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RESUMO 

Eventos são formas de comunicação e interação e no âmbito empresarial constituem 

uma forma eficiente de contato com seus públicos de interesse.  Dessa forma, esta 

pesquisa está situada na seguinte questão: Como se dá a produção e organização de 

eventos de corporativos de grande porte? Para isso, definiu-se como objetivo geral: 

Identificar traçar o perfil do cenário de grandes eventos corporativos de grande porte 

organizacionais, a partir do estudo de caso na empresa RESULT - Planejamento e 

Organização de Eventos. E objetivos específicos são: destacar as atividades 

fundamentais para realizar eventos organizacionais de grande porte no pré, trans e pós 

evento, traçar um perfil socioeconômico dos eventos organizacionais desenvolvidos 

pela empresa estudada descrever o processo de gestão da organização de eventos de 

grande porte. Na forma de um estudo exploratório de abordagem qualitativa e natureza é 

descritiva. Com relação a coleta de dados, utilizou a entrevista padronizada para atender 

o universo da pesquisa, que foi composto pela Gestora de eventos da empresa RESULT 

- Planejamento e Organização de Eventos. O método de análise dos dados utilizado foi a 

análise de conteúdo. Concluiu-se as principais atividades na etapa de pré-evento estão 

diretamente ligadas ao planejamento, onde estão inseridos a coordenação executiva e os 

controles financeiro, técnico-administrativo e social do evento. Na etapa de trans 

evento, as ações são direcionadas para controle e organização das ações desenvolvidas 

no momento do evento e no pós para encerramento de compromissos com empresas 

participantes, realização de avaliação e no pós evento a entrega de relatório final para o 

cliente, como principal atividade.  Os mais frequentes eventos corporativos de grande 

porte realizados pela empresa são os que trabalham em multiáreas, que geralmente são 

contratados por instituições e empresas. E por fim, no que tange a descrição dos 

processos de gestão dos eventos de grande porte, compreendeu-se que estes são 

complexos e evolvem diversas atividades que estão distribuídas desde o pré ao pós 

evento, sendo que as principais dificuldades encontradas pela empresa na realização 

desse tipo de evento são: o investimento inicial para realizar o evento, isso se dá, antes 

de captar o patrocínio e a falta de comprometimento de fornecedores na cadeia 

produtiva. 

 

Palavras-chave: Eventos. Eventos corporativos.  Gestão de eventos. 



 

 
 

ABSTRACT 

Events are forms of communication and interaction and in the business sphere they are 

an efficient way to contact your stakeholders. Thus, this research is situated in the 

following question: How does the production and organization of events of large 

corporations take place? For this, it was defined as a general objective: To identify the 

profile of the scenario of large corporate events of large organizational size, from the 

case study in the company RESULT - Planning and Organization of Events. And 

specific objectives are: to highlight the fundamental activities to carry out large 

organizational events in the pre, trans and post event, to draw a socioeconomic profile 

of the organizational events developed by the company studied describe the 

management process of the large event organization. In the form of an exploratory study 

of qualitative approach and nature is descriptive. With regard to data collection, he used 

the standardized interview to meet the research universe, which was composed by the 

Event Manager of the company RESULT - Planning and Organization of Events. The 

data analysis method used was content analysis. It was concluded that the main 

activities in the pre-event stage are directly linked to the planning, where the executive 

coordination and the financial, technical-administrative and social controls of the event 

are inserted. In the trans event stage, the actions are directed to control and organize the 

actions developed at the time of the event and in the post to close commitments with 

participating companies, performing evaluation and in the post event the delivery of 

final report to the client, as principal activity. The most frequent large corporate events 

carried out by the company are those that work in multi-areas, which are usually hired 

by institutions and companies. And finally, regarding the description of the processes of 

management of large events, it was understood that these are complex and evolve 

several activities that are distributed from pre to post event, and the main difficulties 

encountered by the company in the realization Of this type of event are: the initial 

investment to realize the event, that is, before capturing the sponsorship and the lack of 

commitment of suppliers in the productive chain. 

 

Keywords: Events. Corporate events. Event management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Um evento é uma das formas de comunicação e interação. No âmbito 

empresarial constituem uma forma eficiente de contato com seus públicos de interesse. 

Conforme Bond e Oliveira (2012, p.52), eventos, consistem em “estratégia de 

comunicação, denominada dirigida aproximada, que permite aproximar diversos 

público”.  

Através dos eventos existe o estabelecimento de relações pessoais diretas 

entre a empresa ou instituição e seu público ou um segmento de público. Para Bond e 

Oliveira (2012), esse tipo de acontecimento que aproxima essas relações objetiva uma 

atração de público e imprensa para a empresa e é planejamento para reter atenções, 

despertar o interesse de públicos, informa-los e conquista-lo.  

Para alcançar esses objetivos, Cesca (1997), ressalta que é necessário 

possuir um bom planejamento e visão holística, através do estabelecimento de métodos 

de controle, principalmente em casos de eventos de grande porte.  

Dessa forma, esta pesquisa está situada na seguinte questão: Como se dá a 

produção e organização de eventos de corporativos de grande porte? Para isso, definiu-

se como objetivo geral: Identificar traçar o perfil do cenário de grandes eventos 

corporativos de grande porte organizacionais, a partir do estudo de caso na empresa 

RESULT - Planejamento e Organização de Eventos. E objetivos específicos são: 

a)Identificar as atividades fundamentais para realizar eventos 

organizacionais de grande porte no pré, trans e pós evento. 

b) Traçar um perfil socioeconômico dos eventos organizacionais 

desenvolvidos pela empresa estudada.  

c) Descrever o processo de gestão da organização de eventos de grande 

porte.  

Para o alcance dos objetivos, foi estabelecido o método desse estudo 

caracteriza-se como exploratório de abordagem qualitativa, pois busca investigar o 

problema proposto com mais profundidade. A natureza é descritiva, tendo em vista a 

descrição das características da gestão de eventos organizacionais, da empresa estudada. 

Essa descrição é necessária para melhor resolução do problema de pesquisa e resposta 

aos objetivos propostos.  
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Com relação a coleta de dados, utilizou a entrevista padronizada ou 

estruturada, o instrumento de coleta de dados utilizado, foi o roteiro de entrevista 

totalmente estruturada, e o universo da pesquisa foi composto pela Gestora de eventos 

da empresa RESULT - Planejamento e Organização de Eventos. O método de análise 

dos dados utilizado foi a análise de conteúdo.  

Acredita-se que a relevância desta pesquisa é coerente a partir do momento 

em que existe uma necessidade de maior comunicação das empresas em comunicar-se 

com seus públicos. A velocidade com que as informações se processam são fatores que 

despertam os consumidores e os torna um público exigente e atento as ações das 

organizações.  

A pesquisa está dividida em seis seções. Incialmente foi feito um 

levantamento acerca das principais teorias e aspectos relativos a eventos, seus 

fundamentos, conceito e histórico, eventos corporativos (seção 1), em seguida sobre o 

processo de gestão de eventos e o mercado de eventos (seção 2), posteriormente as 

definições metodológicas da pesquisa (seção 3), seguida da análise de dados (seção 4) e 

finalizada por considerações finais (seção 6).  
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2 EVENTOS: ASPECTOS FUNDAMENTAIS 

 

A gestão de eventos têm se tornado comum no meio corporativo, além de 

ser atualmente uma forma de negócio. Conforme Cesca (1997), é por meio de um 

evento que se tem a oportunidade de atrair a atenção do público de interesse da 

organização que o realiza, essa atração quando bem desenvolvida, torna-se eficiente 

para elevar, manter ou recuperar conceito. Assim, a produção de evento por uma 

empresa ou instituição: 

É um momento em que a organização fica exposta aos seus diversos 

públicos, daí a necessidade de se realizar um trabalho profissional e 

competente, a fim de evitar divulgação negativa. Embora a atividade 

“organizador de eventos” não seja prerrogativa de nenhuma profissão, é 

necessário observar que esse profissional deve ter uma formação que venha a 

facilitar a sua introdução nessa função tão importante para a vida das 

organizações. (CESCA, 1997, p. 9). 

 

De acordo com Cesca (1997), a organização de eventos é complexa e 

trabalhosa, pois exige grande responsabilidade, por acontecer ao vivo e qualquer falha 

poderá aparecer e comprometer o conceito/imagem da organização para qual é realizado 

e do seu organizador. Giacaglia (2008), também afirma, similar a Cesca (1997), 

afirmando que “planejar eventos com sucesso não é tarefa simples”.  

Para ter seus objetivos plenamente atingidos, é fundamental que se faça um 

criterioso planejamento, que envolve: objetivos, públicos, estratégias, 

recursos, implantação, fatores condicionantes, acompanhamento e controle, 

avaliação e orçamento. (CESCA, 1997, p. 41). 

 

O planejamento de um evento envolve diversas providências, a serem 

tomadas em uma ordem e geralmente em curto espaço de tempo. (GIACAGLIA, 2008). 

É necessário conhecer a fundo o conceito e como surgiram os eventos, para 

posteriormente entender seus tipos e como se dão os eventos organizacionais.  

 

2.1 Conceituação e histórico 

 

Historicamente, os eventos existem desde a remota existência do ser 

humano, a partir de encontros entre homens. “Os planos de caça, as atividades de 

guerra, eram já discutidos em reuniões dentro de uma área preestabelecida, com 

objetivos definidos”. (CANTON, 2002, p. 48).  

Evento é um acontecimento que, desde as suas origens, na antiguidade, e em 

sua trajetória histórica até chegar aos tempos modernos, sempre envolve 

várias pessoas nas diversas fases do seu planejamento e organização, como 

também atrai um grande número de participantes. (MATIAS, 2010, p. 3). 
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A trajetória de eventos antigos até atualmente, eles foram adquirindo novas 

características econômicas, sociais e políticas das sociedades representativas de cada 

época. Como exemplo, Matias (2010), cita: o período da queda do Império Romano, o 

triunfo do Cristianismo e o estabelecimento de reinos germânicos em terras que haviam 

sido romanas, que marcaram o início da Idade Média, período que retratava o poderio 

da igreja e a atividade comercial, que foi desenvolvida próxima aos castelos e 

mosteiros. 

Nesse momento, os eventos retratavam tais características, como também 

tendências futuras. É possível afirmar, que a Idade média foi de expressiva para o 

turismo de eventos, pois praticamente plantou a bases para o desenvolvimento desse 

tipo de turismo. “Foi marcada por uma série de eventos religiosos e comerciais, que 

causaram o deslocamento de um grande número de pessoas, como membros do clero, 

mercadores e outros”. (MATIAS, 2010, p. 5).  

No Brasil, é importante situar o surgimento de eventos no contexto das 

festas consideradas grandes eventos, que se manifestaram no Brasil Colonial e se 

tornaram obrigatórias, tradicionais e regulares.  

Anterior à chegada da Família Real ao Brasil, segundo registros do 

Ministério da Indústria e Comércio – MIC - , eram realizadas algumas feiras 

que possuíam características semelhantes às que ocorriam na Idade Média. 

Isso é, elas aconteciam em locais abertos, onde os comerciantes armavam 

suas barracas para vender seus produtos. As feiras geralmente aconteciam aos 

domingos ou em dias santos, em paralelo aos festejos religiosos. Nessas 

feiras, sempre havia a figura do cego cantador, o tirador de quadras, o poeta 

popular, os contadores de histórias e os mais diversos tipos de personagens. 

A feira mais famosa que acontecia nesses moldes era a do Largo da Glória, 

no Rio de Janeiro, que mais tarde deu origem a um mercado. (MATIAS, 

2010, p. 35). 

 

Além disso, destaca-se a importância dos eventos para o deslocamento das 

pessoas, pois o turismo de eventos as mobiliza através de sua dinâmica. Conforme 

Barreto (1991) o fenômeno turístico, ou a atividade turística possuem o aspecto social 

tão importante quanto o desenvolvimento econômico, ou seja, a possibilidade de 

expansão do ser humano seja através do divertimento ou da possibilidade de conhecer 

novas culturas e enriquecer conhecimentos.  

