
10 PASSOS PARA GARANTIR UM EVENTO IMPACTANTE! 

 

 

Em meio à crise econômica, é normal que muitos setores da economia enfrentem 

momentos de recessão, mas essa não é a realidade do setor de eventos como 

Feiras e Congressos. 

Justamente por conta da crise econômica, da volatilidade da economia global e 

da verdadeira revolução pela qual o mercado está passando, a procura por 

eventos que agreguem qualificação, novas ferramentas, ampliação da 

mentalidade e aumento de desempenho pessoal e profissional, não param de 

crescer! E não vai parar, a busca por cultura e entretenimento é inerente ao ser 

humano, se for possível juntar as duas coisas: melhor ainda! 

Se você está pensando em montar um evento, seja por conta própria ou na 

empresa em que trabalha, nossas dicas podem te ajudar! Tenha em mente que 

os eventos podem ser de diversos temas e tamanhos, variando muito de um para 

outro, mas alguns pontos são fundamentais. 

Para começar a montar um evento realmente impactante, você deve fazer 

algumas perguntas: 

 

Quem é o meu público? 

Homens ou Mulheres? Qual a faixa etária? Qual o nível de instrução? 

Qual o estilo de trabalho (CLT, estatutários, empreendedores, grandes 

empresários, freelancers...)? Quais os interesses em comum? Qual o 

poder aquisitivo desse público? 

 

 



Qual é o objetivo do meu evento? 

Qual é o impacto que o meu evento deve causar nesse público? 

Motivação, capacitação, mudança de mindset, abrir novos horizontes, 

propiciar ferramentas diferenciadas, vender um produto ou serviço... as 

possibilidades são infinitas e isso precisa estar muito claro! 

 

Quantas pessoas eu acredito atrair para esse evento?  

Baseie sua resposta no número de habitantes da região, no tamanho do 

nicho de público, no porte do evento e nas atrações que serão colocadas 

nele. Essa informação também será muito importante na hora de definir o 

local do evento. 

 

Como vou atrair esse público para o meu evento? 

Qual será a sua estratégia para atrair as pessoas certas para o seu 

evento? Quais as mídias? Se escolhi um nicho mais específico, quais 

publicações os alcança? 

 

Quanto tempo vou levar para preparar o evento e convidar as pessoas 

para o mesmo? 

Ponto importantíssimo para a definição de um cronograma realista. 

 

Respondendo a essas perguntas você estará pronto para começar a planejar um 

evento de sucesso! 

 

A seguir, damos a sugestão de algumas etapas, que você poderá utilizar como 

um checklist: 

 

1) Definir o local – conforme o número de pessoas esperado, leve em 

consideração também o acesso ao local do evento, incluindo informações de 

trânsito no horário do evento, acesso de transporte público e local para 

estacionar. 

2) Definir a data – conforme o tempo estimado para preparar o evento, convidar 

o público e realizar a venda de ingressos, se for o caso. Verifique se a data 



não coincide com um feriado prolongado ou outro evento voltado para o 

mesmo público. 

3) Definir as atrações – esse é um dos pontos mais importantes para garantir o 

sucesso do seu evento, garantir que as atrações realmente agreguem algum 

valor aos participantes, como garantir isso? O briefing do evento precisa estar 

muito bem definido, existem muitas opções no mercado, algumas 

profissionais e outras nem tanto e os valores também variam muito, nesse 

caso, o ideal seria contratar uma agência de palestrantes, que tem um 

portfólio completo de opções nos mais variados temas e também são 

capazes de atender qualquer tipo de orçamento. Empresas como a Polo 

Palestrantes oferecem, além do levantamento do briefing inicial, a indicação 

do palestrante ideal, apoio à todo o processo de contratação e logística do 

palestrante. 

4) Definir a estratégia de divulgação e vendas – após definir qual o seu público 

alvo, você precisará traçar caminhos para chegar até ele, seja através do 

Google Adwords, de redes sociais, rádio, TV, mídia impressa, divulgação em 

sites e publicações especializadas e em alguns casos, contratação de 

consultoria específica para atingir aquele nicho. 

