao campo dos eventos, 
tenta, de modo ilustrativo, delinear as principais 
estratégias, entendidas por nós, para tornar-se 
um evento excelente. Para mais, de modo 
complementar, ainda disponibilizamos um 
conjunto de dez materiais complementares, 
sendo alguns de elaboração própria, e outros, 
baseados na experiência aplicada de outros 
profissionais.
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Ao findar nosso livro, sabe qual é o nosso 
maior resultado?

Você!

Mas, por quê?

Porque sabemos que ao acessar este material 
e chegar até aqui, com certeza você 
compreendeu que para se ter sucesso em 
qualquer área, em especial no setor de 
eventos, é preciso mais que manuais, normas, 
protocolos e receitas. É o seu conhecimento 
especializado, a sua criatividade e a sua 
capacidade em ler, tanto os materiais teórico-
práticos, quanto os cenários do mercado e da 
sociedade, ao passo de convertê-los de 
acordo com a sua realidade, fatores 
essenciais para seu sucesso como planejador 
de eventos.

Por isso, o seu sucesso é o resultado do 
nosso livro: Eventos, como fazer acontecer? 
10 estratégias de Relações Públicas para 
inovar no planejamento e organização de 
eventos no pós-pandemia.



Materiais complementares

Glossário
Modelo de briefing
Checklist
Ficha de atendimento ao
cerimonial
Ordem geral de precedência
Modelo de roteiro para
cerimonial

Elaboração de press-release
Modelo de instrumento de
avaliação
Protocolos de biossegurança
Indicação de sistemas para
eventos online ou híbridos
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