Muitas pessoas se locomovem para participar de eventos, sejam estes um 

show, teatro, uma festa típica, uma cerimônia, feira, campeonatos esportivos, 

workshops, etc. Elas buscam por experiências novas e diferentes das do seu 

dia-a-dia para viverem novas emoções e sentimentos nunca antes vividos, 

para aprender, aperfeiçoar seus conhecimentos, aguçar os sentidos. Os 
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motivos que levam os turistas a se deslocarem para outras regiões são 

diversos e variam de acordo com cada pessoa.  (SANTOS; CORDEIRO, 

2011, p.8). 

 

Segundo Matias (2010), o primeiro evento ocorrido em espaço destinado 

para à realização de eventos, foi um Baile de Carnaval, que ocorreu nos salões do Hotel 

Itália, em 7 de fevereiro de 1840, depois da proibição do entrudo, o percursor do 

carnaval. 

Com relação a eventos científicos, diz-se que o primeiro foi o Congresso de 

Medicina Geral, que ocorreu no ano de 1861, em Roma. Em seguida, surgiram eventos 

de cunho técnico, sendo o primeiro deles, o Congresso de Viena, ocorrido em 1985, 

após a derrota de Napoleão. (MATIAS, 2010). Nesse sentido:  

A realização de eventos com finalidades de promoção de vendas e de 

comercialização de produtos e serviços é ainda mais recente no Brasil, onde 

teve início apenas na década de 90, conforme afirmou sr. Evaristo 

Nascimento, diretor da Alcântara Machado Feiras e Participações Ltda., em 

entrevista a Borin (1996). Referindo-se ao evento FMN – Feira da Mecânica 

Nacional de 1959.  [...] Apesar de o evento com finalidade também lucrativa, 

além de institucional, ter-se iniciado apenas recentemente, o seu crescimento 

tem-se mostrado extraordinário, assumindo tamanha importância dentro da 

área de comunicação que, em muitas empresas, passou a ganhar espaço 

especial dentro do seu organograma.  (GIACAGLIA, 2008, p.6). 

 

Com relação ao desenvolvimento de eventos organizacionais, registra-se o 

Brasil, a primeira feira brasileira de negócios, a Fenit – Feira Nacional da Indústria 

Têxtil, realizado em 1985, sem a previsão da comercialização de produtos. O complexo 

do Anhembi foi inaugurado em 1970 com a Feira do Salão do Automóvel, sendo que na 

época, não se permitia ainda a venda de automóveis no local. (GIACAGLIA, 2008). 

Destacam-se ainda as feiras paulistas, mineiras e a própria exposição do 

café em Curitiba, em 1953.  “Mas é somente em 1960 é que começamos efetivamente a 

sentir o arrojo dos eventos, por intermédio da inciativa privada, concentrada em São 

Paulo, com a relação da Fenit e do Salão do Automóvel”. (CANTON, 2002, p. 50).  

Dessa forma, evento, “é a execução do projeto devidamente planejado de 

um acontecimento, com o objetivo de manter, elevar ou recuperar o conceito de uma 

organização junto ao seu público de interesse”. (CESCA, 1997, p. 14). Segundo 

Andrade (2007, p. 99), evento é “todo fenômeno capaz de alterar determinada dinâmica 

da economia”. Matias (2014, p. 2), eventos são “acontecimentos que possuem horário, 

local e dia onde as pessoas se reúnem pelos mais diversos motivos”.  

Para Simões (1995, p. 170), os eventos são conceituados como, “um 
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acontecimento criado com a finalidade específica de alterar a história da relação 

organização-público, em face das necessidades observadas. Caso ele não ocorresse, a 

relação tomaria rumo diferente e, certamente, problemático”. Dentro da comunicação o 

evento é caracterizado por ser um “mix”, que possui como objetivo minimizar esforços, 

fazendo uso da capacidade sinérgica da qual dispõe o poder expressivo, para assim, 

realizar o engajamento de pessoas acerca de uma ideia ou ação. (GIÁCOMO, 1993). 

 Conforme Melo Neto (2007, p. 20), evento, “é qualquer fato que pode 

gerar sensação e, por isso, ser motivo de notícia (seja de cunho interno ou externo)”. 

Assim, o fato, é algo que acontece e tem início, meio e fim. O autor afirma, que “como 

fato, o evento deve ser marcante, cheio de sensações, gerador de emoções para o 

público presente e telespectadores e bem divulgado. Deve, sobretudo, incorrer algo 

novo”.  (MELO NETO, 2007, p. 20), E evento como um acontecimento, deve ser bem-

sucedido, “a sua condição de fato de acontecimento impõe a necessidade do sucesso de 

sua realização. Um evento malsucedido é a própria contradição da sua natureza de fato e 

acontecimento”. Então, “como fato e acontecimento bem-sucedido o evento vira notícia 

na mídia”. (MELO NETO, 2007, p. 21). 

No que tange aos públicos de interesse no evento, Cobra (1993, p. 432), 

afirma que “o público-alvo pode ser informado e instruído acerca do uso de um produto, 

ou serviço, com o objetivo de persuadi-lo a comprar”.  

Cesca (1997) classifica os tipos de eventos em: programa de visitas, 

concursos, exposições, feiras, salões e mostras, conferências, palestras, simpósios, 

painel, mesa-redonda, convenção, congresso, seminário, fórum, debate, brainstorming, 

conclave, semana, entrevista coletiva, jornada, workshop, oficina, colóquio, lançamento 

de pedra fundamenta, inauguração de espaço físico, inauguração de retratos, bustos e 

estátuas, posses, outorgas de títulos, esportivo, excursões, lançamento de livro, 

lançamento de produto, lançamento de maquete, leilões, dias específicos, rodadas de 

negócios, encontros de convivência. Cada um está explicitado abaixo:  

 Programa de visitas: é quando uma organização recebe grupos de pessoas, com 

uma programação criteriosamente escolhida, com o objetivo de divulgá-la para 

seu público de interesse.  

 Concursos: competições de interesse do público participante e o familiariza com 

a organização e suas políticas. 

 Exposição: é fixa e visa apenas divulgar. 



15 
 

 
 

 

 Feira: é ampla, fixa e visa vender.  

 Salão: é amplo, fixo e visa apenas divulgar, com algumas características de feira.  

 Mostra: é de pequeno porte, circulante e visa a divulgação. Pode ser vista em 

vários locais com a mesma forma e conteúdo. 

 Conferência: é a exposição de um assunto de amplo conhecimento do 

conferencista. Há possibilidade de questionamentos pela plateia. Existe ainda, a 

videoconferência, menos utilizado devido à falta de linhas de comunicação de 

alta velocidade. 

 Palestra: consiste na exposição de um assunto para uma plateia. O assunto 

geralmente possui natureza educativa e os ouvintes já possuem algum 

conhecimento sobre ele. Existem ainda, eventos como Ciclo de palestras. 

 Simpósio: Vários expositores com a presença de um coordenador, na qual o 

tema geralmente é científico, também há possibilidade da plateia realizar 

perguntas à mesa, com o objetivo de realizar um intercâmbio de informações. 

 Painel: é o debate entre os expositores, sob a coordenação de um moderador e 

não há perguntas da plateia. 

 Mesa-redonda: os expositores ficam sob coordenação de um moderador, com 

tempo limitado para a exposição e debate posterior, existe a possibilidade de 

caminhar perguntas à mesa.  

 Convenção: é um exposição de assuntos por várias pessoas, sob presença de um 

coordenador.  

 Congresso: é realizado em vários dias, com a inclusão de outros encontros nele. 

É de grande porte e engloba atividades sociais para os participantes. Geralmente 

é promovido por atividades associativas e podem ser regionais, nacionais e 

internacionais. 

 Seminário: consiste em uma exposição feita por uma ou mais pessoas com a 

presença de um coordenador. O assunto geralmente é de conhecimento da 

plateia que participa em formas de grupos, comumente divido em três fases: 

exposições, discussões e conclusão.  

 Fórum: a apresentação das exposições é realizada sob a presença de um 

coordenador e caracterizada pela discussão e debate. Existe a possibilidade de 

plateia participar com questionamentos. 



16 
 

 
 

 

 Debate: é a discussão entre duas pessoas que defendem pontos de vista 

diferentes sobre certo tema. Também é possível a realização de debate com mais 

de duas pessoas. 

 Brainstorming: tipo de encontro no qual as pessoas apresentam ideias sobre um 

problema, o coordenador do grupo é encarregado de fazer uma seleção da 

melhor sugestão para a questão. 

 Conclave: tem caráter religioso e os temas permeados envolvem ética e moral. 

Os expositores são na maioria, religiosos e a organização é semelhante a de 

congressos. 

 Semana: é semelhante ao congresso, em que as pessoas se reúnem para discutir 

assuntos de interesse comum. Pode ter duração de vários dias e a dinâmica é a 

mesma de um congresso. 

 Entrevista coletiva: encontro no qual o entrevistado, expositor, desenvolve uma 

rápida explanação e é questionado pelos representantes da imprensa (jornalistas).  

 Jornada: encontro de grupos profissionais, em âmbito regional, para discutir 

periodicamente assuntos de interesse do grupo, geralmente é promovido por 

entidades de classe, com duração de vários dias. 

 Worshop: encontros com parte expositiva com demonstrações do objeto 

(produto) que gerou o evento. Pode estar inserido em um evento de maior 

amplitude. 

 Oficina: semelhante ao worshop, sendo que é mais utilizada na área educacional 

e o workshop na área empresarial ou comercial.  

 Colóquio: consiste na exposição de um tema em reunião fechada, que objetiva, 

esclarecer e tomar decisões, sob uma coordenação.  

 Lançamento de pedra fundamental: é o marco inicial de uma construção e que 

consiste em colocar em uma urna algo que represente o momento vivenciado 

pela organização e fique registrado para as futuras gerações, onde a urna pode 

ser aberta na ocasião de um jubileu de prata, de ouro ou em qualquer outro 

momento representativo para a organização. 

 Inauguração de espaço físico: consiste na apresentação ao público de um 

determinado espaço físico que entrará em atividade. 

 Inauguração de retratos, bustos e estátuas: é a homenagem a alguém por seu 
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desempenho, prestada geralmente a pessoas falecidas, mas também ocorre com 

pessoas vivas, por exemplo: Pelé e outros. 

 Posses: é a oficialização de alguém em uma determinada função para qual foi 

eleito ou designado. 

 Outorga de títulos: é a homenagem a uma pessoa ou organização em 

reconhecimento de serviços prestados. Há uma entrega de diploma ou título. 

 Esportivo: consiste em modalidades esportivas, de diversas categorias, em que 

disputam títulos com a presença de plateia. 

 Excursões: é um agrupamento de pessoas para viagem de um ou mais dias. 

 Lançamento de livro: é a apresentação de um autor e sua obra à um público 

interessado naquele assunto. 

 Lançamento de produto: pode ser organizado na própria organização, e ter um 

acompanhamento de café da manhã, dependendo do impacto que se quer ter e da 

verba disponível para sua realização. 

 Lançamento de maquete: são válidas todas as informações dadas para o caso de 

um lançamento de produto, onde o público será escolhido com todo cuidado. A 

imprensa é comumente convidada. 

 Leilões: Consiste na venda pública de objetos a quem der o maior lance. 

 Desfiles: é também um tipo de lançamento de produto, com características 

peculiares. 

 Dias específicos: dias que fazem parte do calendário de eventos da organização, 

como o dia da secretária, das mães, dos pais, dentre outros. 

 Rodadas de negócios: realizados geralmente na própria organização, hotéis ou 

em locais com infraestrutura adequada. 