5) Definir necessidades técnicas – quem assiste a um evento pela primeira vez 

não tem ideia da quantidade de trabalho empregada para garantir que tudo 

corra perfeitamente aos olhos do público, definir e garantir a disponibilidade 

de todas as necessidades técnicas também estão no escopo do organizador 

do evento, que pode ter alguém da sua equipe ou empresas especializadas 

para verificar: som, imagem, compatibilidade entre dispositivos, móveis 

necessários, entre outros. 

6) Definir a logística – organizar um evento pode parecer um grande quebra-

cabeça para alguns, garantir que todas as peças estejam no local correto na 

hora exata é um desafio e tanto, mas não é impossível. Para garantir o “Efeito 

UAU”, faça tudo com a maior antecedência possível, sempre calcule alguma 

folga entre a entrega e a utilização de cada produto ou serviço, procure 

fornecedores de confiança, se você não conhecer, vale solicitar indicações 

de clientes anteriores. 

7) Definir e cumprir o cronograma para o dia do evento – por melhor que seja 

um evento e por mais que as atrações estejam alinhadas ou até excedam as 



expectativas do público, uma plateia cansada (ou faminta) não absorve quase 

nada! Por isso é tão importante estabelecer e cumprir um cronograma.  

A sugestão aqui é que você faça um briefing com cada palestrante e 

atração do evento, para que fique combinado o tempo exato que cada um 

terá para mostrar o seu trabalho. Colocar um cronômetro em frente ao 

palco é uma estratégia válida e muito utilizada! Calcule também um 

pequeno intervalo entre uma atração e outra, um pequeno momento para 

o público dar aquela “respirada” e interagir. 

8) Tenha um mestre de cerimônias – muitas pessoas não entendem a real 

necessidade de se colocar um mestre de cerimônias no evento, talvez pelo 

nome tão formal, passe a impressão de que será uma pessoa engravatada 

(pode até ser, mas não é regra), responsável apenas por chamar a próxima 

atração. Isso é coisa do passado!  

Nomes brilhantes como Murilo Gun, Bruno Romano e Kim Archetti 

acrescentam insights, música e humor, mostrando o quanto ter um bom 

mestre de cerimônias pode ser o grande diferencial de um evento, além de 

tudo isso, é um profissional que pode te ajudar com o roteiro do evento, cria 

contexto entre as atrações, corrige ou contorna gafes e pode ser o salvador 

do evento em caso de algum imprevisto.  

9) Tenha um Plano B – por mais perfeito que seja o planejamento do seu evento, 

ele pode falhar! Mau tempo, trânsito, voos cancelados, atrasos em entregas 

de fornecedores, não são novidades e podem arruinar o seu evento! Por isso 

é sempre importante ter um plano B. Alguns exemplos:  

a) um dos palestrantes vai se atrasar, que tal incluir uma apresentação 

institucional ou uma roda de conversa entre os outros participantes? 

b) A comida não chegou a tempo, existe alguma opção próxima ao local do 

evento que possa suprir essa demanda? 

c) Algum problema técnico recorrente durante o evento, o mestre de 

cerimônias pode fazer piada disso, tornando o que inicialmente era um 

incômodo num momento de descontração e integração. 

10)  Inclua momentos de interação antes, durante e depois do evento – não é 

nenhuma novidade que estamos na era das redes sociais, seguidores, 

compartilhamentos e curtidas influenciam as pessoas e valem dinheiro! Não 

perca essa oportunidade! 



a) Antes - possibilitar ao público que convide amigos para o evento, através 

de uma simples página no Facebook vai aumentar e muito a visibilidade 

do mesmo! Criar promoções com sorteio de ingressos e outros brindes 

relacionados ao evento também é válido. 

b) Durante – Lives, fotos com as atrações, possibilidade de enviar perguntas 

ao palestrante online, possibilidade de participar ativamente de algum 

momento do evento, levam o participante a uma experiência inesquecível. 

c) Depois – o evento acabou, mas a experiência pode continuar! Ofereça e-

books e outros presentes e também a possibilidade do seu público te dar 

feedback, do evento como um todo e de cada atração! 

 

Bom trabalho e sucesso no seu evento!!! 

 

Luana Cantelmo 