 Encontros de convivência: reunião de pessoas para descontração, integração ou 

negócios, podem conter: coquetel (onde as pessoas circulam e são servidas 

bebidas), almoço, jantar,  banquete, churrasco, happu-hour (reunião de final de 

tarde, na saída do trabalho, geralmente em bares, restaurantes, hoteis), brunch 

(oferecido em substituição do café da manhã e almoço, no meio do dia), coffee-

break (oferecido no intervalo de eventos), almoço network, café da manhã.   

Nunes (1996), caracteriza eventos empresariais como reuniões sociais, que 

agrupam indivíduos, formal ou informalmente, objetivando: comemorar datas 
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importantes, cívicas ou de confraternização, integrar empresa e comunidade, divulgar 

serviços ou produtos, fazer inauguração de interesse público, lançar campanhas para a 

comunidade, recepcionar ou homenagear autoridades ou pessoas de destaque, prestigiar 

integrantes de seu público interno, homenagear empregados, estabelecer um clima de 

cordialidade e cooperação na empresa com seus empregados, elevar o moral do público 

interno, esclarecer ou corrigir informações errôneas. Dessa forma: 

A importância desses encontros é reconhecida pelos executivos inteligentes, 

que os consideram não como um gasto, mas como um investimento 

importante para suas organizações e um excelente instrumento de marketing, 

que envolve os indivíduos de modo positivo, aproximando-os entre si e com 

as empresas. Ao promover a participação dos públicos nas suas realizações, a 

organização cria de modo indireto, conceitos favoráveis e atrativos, atingindo 

o sentimento das pessoas, cativando-as e trazendo-as para o seu lado. 

(NUNES, 1996, p. 79-80).  

 

Com relação aos tipos de eventos organizacionais, Giacaglia (2008, p. 42), 

considera os eventos de cunho comercial ou institucional ligados a empresas, nos tipos 

de: Feiras, Convenções de vendas, Congressos, Roadshows, Workshops, Eventos 

sociais, Eventos culturais e Eventos desportivos. Sendo assim: 

A separação dos eventos em diferentes tipos foi feita por motivos didáticos. É 

importante ressaltar que os tipos apresentados não são de natureza 

excludente, isto é, um evento poderá assumir diferentes tipos 

simultaneamente, constituindo-se em misto. Alguns exemplos de eventos 

mistos são as Feiras acompanhadas de congressos, os congressos com a 

realização de workshops e os roadshows com a presença de estandes. 

(GIACAGLIA, 2008, p. 42), 

 

Para Giacaglia (2008, p. 39), diversos tipos de eventos promovidos por uma 

empresa, ou que ela patrocina ou participa, podem ser classificados a partir de vários 

critérios. Quanto à finalidade podem ser institucionais ou promocionais, quanto a 

periodicidade, podem ser, esporádicos, periódicos ou de oportunidades, quanto à área de 

abrangência podem ser, locais, regionais, nacionais ou internacionais, quanto ao âmbito 

podem ser internos ou externos, quando ao público-alvo, podem ser corporativos ou 

para o consumidor, quando ao nível de participação, patrocinado ou de realização 

própria. 

De maneira geral, para Giacaglia (2008), existem diversas possibilidades e 

tipos de eventos para atender objetivos específicos e complexos, independentemente de 

seu porte, verba disponível, tipo de produto ou serviço, estrutura de marketing, dentre 

outras características.  

Cada tipo de evento se configura para uma necessidade especifica e 
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diferente, contudo apesar de suas diferenças existem padrões na produção e organização 

de eventos. A seguir têm-se uma explanação mais profunda acerca dos eventos 

organizacionais. 

  

2.2 Eventos Corporativos 

 

 

 Os eventos corporativos (organizacionais) são cada vez mais comuns, pois 

são uma forma de comunicação da empresa com seus públicos e também possuem um 

cunho comercial. Giácomo (1993) afirma que “o evento é um instrumento de 

comunicação e um dos elementos mais poderosos na estratégia comunicacional”. Matias 

(2001), infere que as empresas podem utilizar a realização de evento de diferentes 

maneiras e uma dela é como estratégia de comunicação para atingir seus objetivos 

Segundo argumenta Melo Neto (2007, p.23):  

No relacionamento entre a empresa e o segmento mais importante da esfera 

da competitividade, ou seja, seu público alvo, o evento é visto como uma 

ferramenta estratégica que visa a divulgar e dar conhecimento do 

produto/empresa, além de provocar a consciência, a fidelidade (ou 

preferência) de um produto. E, ainda, a força desse veículo pode contribuir 

para criar e ampliar a credibilidade das empresas. 

 

De acordo com Cesca (2008, p. 20), evento corporativo, empresarial ou 

organizacional é “a execução do projeto devidamente planejado de um acontecimento, 

com o objetivo de manter, elevar ou recuperar o conceito de uma organização em seu 

público de interesse”. Nesse sentido, conforme Cahen (1990, p. 160).  

O importante é ressaltar que , seja qual for o exemplo e o evento , deve ser 

estabelecido um “estilo” próprio - sempre reconhecível e, naturalmente, 

sempre elegante e eficaz, na medida em que é nestes eventos que são 

transmitidas as “mensagens preferenciais”, são abertos os “canais de 

comunicação” e é mostrada, da melhor forma possível, a“cara” da empresa. 

 

Na visão de Giacaglia (2008), as empresas, que fazem parte integrante da 

sociedade, também organizam e participam de eventos, seja em âmbito interno ou 

externo, onde todas, praticamente, organizam eventos internos, que podem ser de 

diversos tipos, como: fundamentalmente sociais (comemorações de aniversários e 

confraternizações de final de ano), esportivos (jogos e campeonatos), culturais 

(palestras, cursos, musicais, exposições de arte), religiosos (missas ou cultos) e outros 

(cafés da manhã, almoços, coquetéis, jantares ou churrascos para funcionários, parceiros 

e clientes).  
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Conforme Dias (1996) os eventos corporativos tem como objetivo a 

promoção da imagem da empresa, seu produto ou serviço em destaque diante de seus 

públicos de interesse visa também alcançar públicos determinados com objetivo de 

vender uma boa imagem da empresa.  Além disso, há a integração para sintetizar os 

interesses dos diferentes públicos presentes no evento, dentre outros aspectos. Ressalta 

Kunsch (1986, p. 59) que “a importância da realização de um evento, está, sobretudo, 

no aproveitamento do instante, do ambiente ou da presença de pessoas, pois dessa 

atitude resulta a impressão final”. 

Para Cesca (1997), do ponto de vista das organizações os eventos 

corporativos podem ser classificados em dois tipos: institucionais e promocionais, ou 

seja, comerciais.  Nesse sentido, Silva (2008, p. 4-5) corrobora e afirma que: 

Do ponto de vista das organizações há dois interesses centrais na 

classificação de eventos: o institucional e o promocional. O interesse 

institucional visa criar ou firmar o conceito/imagem da empresa, entidade, 

governo ou pessoa, sem objetivos mercadológicos imediatos. Já o interesse 

promocional visa à promoção de um produto da empresa ou de um serviço do 

governo, entidade, pessoa, em apoio a Marketing, mas aí com fins 

mercadológicos. O que realmente importa para efeito de estudo é a relevância 

que os eventos têm como estratégia, fato com o qual todos os autores que se 

dedicam ao tema concordam. 

 

Para Andrade (2007), os eventos organizacionais podem se apresentar em 

diversos tipos como seminário, convenção de venda, congresso, treinamento, 

comemoração e confraternização, inauguração e premiação, lançamento de produto ou 

serviço, palestra, conferência, simpósio, brainstorming, fórum, feira e workshop.  

Giacaglia (2008) informa que eventos internos, com finalidades 

profissionais, podem ser de outros tipos, como os de marketing e premiação de 

funcionários que se destacaram. Além desses eventos internos, é comum a participação, 

promoção e organização em eventos externos ligados aos negócios, como: Feiras, 

roadshows, convenções de vendas e congressos, entre outros, realizados com finalidade 

de troca de experiências, informações e atualizações.  

Atualmente, cada vez mais os eventos organizacionais possuem finalidade 

financeira em sua origem. “De fato, a preocupação e, desenvolver ações que gerem 

lucros efetivos perpassa hoje, todas as atividades de marketing, inclusive os eventos.” 

(GIACAGLIA, 2008, p.4). 

Essa evolução ocorreu com mais intensidade a partir do agravamento da 

disputa de mercado, marcada pela concorrência e pela crescente dependência 

das empresas com relação à opinião pública, obrigando-se a realizar eventos 
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mais ligados à finalidade principal delas, que é a geração de lucro. Como 

consequência, atualmente as empresas não podem deixar de participar ou de 

organizar eventos, sob pena de ficarem fora do mercado. (GIACAGLIA, 

2008, p.5). 

 

Contudo, para Giacaglia (2008, p.5), em eventos cujo principal objetivo é 

geração de lucro, apesar de estarem crescendo ano a ano, eles são um recursos recente, 

se comparados a outras atividades típicas da comunicação, como a venda pessoal e 

propaganda e publicidade, “motivo pelo qual, mesmo entre os autores mais 

conceituados, não está claro, ainda, onde se insere, na estrutura das empresas, o novo 

tipo de evento, com escopo mais amplo que os menos complexos que o precederam”. 

Nessa linha, Canton (2002, p. 42), afirma que o evento, nessa perspectiva:  

É um produto e, partindo da premissa de que á uma atividade destinada a 

gerar lucros, direta ou indiretamente, a todos os envolvidos, é fácil 

depreender que se trata de um produto de extremo valor e deve ser explorado 

e oferecido a um público ávido de informação, conhecimento, inovações 

tecnológicas, lançamentos para a sua área de atuação, entretenimentos, e tudo 

aquilo que pode ser representado como novas experiências e emoções . 

 

Além de benefícios como o atingimento de maiores lucros por parte das 

empresas, a organização de eventos, possui desafios como a captação de recursos e 

promoção do evento, que conforme Melo Neto (2001, p.93) não pode consistir em ações 

isoladas. Para que a estratégia tenha sucesso é necessária a construção de um suporte 

institucional bem definido, que envolva outros empresários, comércio, setor de serviços 

e outros públicos, além da participação da comunidade local que também indispensável 

ao êxito desse processo. 

Para que uma empresa participe ou promova um evento, é necessário que ela 

adote certos critérios e procedimentos, tais como verificar se o evento se 

enquadra nos objetivos e em que categoria (promocional ou institucional) ele 

pode ser utilizado. Também é importante lembrar que a opção por um tipo de 

evento deve estar em consonância com a elaboração de outros planos de 

comunicação, para que a mesma imagem gerada nos eventos seja perceptível 

quando utilizados os demais meios de comunicação. (SILVA, 2008, p.5). 

 

 Giacaglia (2008), afirma que o crescimento de eventos organizacionais, 

oferecem diversos benefícios: 

 Estreitamento das relações com os clientes, possibilitando a interação deles com 

todos os profissionais da empresa.  

 Apresentação dos produtos/serviços da empresa para seu mercado-alvo, 

ampliando sua exposição. 

 Ganho de novos clientes, na venda em curto, médio e longo prazo, além da 
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geração de um mailing de prospecção para vendas. 

 Obtenção de informações sobre o mercado e os concorrentes. 

 Venda ou transmissão de informações ao canal de vendas. 

 Atualização profissional técnica. 

 Alavancagem da imagem institucional. 

 Estabelecimento de novos contatos comerciais. 

 Alavancagem institucional. 

 Novos contatos comerciais. 

 Lançamento de novos produtos. 

Em termos de retorno, os eventos podem se tornar uma verdadeira vantagem 

competitiva e similar a um serviço bem prestado e o próprio desempenho de seus 

negócios. “São processos de relacionamento efetivos junto aos diferentes públicos que 

mantêm uma organização viva, nos quais o planejamento e a ações devem ser 

elaboradas para a manutenção, sustentabilidade e realização de um empreendimento”. 

(SILVA, 2008, p. 11).  

Para Cobra (1993), os eventos organizacionais, podem ainda, estabelecer 

comparações com produtos e serviços de empresas concorrentes.  

Congressos, seminários e cursos possibilitam a apresentação institucional de 

diversos produtos que, a guisa de novidade, ganham espaço na mente dos 

diversos consumidores potenciais e sobretudo recebem o aval de 

credibilidade. (COBRA, 1993, p.432). 

 

A promoção de produtos ou serviços é um objetivo comum na promoção de 

eventos organizacionais. Para organizações que promovem eventos, independente de 

seu tipo, é interessante a elaboração de um calendário de eventos, para facilitar o 

planejamento com antecedência e aquisição de verbas. É necessário considerar o evento 

como atividade fundamentada na estratégia e nos objetivos da empresa, conforme 

ressalta Silva (2008, p. 10): 

A atividade evento, como é adotada atualmente em todas as suas fases - 

desde a concepção da primeira idéia até sua plena realização, avaliação e 

encerramento - representa um grande estímulo para a economia. Isto se dá 

porque envolve um grande número de agentes, produz oportunidades de 

ocupação e emprego, o que dinamiza e incrementa atividades do mercado 

profissional. O evento é fator de comunicação com grande poder na estratégia 

comunicacional de uma empresa com seus públicos. Entretanto, poucos 

sabem explorá-lo de maneira adequada, porque talvez ainda não tenham 

percebido essa função e esse valor. Deixam de considerá-lo como uma forma 

de aproximação entre a organização e os grupos de interesse. Como atividade 
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planejada destinada a gerar a divulgação das empresas, há conclusões 

específicas sobre o papel de cada evento ao atrair a atenção do público de 

interesse para a organização que o realiza.  

 

Cesca (1997) destaca que é importante o organizador do evento conhecer as 

peculiaridades de cada tipo, por exemplo, em bodas e jubileus, cada um requer 

comemoração com características próprias. Assim, sendo o planejamento, uma etapa 

fundamental para o sucesso do evento:  

Uma constatação interessante é a de que o planejamento é a peça 

fundamental ao desenvolvimento de qualquer atividade nas empresas e, de 

modo especial, a organização dos eventos. Com isso, o planejamento de um 

evento, seus objetivos, o público que se pretende atingir e as estratégias que 

são desenvolvidas revelam o grau de conscientização da sua utilização no 

relacionamento com os públicos das organizações.  
(SILVA, 2008, p.10) 

 

Os eventos corporativos têm crescido em números, proporções e grau de 

sofisticação. “Devido ao aumento nas proporções e à ampliação nas finalidades dos 

eventos de negócios, sua organização e implementação torna-se uma tarefa trabalhosa, 

especializada e de grande responsabilidade”. (GIACAGLIA, 2008, p.1). Ainda nessa 

perspectiva: 

Não é uma classificação excludente, isto é, um evento pode ser ao mesmo 

tempo cultural e comercial, como as Bienais do Livro, voltado ao consumidor 

e corporativo, como a Fenit, e de alavancagem da imagem da empresa e de 

vendas, como os roadshows e assim pode diante. (GIACAGLIA, 2008, 

p.39). 
 

 De maneira geral, nesse capítulo procurou-se realizar uma classificação 

dos eventos, destacando suas finalidades, como eventos organizacionais que visam a 

venda de produtos ou serviços e ao tempo mesmo maior visualização de sua marca 

frente a parceiros de negócios.  A seguir é feita uma abordagem mais precisa acerca da 

gestão de eventos, como se dá o mercado de eventos e os processos de gestão.  
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3 A GESTÃO DE EVENTOS: ASPECTOS GERAIS 

 

A gestão de eventos tem em sua natureza a complexidade em definir 

objetivos, público-alvo e alinhar as variáveis para um orçamento e recursos pré-

determinado. Para Giacaglia (2008), os objetivos devem ser desenvolvidos 

considerando o geral e específico, determinando o que se pretende com o evento. Os 

públicos é a quem se destina o evento, sendo externo, interno ou misto, e quem dentre 

dessa classificação. As estratégias consistem naquilo que servirá de atração para os 

interessados.  

Os recursos podem ser humanos, materiais e físicos. A implantação é a 

descrição dos procedimentos, a partir da aprovação do projeto até o seu fim. Fatores 

condicionantes são fatos, decisões e acontecimentos que condicionam a realização do 

projeto. O acompanhamento e controle consistem na determinação de quem e como será 

feita a coordenação de todo o processo da organização de evento. A avaliação deve ser 

feita após o término do evento. O orçamento previsto deve ser detalhado, pois é de onde 

virão os recursos para a execução do evento. (CESCA, 1997). 

O projeto de evento é o documento que deverá ser aprovado pela diretoria 

da organização e dará continuidade a operacionalização do mesmo, que pode ser feita a 

partir de um cronograma de trabalho. (CESCA, 1997). Para Cesca, (1997, p. 46), um 

cronograma de evento: “envolve diversas atividades e sua distribuição entre os 

membros da equipe organizadora, dentro do cronograma que envolve preparação (pré), 

execução (trans) e avaliação (pós). É portanto, o antes, o durante e o depois do evento”. 

Nessa perspectiva, para Giácomo (1993, p. 69), “deve se dada ênfase especial ao fator 

antecedência, onde o cronograma tem importância fundamental como ferramenta de 

avaliação de viabilidade de todas as tarefas e providências para a concretização do 

evento”.   

Os grandes eventos como congressos, possuem as comissões organizadoras 

que se dividem em subcomissões. Neste caso, cada subcomissão fará o seu 

cronograma de trabalho, que terá um organizador geral com o cronograma 

geral do evento, no qual constam todas essas subcomissões. (CESCA, 1997, 

p. 46). 

 

 Em paralelo ao cronograma de operacionalização do planejamento do 

evento, é importante fazer um controle econômico, constate das despesas e receitas, que 
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dependendo do porte, requer um profissional especializado para sua elaboração. 

(CESCA, 1997)  

Conforme Giacaglia (2008), os eventos vêm se tornando cada vez mais 

especiais para as empresas, seja em âmbito econômico ou social. Eles crescem em 

números, proporções e grau de sofisticação, competindo até com a importância da 

publicidade e propaganda, e assumindo um papel de cartão de visitas das organizações, 

sendo essenciais para eventuais fechamentos de negócios, venda de produtos ou 

serviços.  

Na visão de Giacaglia (2008, p.3), um evento, tem como principal 

característica, “propiciar uma ocasião extraordinária ao encontro de pessoas, com 

finalidade específica, a qual constitui o „tema‟ principal do evento e justifica a sua 

realização”. Conforme a autora: 

Constituem pretexto para essas ocasiões acontecimentos dos mais variados 

tipos e finalidades, que ocorrem esporadicamente na vida das pessoas, como 

nascimentos (batizados), entrada na puberdade (ritos de iniciação), noivados 

e casamentos (bodas) e até funerais. Há também eventos de âmbito maior, 

pois dizem respeito à vida em comunidades, como os previstos para celebrar, 

em diferentes culturas, dias dedicados a Deus, aos santos ou a entidades 

pagãs, ligados ou não ao final das colheitas e as estações do ano. [...] têm-se 

notícia da realização de eventos e de sua importância tanto nas sociedades 

atuais como nas antigas. (GIACAGLIA, 2008, p. 3-4). 

 

Dada a complexidade da organização de eventos e a existência de empresas 

especializadas, algumas empresas possuem o dilema de realizar seus eventos a partir de 

sua estrutura própria ou da contratação de uma empresa especializada. Nesse sentido 

devem ser considerados diversos fatores para a tomada dessa decisão, como: sua 

filosofia, experiências anteriores com terceirização, ponderações de ordem econômica e 

grau de interação entre os diferentes departamentos da organização. “É necessário ter 

presentes as vantagens e desvantagens da contratação ou não de empresa especializada”. 

(GIACAGLIA, 2008, p. 3-4). 

Há empresas que optam por concentrar suas atividades nas respectivas áreas 

de atuação, terceirizando tudo o que for possível, privilegiando, assim, uma 

estrutura mais enxuta. Outras, no entanto, preferem realizar praticamente 

todas as atividades em sua própria estrutura organizacional. Além dessas 

diferenças de filosofia, experiências positivas ou negativas e know-how já 

adquirido com terceirizações anteriores podem levar ou não à opção de 

terceirizar a organização de eventos. (GIACAGLIA, 2008, p. 23). 

 

Dentre as vantagens no caso de organização de eventos por meio de 

empresa especializadas, podem-se destacar: maior velocidade na organização do evento, 

por ser realizado por uma equipe especializada e experiente, maior eficiência de custos 
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trabalho mais bem planejado, pois as empresas do ramo desenvolvem planejamento e 

pesquisa específicos para a execução do evento, maior flexibilidade, maior capacidade. 

(GIACAGLIA, 2008). 

No âmbito de execução dos serviços internos, as vantagens são: maior 

personalização na organização na organização do evento, por serem desenvolvidos por 

profissionais com a cultura da organização, maior capacidade de operacionalização das 

atividades, maior padronização, menor dependência, no sentido de, ao fechar contrato 

com uma empresa externa, têm-se uma certa dependência com relação ao trabalho 

desenvolvido por ela e maior valorização do profissional da empresa. (GIACAGLIA, 

2008). 

Para Matias (2010, p. 3), é fundamental para o sucesso de um evento, a 

contratação dos serviços de um “organizador de eventos”. Isso se dá, em um função dos 

objetivos fixados, do grande número de pessoas que envolvem-se em diversas 

expectativas e pelas necessidades que essas pessoas apresentam, tornando os eventos 

uma importante atividade econômico e social, que deve ser tratada de forma 

profissional. Assim a contratação de profissional ou empresa especializada, é importante 

para maior segurança e eficiência na prestação dos serviços. 

 

3.1 Mercado de eventos  

 

Um evento vai além de planejamento, programação, execução e 

monitoramento de uma sequência de atividades especificas e destinadas a um público 

determinado. Sendo necessário pensar no evento, como uma atividade econômica que 

gera diversos benefícios para as empresas patrocinadoras, a cidades em que são 

realizados, para o comércio local, restaurantes, hotéis e comunidades. (MELO NETO, 

2007). 

No contexto nacional, de acordo com o Ministério de Turismo (2010, p. 15): 

O Brasil vem se posicionando tanto como um destino para a efetivação de 

negócios como para a realização de eventos. Como um destino de negócios, o 

Brasil vem se posicionando por conta do seu desenvolvimento industrial e 

respectivos produtos, tanto para exportação, como para a comercialização 

interna. Destacam-se as áreas de agropecuária, telecomunicações, 

biotecnologia, meio ambiente, finanças, moda, calçados, joias, têxteis, 

alimentação, plásticos, materiais de construção, aviação, finanças e do 

artesanato, entre outras. No que se refere à área de eventos, a conquista de 

referências em desenvolvimento tecnológico e científico, a profissionalização 

e as estruturas do setor são alguns dos fatores para o crescimento do 
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segmento. Aliam-se a esses fatores as opções de lazer relacionadas à 

diversidade dos recursos naturais e culturais. Esse desenvolvimento pode ser 

exemplificado com o crescimento do setor de feiras, uma excelente 

ferramenta na comercialização de produtos. As maiores e mais significativas 

feiras comerciais da América do Sul estão sediadas no Brasil, em especial 

aquelas referentes aos produtos nos quais o país possui liderança. 

 

Esse crescimento da área de eventos como negócios no Brasil, permite o 

desenvolvimento econômico e movimenta uma cadeia que permeia esses tipos de 

eventos, que baseiam-se no turismo de eventos, o comércio de eventos e a indústria de 

entretenimento de eventos. “É claro que quanto maior o evento, maior seu impacto 

econômico, a nível local e regional. A magnitude e a natureza do evento são os fatos 

que lhe proporcionam valor econômico”. (MELO NETO, 2007, p. 32). A figura abaixo 

mostra a relação para gerar o valor econômico: 

. 

Figura 1 – Valor econômico em eventos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Melo Neto (2007, p. 33). 

Os elementos são interdependentes para o valor econômico de eventos, 

cujos efeitos são gerados em cadeia – “o aumento do turismo de eventos gera um 

aumento no comércio de eventos, e este, por sua vez provoca aumento no volume de 

ofertas da indústria do entretenimento de eventos”. (MELO NETO, 2007, p. 33).  

Cada um desses elementos recebe influência e produz efeitos sobre os 

demais. O resultado final é o valor econômico agregado do evento -  o total 

de receitas no turismo, no comércio e na indústria do entretenimento, além 

dos investimentos em patrocínio, criação e produção de merchandising, 

propaganda, publicidade e gastos com equipamentos, obras, serviços e 

geração de empregos. (MELO NETO, 2007, p. 34). 

 

O turismo de eventos vem sendo bastante utilizado pelas Associações 

Comerciais de diversas cidades. De acordo com o Ministério do Turismo (2010, p.15), o 

Turismo de eventos Comércio de eventos 

Indústria de entretenimento de 

eventos 

Valor econômico 

do evento 
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Turismo de Negócios e Eventos compreende “o conjunto de atividades turísticas 

decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter 

comercial, promocional, técnico, científico e social”.  

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento do Turismo de 

Negócios e Eventos, como a globalização da economia, o desenvolvimento tecnológico 

e o consequente aprimoramento dos meios de transporte e de comunicação, entre outros 

fatores que facilitam e estimulam a movimentação turística mundial e, de modo 

especial, os deslocamentos para fins de conhecer, trocar informações, promover e gerar 

negócios. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). Assim: 

O turismo de eventos somente ocorre através de parceria entre Estado, 

Município, entidade promotora de evento, mídia e patrocinadores. Consiste 

na promoção de descontos especiais em viagens, hospedagem em hotéis e 

pousadas e consumo em restaurantes antes, durante e após o período de 

realização do evento. (MELO NETO, 2007, p. 33). 

 

Essas parcerias citadas por Melo Neto (2007) podem ser exemplificadas, a 

partir de um esboço esquemático de Agentes de turismo de Negócios e eventos 

desenvolvido pelo Ministério do Turismo (2010), que pode ser observado na Figura 2: 

Figura 2 - Quadro Esquemático Agentes do Turismo de Negócios & Eventos 

 

Fonte: Ministério do Turismo (2010, p. 48).  

Ainda nesse contexto, conforme o Ministério do Turismo (2010), o Turismo 

de Negócios e Eventos apresenta características bastante peculiares, como a 
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oportunidade de equacionamento de períodos sazonais, maior rentabilidade, tendo em 

vista que o turista desse segmento, em relação ao de lazer, apresenta maior gasto médio, 

dentre outros.  

Com relação ao comércio de eventos, este compreende realizações e 

promoções em sorteios, cuponagem e venda de ingressos e venda de serviços 

relacionados ao evento. “Vale lembrar que tal prática também inclui a venda de 

produtos com a marca do evento”. (MELO NETO, 2007, p. 32). 

Eventos que atraem público grande devem incluir atividades de 

entretenimento, como bailes, parques de diversões, jogos e brincadeiras, passeatas e 

rodeios. “É que o denominamos de indústria de entretenimento de eventos”. (MELO 

NETO, 2007, p. 32). 

Conforme Melo Neto (2007, p. 22), o marketing de eventos, ou o marketing 

promocional, têm objetivo de criar ambientes interativos, para que o negócio do 

patrocinador se una com os consumidores potenciais, promovendo sua marca e 

aumentando suas vendas. O autor afirma que: 

Os investimentos em projetos esportivos, culturais, ecológicos, sociais, 

turísticos e de lazer e entretenimento dão excelentes retornos para as 

empresas. Além do retorno institucional, expresso através da melhoria de 

imagem, há também o retorno sobre as vendas. (MELO NETO, 2007, p. 

227). 

 

O negócio de promoção de eventos gera milhões de dólares em todo o 

mundo, no Brasil certamente é um setor de expansão.  “A razão deste crescimento é 

fácil de entender – as empresas investem cada vez mais em imagem. A promoção de 

eventos é uma ação que tem se mostrado muito eficaz no campo do marketing 

institucional”. (MELO NETO, 2007, p. 227). 

O mercado de eventos é amplo e proporciona diversas vantagens para as 

empresas que promovem e para o entorno do local onde é realizado. Esse mercado que 

cresce, atua com eventos de diferentes portes, para isso, é necessário conhecer como se 

dá o processo de gestão de eventos de forma geral.  

 

3.2 O processo gestão de eventos 

 

O processo de gestão de um evento, independente do porte, segue etapas 

que se adaptam a cada necessidade. Britto e Fontes (2004, p. 20), o planejamento de um 
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evento “envolve pesquisa, planejamento, organização, coordenação, controle e 

implantação de um projeto, visando atingir o seu público-alvo com medidas concretas e 

resultados projetados”. Segundo Allen (et al, 2003, p. 13), “o momento crucial na 

criação de um evento é a compreensão do ambiente do evento”. 

O processo de planejamento consiste em estabelecer em que ponto uma 

organização se encontra no presente e para onde ela pretende se dirigir no 

futuro, com as estratégias ou táticas necessárias para atingir esse ponto. 

Resumindo em poucas palavras, o processo de planejamento se interessa 

pelos fins e pelos meios para atingir tais fins. (COUTINHO, 2010, p. 24).  

 

Conforme Giacaglia (2008), planejar eventos com sucesso não é tarefa 

simples, pois envolve muitas providências, “de natura diversa, que devem ser tomadas 

em determinada ordem e geralmente em curto espaço de tempo. Qualquer 

esquecimento, atraso ou falha em relação a uma dela poderá comprometer o sucesso de 

evento”.  Para Cesca (1997, p. 41):  

A organização de eventos é trabalhosa e de grande responsabilidade. 

Acontece “ao vivo”, e qualquer falha comprometera o conceito/imagem da 

organização para qual é realizado, e de seu organizador. Para ter objetivos 

plenamente atingidos, é fundamental que se faça critérios de planejamento, 

que envolve: objetivos, públicos, estratégias, recursos, implantação, fatores 

condicionantes, acompanhamento e controle, avaliação e orçamento. 

 

Para Matias (2010), destaca as fases do processo de planejamento e 

organização de um evento: Concepção, momento da incorporação da ideia; pré-evento, 

momento de planejamento e organização; per ou trans evento, momento da realização 

do evento; pós-eventos, momento de avaliação e encerramento.  Allen (et al,  2003) 

também divide o evento, no que tange o processo logístico  em pré-evento, transevento 

e pós-evento. 

Figura 2 – Pré-evento, transevento, pós-evento 
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Fonte: Allen (et al, 2003, p. 60). 

O processo de concepção, conforme Matias (2010), é necessário e 

importante, pois a ideia deve ser incorporada por aqueles que irão organizar, mediante 

isso deve haver um levantamento do maior número possível de informações: 

reconhecimento das necessidades, elaboração de alternativas para suprir as necessidades 

definidas, identificação dos objetivos específicos, dados e informações sobre os 

participantes, patrocinadores, entidades e outras instituições em potencial, definição dos 

resultados desejados e estimativas de exequibilidade econômica / técnica, de tempo e 

recursos, fixação de diretrizes, dentre outras. Coutinho (2010, p. 14), afirma que “antes 

de traçar as metas, é necessário conhecer as características do evento”. 

No que tange o pré-evento, Matias (2010), afirma que é nessa etapa que se 

faz o planejamento, peça fundamental para a organização do evento, onde estão 

inseridos a coordenação executiva e os controles financeiro, técnico-administrativo e 

social do evento. É nessa fase que são definidas e realizadas os serviços iniciais, de 

secretaria, detalhamento do projeto, dentre outras. (MATIAS, 2010). 

Os serviços iniciais são providências imediatas após a decisão de realização 

do evento, como: identificação de órgãos, entidades e empresas de interesse à execução 

do evento para fornecer patrocínio, doações, subvenções e outros; levantamento de 

 PRÉ-EVENTO   TRANS-EVENTO PÓS-EVENTO 
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nomes e confirmação de convidados, conferencistas, autoridades e outros; divisão de 

responsabilidades dos profissionais e prestadores de serviços envolvidos; abertura de 

conta para o evento, sob responsabilidade da empresa organizadora. (MATIAS, 2010). 

Os serviços de secretaria ficam ao comando da secretaria do pré-evento, 

responsável por executar antecipadamente alguns serviços e atividades para composição 

da estrutura administrativa e institucional do evento. A secretaria desenvolve atividades 

no âmbito da preparação de correspondência preliminar, expedição de correspondência, 

tomada de preço e confecção de materiais, controle e arquivo de correspondências, 

remessa de circulares e cartas informativas, controle e confirmação de inscrições, 

criação e execução de fluxogramas e identificação, seleção e contratação de serviços. 

(MATIAS, 2010). 

No detalhamento do projeto, há a elaboração do pré-projeto, que apresenta 

em linhas gerais a ideia do que se pretende realizar. Os principais itens que devem estar 

expressos no projeto são:  

 A definição do produto: etapa em são contemplados objetivos, topologia, 

público a ser atingido e justificativa da realização; 

 A escolha do local: adequada aos objetivos e porte do evento. Não envolve 

apenas o espaço físico, mas também a localização geográfica em que se 

encontra, ou seja, o estado da Federação e a cidade-sede; 

 Definição do local e data: é necessário tomar diversos cuidados, tendo em vista 

o calendário promocional para não coincidir com outros eventos, sejam similares 

ou cívicos, religiosos, entre outros. 

 Elaboração do temário e calendário: o tema central norteará o desenvolvimento 

do temário, que é a fixação antecipada dos assuntos a serem abordados durante o 

evento. O calendário constitui-se da distribuição de atividades do evento em 

datas e horários, é o programa geral do evento. 

 Identificação e análise dos participantes: detecção da natureza e peculiaridades 

do público-alvo. 

 Estratégias de comunicação e marketing: definição e adequação dos meios e 

mensagens a serem utilizados, para informar, sensibilizar e motivar o público. 

Os meios de comunicação podem ser: jornais, revistas, rádios, TV, Cartazes, 

folhetos, mala direta, diálogo, painéis, outdoors, realese e backlight, bus-doors e 

internet. Como mídias alternativas, têm-se: prajet (para-pente motorizado que 
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leva atrás uma faixa com o nome do evento), dirigível, rede de tv interna e/ou 

alto-falantes, bike-door, man-door. 

 Infraestrutura de áudio, vídeo: em geral são serviços de som, projetor, telas de 

projeção, iluminação, sistemas de tradução simultânea, vídeo e televisão, 

computador, mapas, modelos, maquete, dentre outros. 

 Materiais e serviços: os recursos materiais podem ser de expediente (papel, 

circulares, envelopes, canetas, lápis e outros), material participante, 

equipamentos. Os serviços envolvem a contratação de profissionais, como 

decoração, tradução e interpretação, de imprensa, segurança e vigilância, 

montagens e instalações, sinalização, transitário, seguro e outros.  

 Transporte e hospedagem para convidados e participantes, programação, 

agências de viagens e turismo, recursos financeiros e cronograma básico. 

Contudo, dependendo do tipo de evento e abrangência, cada item pode ter 

relevância de diferente grau. (MATIAS, 2010). 

Dentro da fase do per ou transevento, é que ocorre o transcorrer das 

atividades, em que todas as fases são acompanhadas por check-list.  Nessa etapa a 

secretaria do evento fica responsável pelo apoio administrativo. Nessa secretaria 

encontram-se os recepcionistas, que sob orientação de um coordenador, têm como 

atribuições recepcionar o público e atende-los com as informações necessárias e 

provisão de materiais, atender o plenário e salas, preparação de impressões e demais 

materiais necessários, supervisão dos serviços oferecidos durante o evento, realização 

de novas inscrições, entrega de materiais, dar informações gerais, entre outras. 

(MATIAS, 2010). 

O pós-evento, dá-se com o encerramento do evento, consiste na avaliação 

técnica, administrativa e dos participantes, onde ocorre a confrontação dos resultados 

esperados com os obtidos, possibilitando a identificação dos pontos positivos e 

negativos do evento. (MATIAS, 2010).  

Nesta fase são existe a necessidade de utilização de alguns instrumentos de 

controle que foram utilizados durante a organização, como: formulários de 

procedimentos formais; Checklist, relatórios periódicos das atividades; atas das reuniões 

periódicas; questionários de avaliação dos participantes; dentre outros. (MATIAS, 

2010). 

Dentre as principais rotinas que devem ser efetuadas no pós-evento estão: os 
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serviços de secretaria, divulgação do pós-evento, serviços complementares, análise e 

avaliação. Os serviços de secretaria incluem o preparo e envio da correspondência final, 

controle, arquivo e encadernamento de toda a correspondência enviada e recebida, 

agradecimentos, relatório final da atividades, envio de anais aos participantes, caso 

tenha, elaboração do portfólio. (MATIAS, 2010). 

A divulgação do pós-evento inclui a compilação e preparação de notícias 

gerais sobre todo o transcorrer do evento, resultados e objetivos alcançados. Os serviços 

complementares incluem a apresentação do balanço financeiro final, balancete 

administrativo e demonstrativo, liquidação de pendências. (MATIAS, 2010). 

Ainda nessa etapa de pós-evento, a análise e avaliação são fundamentais 

para o aprimoramento da organização do evento. A base para realizar a avaliação, está 

no “cronograma básico, que determina tarefas, estabelece responsabilidade e prazos, 

facilitando o processo e também o check list, pois este apresenta o desenvolvimento de 

todas as atividades do planejamento”. (MATIAS, 2010, p. 186). 

Em suma, de acordo com Giacaglia (2008, p.68), cada tipo de evento possui 

características peculiares, “motivo pelo qual os passos e, às vezes, a sua ordem diferem, 

apesar de haver uma coincidência”.  
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4 METODOLOGIA   

 

A metodologia é uma forma de validar uma pesquisa como científica. 

Conforme Vergara (2013, p. 1), a ciência é uma das formas de se obter conhecimento e 

sua atividade básica é a pesquisa, que objetiva buscar explicações acerca de um 

determinado acontecimento. “Ciência é um processo. Um processo permanente de busca 

da verdade, de sinalização sistemática de erros e correções, predominantemente 

racional”. (VERGARA, 2013, p. 2). Conforme Fonseca (2002, p. 11): 

O conhecimento científico é produzido pela investigação científica, através 

de seus métodos. Resultante do aprimoramento do senso comum, o 

conhecimento científico tem sua origem nos seus procedimentos de 

verificação baseados na metodologia científica. É um conhecimento objetivo, 

metódico, passível de demonstração e comprovação. O método científico 

permite a elaboração conceitual da realidade que se deseja verdadeira e 

impessoal, passível de ser submetida a testes de falseabilidade. Contudo, o 

conhecimento científico apresenta um caráter provisório, uma vez que pode 

ser continuamente testado, enriquecido e reformulado. Para que tal possa 

acontecer, deve ser de domínio público. 

 

Como forma de conhecer o mundo, a ciência é “o saber produzido através 

do raciocínio lógico associado à experimentação prática. Caracteriza-se por um 

conjunto de modelos de observação, identificação, descrição, investigação experimental 

e explanação teórica de fenômenos”. (FONSECA, 2002, p. 11).  Na visão de Minayo 

(2007, p. 35), “a ciência é a forma hegemônica de construção do conhecimento, embora 

seja considerada por muitos críticos como um novo mito da atualidade por causa de sua 

pretensão de ser único motor e critério de verdade”. 

Uma pesquisa é requerida “quando não se dispõe de informação suficiente 

para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em 

tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema”. No 

que tange a metodologia, para Minayo (2007, p. 44) ela consiste em:  

a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o 

tema ou o objeto de investigação requer; b) como a apresentação adequada e 

justificada dos métodos, técnicas e dos instrumentos operativos que devem 

ser utilizados para as buscas relativas às indagações da investigação; c) e 

como a “criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e 

específica na forma de articular teoria, métodos, achados experimentais, 

observacionais ou de qualquer outro tipo específico de resposta às indagações 

específicas. 

 

De forma geral, para que uma pesquisa se caracterize como científica, é 

necessário que ela possua método. Assim, a seguir estão descritos os procedimentos 

metodológicos que embasaram o desenvolvimento dessa pesquisa.  
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4.1 Classificação da pesquisa 

 

A abordagem utilizada nesta pesquisa é qualitativa, pois busca investigar o 

problema proposto com mais profundidade. A pesquisa irá aprofundar-se a partir dos 

objetivos absorvendo informações do contexto e relacionando-as com o embasamento 

teórico do tema.  

Nesse tipo de abordagem, o investigador desenha o estudo da maneira mais 

adequada. (MASCARENHAS, 2012). Para Minayo (2001), a abordagem qualitativa, 

trabalha com uma diversidade de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, aprofundando-se mais nas relações, nos processos e nos fenômenos.  

Assim a partir da ferramenta escolhida para coleta de dados, foi possível um 

maior contato com o objeto da pesquisa, aprofundando as questões estabelecidas acerca 

da temática da pesquisa, organização de eventos corporativos, objetivando conhecer 

suas etapas de planejamento, organização e controle, e outras informações sobre a 

empresa estudada conforme os objetivos geral e específicos.  

Perovano (2016, p. 59), afirma que no desenho de pesquisa qualitativa, o 

pesquisador além de coletar os dados no contexto em que os atores do estudo vivem, 

deve determinar quais são os pontos mais importantes a serem abordados. As ações de 

pesquisa, “são baseadas nas observações e vivências do pesquisador sem o uso de 

estatística ou qualquer forma de quantificações”. (PEROVANO, 2016, p. 151).  Nesse 

sentido, o próprio pesquisador foi o responsável pela coleta e análise dos dados, tendo a 

responsabilidade em verificar os principais pontos, em que não utilizou-se dados e 

variáveis estatísticas, mas sim, qualitativas.    

A utilização desse tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa pelo 

fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise de um 

problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir unidades. Os dados 

coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando o maior número possível de 

elementos existentes na realidade estudada. Preocupa-se muito mais com o processo do 

que com o produto. Na análise dos dados coletados, não há preocupação em comprovar 

hipóteses previamente estabelecidas, porém estas não eliminam a existência de um 

quadro teórico que direcione a coleta, a análise e a interpretação dos dados. 

(PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 70). 

Assim, na etapa de análise de dados, na qual se específica mais adiante, não 
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foram utilizados comprovações de hipóteses, mas sim, a descrição dos dados obtidos, e 

sua análise com base na fundamentação teórica para a interpretação e análise com maior 

propriedade científica.  

Esse estudo caracteriza-se como exploratório, pois tem como finalidade 

proporcionar mais informações sobre o assunto investigado, a organização de eventos 

corporativos, possibilitando assim, sua definição, facilitando a delimitação do tema da 

pesquisa. Tendo em vista o tema não ter esgotado, contrario a isso, é uma área em 

expansão e que demanda de produções científicas. Além disso, esse método foi 

selecionado, pelo fato da própria natureza investigativa da pesquisa sobre as ações de 

uma empresa da área de eventos.  

Conforme Gil (2008, p. 27), as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade “desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores”. Esta pesquisa, enquanto estudo exploratório realizou um aprofundamento a 

partir das informações coletadas no ambiente, onde buscou explorar de forma concisa o 

tema e responder os objetivos propostos. 

 Perovano (2016, p. 153), afirma que nos estudos exploratórios são 

analisados fenômenos pouco investigados e que a maior parte deles possui enfoque 

qualitativo. “Nesse tipo de estudo, o pesquisador deve colher o máximo possível de 

evidências vinculadas às variáveis contidas na hipótese de pesquisa ou na pergunta de 

pesquisa”. Entre todos os tipos, as pesquisas de caráter exploratório enquadram-se como 

as que apresentam menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem 

“levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de 

caso”. (GIL, 2008, p. 27).  

As evidências para complementar os dados obtidos na pesquisa, foram 

coletadas junto a empresa Result, através do repasse de informações. Foi feita uma 

visita a empresa no dia 23 de novembro de 2016, para a coleta de dados e de 

informações complementares.   

Por fim, esse estudo caracteriza-se ainda como uma pesquisa de natureza 

descritiva, pois tem como objetivo, a descrição das características da gestão de eventos 

organizacionais, da empresa estudada. Essa descrição é necessária para melhor 

resolução do problema de pesquisa e resposta aos objetivos elencados. 

Perovano (2016, p. 156), infere que no estudo descritivo, é necessária uma 
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maior preocupação com os atributos e as condições de definição das variáveis, de forma 

que sejam precisas. Conforme Gil (2010.p.29) as pesquisas deste tipo têm como 

objetivo primordial “a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”.  

Assim, procurou-se realizar com máxima precisa a descrição das 

informações encontradas durante a coleta de dados na seção de análise e interpretação 

dos resultados.  

 

4.2 Estratégias de pesquisa / Técnica de coleta de dados 

 

Com relação a coleta de dados, “fase do método de pesquisa, cujo objetivo é 

obter informações da realidade”, utilizou a entrevista padronizada ou estruturada, que se 

caracteriza na “obtenção de informações de um entrevistado sobre determinado assunto 

ou problema” (PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 106).  

A entrevista consiste na técnica em que o pesquisador se apresenta frente ao 

indivíduo pesquisado e formula perguntas para ele, com o objetivo de obtenção dos 

dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, “uma forma de interação 

social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. (GIL, 

2008, p. 109). Dentre as vantagens para a utilização de entrevista, destacam-se: 

a) Possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da 

vida social; 

b) É uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em 

profundidade acerca do comportamento humano; 

c) os dados obtidos são suscetíveis de classificação e de quantificação. (GIL, 

2008). 

Para que essa forma de coleta de dados seja efetiva, é necessário que o 

entrevistador tenha habilidades e cuidados na condução da entrevista. A entrevista é 

utilizada com a finalidade de obtenção de informações que não são encontradas em 

fontes bibliográficas, mas pode-se obter em uma conversa com as pessoas.  

(MASCARENHAS, 2012). 

A entrevista padronizada ou estruturada: “é quando o entrevistador segue 

roteiro preestabelecido. Ocorre a partir de um formulário elaborado com antecedência”. 
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(PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 106).  

Dessa forma, seguiram-se três etapas na realização da entrevista, 

incialmente a busca por informações da empresa (quantidade de funcionários e clientes, 

data de fundação, número de eventos já realizados), em seguida informações sobre a 

entrevista (cargo/função, período em que exerce na empresa, formação Acadêmica, 

principais atividades desempenhadas), posteriormente, buscou-se conhecer mais a fundo 

sobre os eventos organizacionais, seu perfil socioeconômico, tipos e formatos mais 

comuns, como ocorre o processo de gestão nesses eventos, quantos eventos deste tipo a 

empresa realizava, dentre outros aspectos inerentes a eles.  E para finalizar, procurou-se 

conhecer acerca dos profissionais que atuam nos eventos organizacionais.  

A entrevista foi realizada no dia 23 de novembro de 2016 e teve duração de 

aproximadamente uma hora, sendo realizada nas dependências da empresa estudada, 

onde o pesquisador se deslocou até lá. O entrevistado realizou o contato inicial com a 

entrevistada, que atua como gestora de eventos na empresa Result.  

Após a realização da entrevista foi feita a transcrição dos dados, pois foi 

utilizado o método de gravação, para logo após iniciar a análise. A entrevista foi 

realizada no dia 23 de novembro e teve aproximadamente a duração de uma hora.  

 

4.3 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o roteiro de entrevista 

totalmente estruturada, contendo questões abertas. Algumas questões continham mais 

uma pergunta sobre assunto tratado nela.  

Conforme Gil (2000), a entrevista totalmente estruturada é desenvolvida a 

partir de uma relação fixa de perguntas, que seguiram as etapas descritas no tópico 

acima, sendo a primeira de identificação da empresa, com cinco perguntas, a de 

identificação da participante com quatro perguntas e a última etapa com doze perguntas. 

Esse instrumento pode se dar na forma de uma conversa entre o pesquisador e o 

pesquisado, a fim de estabelecer uma linha lógica de raciocínio para se alcançar os 

objetivos propostos.  

Nas entrevistas, investiga-se sobre fatos vivenciados ou vistos pelas pessoas, 

as quais relatam o significado deles e definem suas observações, sentimentos 

e experiências com fala direta ao pesquisador. Portanto, ao fazer uma 

entrevista o investigador torna os pensamentos e as emoções das pessoas, que 

se encontram armazenados em sua memória, em informações explícitas por 
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intermédio da verbalização. (PEROVANO, 2016, p. 223). 

 

 

 No processo de elaboração da entrevista, é importante que o 

entrevistador tenha clareza do objetivo, conhecer o entrevistado, realizar uma 

organização das perguntas, marcar e checar com antecedência o local e horário da 

entrevista, dentre outros aspectos fundamentais. (MASCARENHAS, 2012).  

Foi feita uma prévia organização das perguntas de acordo com a questão, 

objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa, de fora a facilitar a análise de dados 

para as finalidades da pesquisa.  

 

4.4 Universo e amostra 

 

A empresa pesquisada foi a RESULT - Planejamento e Organização de 

Eventos e a entrevistada foi a Gestora da empresa. No período em que a pesquisa foi 

desenvolvida, a empresa contava com cinco colaboradores. Para amostra viu-se a 

necessidade de entrevistar a Gestora de eventos que poderia contribuir com mais 

precisão de informações por participar na supervisão e coordenação de todos os eventos 

realizados pela empresa. Segundo Lakatos e Marconi (2010, p.206): 

Universo ou população é o conjunto de seres animados ou inanimados que 

apresentam pelo menos uma característica em comum [...] a delimitação do 

universo consiste em explicar que pessoas ou coisas, fenômenos etc. serão 

pesquisadas, enumerando suas características comuns, como, por exemplo, 

sexo, faixa etária, organização a que pertencem, comunidade onde vivem etc. 

 

A amostra consiste na parte da população ou do universo, selecionada de 

acordo com uma regra ou um plano. “Refere-se ao subconjunto do universo ou da 

população, por meio do qual estabelecemos ou estimamos as características desse 

universo ou dessa população. A amostra pode ser probabilística e não probabilística”. 

(PRODANOV e FREITAS, 2013, p. 98). 

A pesquisa não alcançou amostra, tendo em vista a composição do universo 

da pesquisa, ou seja, apenas um profissional da empresa Result, pois acreditou-se ser 

suficiente para alcançar os objetivos.  

 

 

4.5 Análise de dados 

 

O método de análise dos dados utilizado foi a análise de discurso, que 
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segundo Vergara (2010) consiste ir além da compreensão de como uma mensagem é 

transmitida para o como explorar o seu sentido. Esse método exige do pesquisador 

habilidades para compreensão e captação de informações subjetivas implícitas.  

Dessa forma, para a compreensão de como se dava o planejamento e 

organização dos eventos corporativos da empresa, foi necessário conhecer seus 

processos e ir além de como os eventos ocorriam, para se alcançar de fato o que estava 

se buscando, a partir de informações coletadas junto a Gestora de eventos da empresa 

Result. 

Na análise foi feito inicialmente a escuta da gravação realizada durante a 

entrevista, a fim de não perder detalhes importantes da falada gestora entrevistada. Logo 

após, foi feita a transcrição desse áudio para em seguida selecionar os trechos a serem 

utilizados na seção de apresentação e análise dos dados. Após essa seleção foi iniciada 

de fato a análise de dados que foi feita a partir da divisão em blocos, conforme 

observado na próxima seção. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  

 A análise de dados desta pesquisa foi divida em quatro blocos. O 

primeiro para a demarcação do perfil da empresa estudada e da profissional 

entrevistada. O segundo bloco visou aprofundar a análise voltada para a destaque das 

atividades fundamentais para realizar eventos organizacionais de grande porte no pré, 

trans e pós evento.  

O terceiro bloco consistiu na análise do perfil socioeconômico dos eventos 

organizacionais desenvolvidos pela empresa estudada. E por fim, o último bloco 

observou para a descrição do processo de gestão da organização de eventos de grande 

porte. 

 

5.1 Perfil da empresa e da entrevistada 

  

A empresa participante desta pesquisa foi a Result – Planejamento e 

Organização de eventos, que autorizou a utilização de informações e nome da empresa 

na pesquisa.  É uma especializada em aperfeiçoar e desenvolver ações de marketing e 

tem como visão o foco no cliente.  

Conforme informações disponibilizadas pela empresa, constatou-se o 

desenvolvimento dos serviços institucionais, como Feiras, Exposições, Rodadas de 

Negócios, Convenções, Seminários/Conferências/Simpósios, Cursos/Oficinas/Work 

Shops, Apresentações de Cases/Trabalhos/Painéis, Fóruns, Premiações, 

Apresentações/Shows e Projetos Culturais e Sociais. Na área corporativa, a empresa 

destacou a realização de Solenidades de Posse, Premiações, Homenagens, Inaugurações, 

dentre outros.        

A Result foi fundada no ano de 2000 e está localizada na Ildefonso Albano, 

820 – Meireles , CEP: 60115-000 em Fortaleza – CE.  Atualmente possui cinco 

funcionários fixos. Realiza eventos corporativos de grande porte desde sua fundação e a 

média anual desse tipo de evento é 12. 

De acordo com a finalidade da pesquisa decidiu-se realizar a entrevista com 

a Gestora de eventos (sócia), que atua desde a função da empresa, em 2000. Identificou-

se a que a formação Acadêmica da entrevistada é Economia, com espacialização em 

marketing, comunicação empresarial e análise de mercado.   
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Dentre as principais atividades desempenhadas pela entrevistada, destacam-

se as de planejamento geral do evento, realização de pesquisas estratégicas e 

coordenação geral durante os eventos. Dessa forma, a gestora tem a possibilidade de 

atuar em todas as áreas do evento, para poder atender os possíveis problemas que 

possam surgir. 

 

5.2 Atividades fundamentais para realizar eventos organizacionais de grande porte 

no pré, trans e pós evento 

 

Nesta etapa da pesquisa, foi questionado a entrevistada, que atividades eram 

fundamentais para a realização de eventos organizacionais de grande porte nas etapas 

que constituem o processo de um evento. De acordo com as afirmações da entrevistada, 

elaborou-se o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Principais atividades no pré, trans e pós evento organizacionais de grande 

porte 

FASE PRINCIPAIS ATIVIDADES 

PRÉ 

 

 

Planejamento geral do evento (definição de data, local, elaboração de site, definição de 

logo e programação visual, contratação de equipe comercial, montadora, elaboração de 

pré-orçamento, captação de recursos, controle de vendas, efetivação de contratos e 

recebimentos). 

Análise da viabilidade do mercado, o público alvo e a sazonalidade. 

Gerenciamento da área de negócios (venda de stands, inscrições, patrocínios e apoios). 

Acompanhamento do plano de divulgação de acordo com a necessidade. 

Divulgação (impressão de material promocional, atualização de redes sociais, visitas 

pessoais a instituições do mesmo setor). 

Programação (definição do temário central, elaboração de convites de palestrantes, 

formatação da programação paralela técnica/ social/cultural). 

Estrutural (confirmação do planejamento da estrutura, contratação de empresas 

prestadoras de serviço de estrutura). 

Inscrições (relacionamento). Treinamento de pessoas (recepção de fornecedores, 

expositores, patrocinadores, de palestrantes, participantes, elaboração de cerimonial). 

TRANS 

Coordenação de toda a parte operacional de secretaria, cerimonial, recepção, segurança, 

estrutura e programação. 

Aplicação pesquisa de satisfação entre os participantes. 

Acompanhamento de todas as atividades no evento. 
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Aplicação de pesquisa de opinião. 

PÓS 

Prestação de contas 

Pagamento de fornecedores 

Apresentação do Relatório Final do evento (contém tudo que aconteceu, fotografias, 

divulgação, a pesquisa de opinião, número de inscritos, que empresas prestaram serviço, 

prestação de contas de todos os recursos que foram recebidos). 

Apresentação do Relatório Final para o cliente. 

Fonte: Elaborado pela autora 

Na fase de pré-evento, as principais atividades estão diretamente ligadas ao 

planejamento de eventos, que envolvem diversas variáveis que se constituem em ações 

fundamentais, algumas referenciadas na pesquisa por Matias (2010), onde são definidos 

e realizados os serviços iniciais, de secretaria, detalhamento do projeto, dentre outras. 

Percebe-se também que esses serviços iniciais são providências imediatas após a 

decisão de realização do evento, que passam por fases do processo de planejamento e 

organização de um evento: Concepção, momento da incorporação da ideia; pré-evento, 

momento de planejamento e organização; também destacado por Matias (2010). 

No trans, percebe-se que a respondente relacionou as principais atividades 

que ocorrem durante o evento,  relacionando a presente figura do coordenador com suas 

funções de recepcionar o público e atende-lo com as informações necessárias e provisão 

de materiais, supervisão dos serviços oferecidos durante o evento, destacados por 

Matias (2010). 

No pós evento, a gestora sinaliza as atividades de encerramento do evento, 

com a presença de alguns pontos citados por Allen (et al, 2003) e Matias (2010), que 

incluem a avaliação, prestação de contas, dentre outras. 

De maneira geral, a entrevistada afirmou que estas ações fazem parte de 

uma estrutura padrão em que são adaptadas de acordo com o porte do evento, 

acrescentou que:  

“A Result faz um planejamento completo, analisando a viabilidade do 

mercado, o público alvo e a sazonalidade. Coordena toda a parte operacional de 

secretaria, cerimonial, recepção, segurança, estrutura e programação. Gerencia a área 

de negócios – venda de stands, inscrições, patrocínios e apoios. Também elaboramos e 

acompanhamos o plano de divulgação de acordo com a necessidade e ainda aplicamos 

pesquisa de satisfação entre os participantes”. 

 Tais afirmações vêm a se assimilar com o exposto por Giacaglia (2008), em 
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apesar das peculiaridades de cada evento, os passos dos eventos diferem na ordem e em 

detalhes.  Fica claro que a maioria das atividades citadas pela gestora de eventos estão 

relacionadas a gestão, decisões que necessitam ser tomadas e que geram 

direcionamentos para as equipes de trabalho do evento.  

A partir das atividades destacadas pela gestora, é possível afirmar que a 

realização de eventos de grande porte é complexa. É possível também encontrar 

diversas atividades das destacadas por Matias (2010) e Allen (et al,  2003),acerca das 

etapas de organização, confirmando a linha teoria e prática, em que a entrevistada 

enquanto gestora de eventos cita em seu posicionamento aspectos inerentes a produção 

científica da área.   

 

5.3 Perfil socioeconômico dos eventos organizacionais desenvolvidos pela Result 

 

Nesta fase, o objetivo foi identificar o perfil socioeconômico dos eventos 

organizacionais desenvolvidos pela Result, assim, a entrevistada afirmou:  

“Trabalhamos com o perfil de multievento – técnico científico e feiras. Que 

geralmente são contratados por instituições, como CRC, Acerte, ou ONG’s, 

Associações em geral.”. 

Conforme afirmado pela entrevistada, o perfil mais frequente é dos eventos 

que trabalham em multiáreas (técnico científico e feiras), onde muitas empresas têm 

áreas específicas, focando eventos de grande porte. Mas caso haja alguma necessidade, 

as empresas fazem os menores. Os públicos são os mais diversos e também dependem 

do tipo de organização e finalidade do evento: 

“O Tipo de público é variável. Os eventos são para diversos públicos, 

depende da estrutura do evento. Um exemplo foi uma Feira de Coco, que realizamos 

para empresários e produtores que trabalham com coco (de pequenos produtores a 

grandes).” 

Com relação ao mercado de eventos organizacionais no Ceará, afirmou que 

apesar da crise, o mercado está bom, a principal dificuldade é a captação de recursos 

dos patrocinadores.  

Muitas vezes os possíveis patrocinadores estão sem recurso para investir. 

Então a principal dificuldade é a falta de investimento das empresas nos eventos. Tipo 

de público é variável. E para finalizar, o tipo de público dos eventos de grande porte 
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realizado pela empresa caracteriza-se como diversos, pois depende da estrutura do 

evento.  

 

5.4 Processo de gestão da organização de eventos de grande porte 

 

Com objetivo de investigar acerca do processo de gestão da organização de 

eventos de grande porte, constatou-se de acordo com as afirmações da entrevistada 

diversos aspectos que foram expostos no quadro abaixo: 

Quadro – Processo de gestão de eventos de grande porte 

VARIÁVEL COMO OCORRE 

 

 

 

 

Gestão dos profissionais que 

atuam no evento 

 

Funcionários da empresa (de acordo com o perfil ele assume uma 

coordenação que pode ser de instalações, programa de coordenação de 

evento, dentre outras).  

 

A equipe de eventos é formada por uma coordenação específica para 

cada assunto e pessoal de apoio, considerados de primeira linha, pois 

além de serem profissionais capacitados, a Result ministra treinamento 

específico para cada evento. 

 

Existe uma relação de profissionais contratadas de acordo com perfil do 

evento para contratação de empresas terceirizadas prestadoras de serviços 

(limpeza, segurança, técnica). 

 

Dependendo do evento avalia-se a quantidade de pessoas que irão atuar 

no evento.  

 

Gestão da relação 

cliente/empresa nas 

definições de gestão 

 

O relacionamento da empresa com o cliente é através de indicação por 

participantes dos eventos realizados pela empresa ou outros clientes.  

 

Realiza-se uma reunião de apresentação da metodologia da empresa e em 

seguida a proposta. Após isso é feita a análise da situação e planejamento 

do evento. 

 

A análise da situação envolve identificar as reais necessidades do cliente, 

mantendo sua ideia original.  

 

 

 

 

Gestão da produção e 

organização, passos e 

processos 

 

A empresa tem uma metodologia própria de trabalho e dentro disso é 

feito um planejamento. Cada evento segue uma estratégia diferente.  

 

Processos: Planejamento Geral (cronograma - engloba o estudo, 

avaliação do evento, se já teve edições anteriores ou eventos similares, 

avaliação de mercado e dos resultados de eventos anteriores). Em 

seguida, planejamento específico, que abrange o plano de marketing, 

plano comercial (venda e captação de recursos), planejamento de 
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instalações, planejamento técnico/científico (quando evento tem 

palestras). Finaliza com a apresentação geral do resultado do evento. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Na variável Gestão dos profissionais que atuam em eventos, é feita além da 

utilização da equipe interna já existente, são contratados profissionais e empresas 

terceirizadas de acordo com o porte do evento, podendo relacionar as firmações de 

Giacaglia (2008), dada a complexidade da organização de eventos em que se necessita a 

contratação de empresas especializadas.  

Acerca da Gestão da relação cliente/empresa nas definições de gestão 

percebe-se que a empresa busca manter a identidade do evento desejada pelo cliente, 

isso foi constato no referencial por com Cesca (2008) e Cahen (1990), que destacam o 

objetivo de evento em manter, elevar ou recuperar o conceito de uma organização em 

seu público de interesse e o estabelecimento de um estilo próprio que mostre a “cara da 

empresa”.  

Com relação a Gestão da produção e organização, passos e processos, nota-

se que a empresa realiza planejamento das diversas áreas que compõem o evento, sendo 

isso fundamental para o sucesso deste, conforme cita Cesca (1997), é uma necessidade  

possuir um bom planejamento e visão holística, através do estabelecimento de métodos 

de controle, principalmente em casos de eventos de grande porte. Isso também 

relaciona-se com a constatação de Silva (2008), em que o planejamento de um evento, 

seus objetivos, o público que se pretende atingir e as estratégias que são desenvolvidas 

revelam o grau de conscientização da sua utilização no relacionamento com os públicos 

das organizações, um dos objetivo da realização de eventos.  

É possível entender, que os processos de gestão de eventos de grande porte 

realizados pela empresa em questão são complexos e evolvem diversas atividades 

conforme destacado. Destacam-se também as principais dificuldades encontradas pela 

empresa na realização desse tipo de evento, que segundo a entrevistada, cada evento 

gera um tipo de dificuldade específica, dependendo do tipo de público, dependendo da 

área do evento. No geral, as maiores dificuldades são: o investimento inicial para 

realizar o evento, isso se dá, antes de captar o patrocínio e a falta de comprometimento 

de fornecedores na cadeia produtiva. 

Em geral, constata-se que a empresa Result possui em seus processos de 
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gestão, planejamento e organização de eventos, diversos conceitos e métodos 

destacados no referencial desta pesquisa. Suas ações são planejadas e seguem as etapas 

de pre, trans e pós eventos com atividades pré definidas e atividades que podem ser 

acrescentadas de acordo com o perfil do evento e necessidade do cliente. Acredita-se ser 

essa uma empresa séria e comprometida com seus clientes, tendo em vista que todos são 

adquiridos através de indicações, o que sugere a efetividade e eficiência de suas 

realizações, ou seja, de seus eventos já realizados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A gestão de eventos é cercada por diversos procedimentos necessários para 

seu sucesso, conforme Giacaglia (2008).  O mercado de eventos, conforme abordado no 

referencial teórico por Melo Neto (2007) está envolvido em uma cadeia produtiva que 

gera movimentação financeira tanto para as empresas que realizam os eventos como 

para que contratam.  

Dessa forma, a partir dos dados e informações com a entrevista realizada 

com a Gestora de eventos da empresa Result – Planejamento e Organização de eventos, 

foi possível constatar que a produção e organização de eventos de corporativos de 

grande porte, perpassam por vários processos que vão desde o seu planejamento inicial, 

planejamento específico, até a avaliação e geração de um Relatório Final, contemplando 

todas as etapas anteriores.  

Assim, com relação ao primeiro objetivo específico da pesquisa identificou-

se as principais atividades na etapa de pré-evento estão diretamente ligadas ao 

planejamento, algumas referenciadas no embasamento  por Matias (2010), de que no 

planejamento é onde estão inseridos a coordenação executiva e os controles financeiro, 

técnico-administrativo e social do evento.  

Nas etapas trans e pós eventos, também encontram-se ações similares as 

destacadas por Matias (2010). No trans evento, as ações são direcionadas para controle 

e organização das ações desenvolvidas no momento do evento e no pós para 

encerramento de compromissos com empresas participantes, realização de avaliação e 

relatório final para o cliente.  

Na perspectiva do segundo objetivo específico desse estudo, pode-se inferir 

que os mais frequente  eventos organizacionais de grande porte realizados pela empresa 

são os que trabalham em multiáreas, que geralmente são contratados por instituições, 

conselhos regionais, como CRC, Acerte, ou ONG‟s, Associações em geral.  

E para finalizar, conforme o terceiro objetivo desta pesquisa, no que tange a 

descrição dos processos de gestão dos eventos de grande porte, compreendeu-se que 

estes são complexos e evolvem diversas atividades que estão distribuídas desde o pré ao 

pós evento.  

Em geral, constatou-se que a empresa Result possui em seus processos 

organização de eventos, diversos conceitos e métodos destacados no referencial desta 
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pesquisa. Suas ações são planejadas e seguem as etapas de pre, trans e pós eventos. 

Acredita-se ser essa uma empresa séria e comprometida com seus clientes, tendo em 

vista que todos são adquiridos através de indicações, o que sugere a efetividade e 

eficiência de suas realizações, ou seja, de seus eventos já realizados.  

As principais dificuldades encontradas pela empresa na realização desse tipo 

de evento, que segundo a entrevistada, cada evento gera um tipo de dificuldade 

específica, dependendo do tipo de público, dependendo da área do evento. No geral, as 

maiores dificuldades são: o investimento inicial para realizar o evento, isso se dá, antes 

de captar o patrocínio e a falta de comprometimento de fornecedores na cadeia 

produtiva. 

Por fim, acredita-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados e que 

possa servir de insumo para futuras pesquisas. Dentre as principais dificuldades 

encontradas durante a construção da pesquisa, destaca-se a carências de obras de 

referência na temática da gestão de eventos no geral e eventos organizacionais 

especificamente.  
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APENDICES  

 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA A GESTORA DE 

EVENTOS DA EMPRESA RESULT 

 

EVENTOS ORGANIZACIONAIS DE GRANDE PORTE: UMÁ ANÁLISE A 

PARTIR DE UMA EMPRESA DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

Dados da empresa 

 

Nome da empresa: 

Quantidade de funcionários: 

Quantidade de clientes: 

Data de fundação: 

Número de eventos já realizados: 

Há quanto tempo organiza eventos organizacionais de grande porte: 

 

Dados da entrevistada 

 

Cargo/função: 

Período em que exerce na empresa: 

Formação Acadêmica: 

Principais atividades desempenhadas:  

 

 Sobre os eventos organizacionais 

 

1. Qual o perfil socioeconômico dos eventos organizacionais desenvolvidos pela 

empresa ? 

 

2. Esses eventos geralmente são contratados e por quais tipos de empresas? 

 

3. Qual o formato / tipo  mais comum de um evento organizacional de grande 

porte? Feira, Exposição, Seminário, Congresso, Workshop, etc. 

 

4. Como se dá o processo de gestão da organização de eventos de grande porte. 

Que decisões devem ser tomadas? Como se dá a relação cliente/empresa nas definições 

de gestão? Que tipo de profissionais costumam ser contratados?  

Funcionários da empresa, de acordo com o perfil e assume uma coordenação (de 

instalações, programa de coordenação de evento, dentre outras).  

 

5. Em média quantos eventos organizacionais de grande porte a empresa realiza 

por ano/mês? 

 

6. Como se dá a produção e organização de eventos  corporativos de grande porte? 

Quais passos e processos são seguidos? Que operações padrão são seguidas? Existem 

operações padrão para organização desses tipos de eventos? 
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7. Liste as atividades fundamentais para realizar eventos organizacionais de grande 

porte no pré, trans e pós evento.  

 

8. Quais são as principais dificuldades em cada etapa (pré, trans e pós). Essa 

pergunta entraria, caso tenha alteração no objetivos a. 

 

9. Como está o mercado de eventos organizacionais no Ceará? 

 

10. Quais são as principais dificuldades encontradas na realização desse tipo de 

evento (organizacionais de grande porte). 

 

11. Quais são as competências necessárias ao profissional que deseja atuar na área 

de organização de eventos.  

                                                                                               

12. Em quais cidades costumam ser realizados os eventos 

 

13.  Como são os eventos? Internos ou externos? Para qual tipo de público as 

empresas costumam contratar os eventos? Gestores? Clientes? Funcionários de nível 

tático, estratégico ou operacional?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


