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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de analisar o que é um evento empresarial,quais as suas
diferentes nomenclaturas, a importância e influência que os eventos empresarias possuem . A imagem
que eles criam da organização para o seu público e quais os benefícios que eles ocasionam quando
são realizados.
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Introdução:

Evento é o acontecimento que se aproveita para atrair a atenção do público e da imprensa para à

empresa. Pode ser criado artificialmente pode ser provocado por vias indiretas, ou pode ocorrer

espontaneamente. Organizar Eventos Corporativos é uma tarefa complexa e que envolve grandes

responsabilidades , em geral, é programado em todos os seus mínimos detalhes pelos organizadores. É

planejado, em suma, para atrair a atenção e despertar o interesse do público, ao mesmo tempo informá-

lo e conquistar sua boa vontade.

Se bem organizado, um evento tende a ser um excelente meio de comunicação aproximativa,

pois propicia participação direta do público na empresa. Nesse âmbito, pode acabar por corrigir ou

esclarecer concepções errôneas sobre suas atividades, políticas e objetivos, elevando inclusive a moral

dos funcionários.

Com o crescente interesse das companhias pelos eventos como forma de relacionamento com

públicos estratégicos as corporações, não querendo correr riscos preferem contratar organizadores

para seus eventos ao invés de montar equipes próprias.Segundo Adélia Franceschini² “as empresas já

passaram da fase de fazer tudo internamente. Perceberam que é uma atividade trabalhosa e por isso

muitas optam pela terceirização”. Entretanto há uma divisão de opiniões, “pela importância estratégia

no contexto dos negócios hoje, a melhor solução é a empresa treinar funcionários para pensar essas

estratégias” . Afirma Ricardo Ferreira³

Todo o processo é iniciado com um Plano Geral de procedimentos, contando com

objetivos, programa, cronograma, definição de atividades e responsáveis, infra-estrutura básica de

recepção, orçamento, recursos humanos necessários e estrutura de divulgação. Um check-list é uma

ferramenta básica para o sucesso neste tipo de empreitada. Além disso, a própria nomenclatura do

acontecimento é importante, haja vista a existência de definições bem claras a respeito.

1 Acadêmica do 3° semestre de Publicidade e Propaganda pela UCPel – Universidade Católica de Pelotas.
² Diretora de Comunicação da ANEP e sócia do instituto Franceschini Análises de Mercado.
³ Presidente do Capítulo Brasileiro da Meeting Professionals International(MPI)



Tipos de Eventos Empresariais:

Nos campos corporativo e científico, termos como Simpósio, Convenção, Brainstorming entre

outros , são muito comuns, mas muitas pessoas fazem confusão diante destes nomes. Por isso é válido

conhecer as diferentes nomenclaturas de eventos.

As Palestras consistem em um método de discussão mais antigo, a palestra pressupõe uma

preleção acompanhada de intenso período de perguntas e debates com a platéia buscando conclusões.

Pode ser complementada de uma visita, demonstração ou mesmo exercício de laboratório.

O Seminário é uma seqüência concentrada de atividades com o fim específico de desenvolver

capacidades, conhecimento e aprendizagem por meio do trabalho de treinadores especializados. A

idéia é somar informações e experiências, não chegar a conclusão ou resultado. Um seminário pode ter

a duração de um dia até várias semanas.

A conferência é uma das formas de reunião informativa que se caracteriza pela exposição feita

por autoridade em determinado assunto para um grande número de pessoas. Este tipo de evento exige a

presença de um presidente de mesa para condução dos trabalhos, sendo bem mais formal que uma

palestra. Em uma conferência, as perguntas acontecem somente por escrito e devidamente

identificadas, bem ao final da exposição .

A Conferama é uma conferência ilustrada ou com dramatização. Já a Convenção, realizada

por entidades empresariais ou empreendimentos individuais, consiste na reunião de profissionais de

uma mesma empresa ou profissionais congêneres de empresas diferentes. Existem conferências de

diversos tipos: vendas, lançamento de produto/serviço, congraçamento e comemorações.

O Simpósio é uma reunião de especialistas de alto renome, sob a direção de um moderador,

para apresentação de tema de grande interesse e geralmente de caráter científico, a uma audiência

selecionada. Os especialistas desenvolvem partes de um mesmo tema, e posteriormente entre si

desenvolvem uma segunda fase de debate. O coordenador do simpósio apresenta os especialistas,

introduz os tópicos de cada assunto e sumaria as exposições feitas. A assistência participa somente no

final, com perguntas escritas e identificadas, sem teor de polêmica.

Bastante utilizado o Brainstorming realiza-se através da estimulação livre do cérebro dos

participantes para estimular a produção livre de idéias com vistas à solução de problemas. Grupos de

pessoas devidamente orientadas põem-se a emitir idéias sobre uma questão, que vão sendo

intercambiadas e aperfeiçoadas sem juízo prévio de valor.



O Painel é a reunião essencialmente questionadora, na qual se resume para um grande grupo o

teor de apresentações feitas por um pequeno grupo, ficando este disposto de preferência em mesa de

semi- círculo com o presidente ao centro, enquanto que a mesa-redonda difere do painel pelo fato de

envolver um tempo específico para questionamentos realizados pelos especialistas convidados, das

teses apresentadas pelos colegas. Há ampla discussão e, geralmente, discussões polêmicas.

Fórum é uma reunião baseada na busca da participação intensa da platéia, preferencialmente

formada por um grande número de pessoas. A idéia do fórum é sensibilizar a opinião pública sobre

determinados problemas sociais. Um coordenador levanta o tema de interesse geral e busca a opinião

da coletividade. Ocorre debate livre até que conclusões possam ser tiradas. Difere do debate pois um

debate é a discussão realizada, exclusivamente, entre dois oradores, devidamente comprometidos a

defender um ponto de vista em torno de determinado assunto, participando a audiência somente com

aplausos ou protestos não-formais.

Os Congressos são restritos a ambientes associativos, os congressos têm por objetivo debater

assuntos de interesse específico de um segmento profissional. É a reunião de várias sessões de trabalho

previamente definidas entre debates, mesas-redondas, conferências, etc.

Além dos tipos citados, existem diversos outros tipos de eventos empresariais tanto

relacionados ao público interno, como ao público externo e à sociedade em geral.

Por que são importantes?

O Evento bem articulado acaba gerando uma infinidade de vantagens à empresa: relacionamento

direto com públicos de interesse, prospecção e conquista de novos clientes, apoio ao processo de

marketing – o que resulta em maiores vendas, aumento de visibilidade e aproximação dos funcionários

da organização. Além de ser uma forma saudável de adaptação, lazer e relacionamento, hoje, o evento

empresarial é também uma positiva e rentável forma de negócio. Definir novas estratégias. Motivar

vendedores. Estreitar laços com clientes. Comemorar bons resultados. Independente de qual seja o

objetivo de uma convenção ou evento empresarial, trata-se de uma ótima oportunidade de reunir

pessoas em torno de uma mesma meta: o desenvolvimento da corporação.

“ 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”.(CAHEN,1990,P.160)

Um evento tem grande importância para uma empresa pois ele é o propulsor da relação entre

organização imagem-público, pode-se dizer que o evento deseja comunicar e informar, transformando-

se assim num acontecimento especial que pretende de certa forma modificar comportamentos ou

decorrer idéias. Assim sendo, GIÁCOMO(1997) afirma que “o evento é um instrumento de

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

Como instrumento de comunicação,o evento tem seus próprios objetivos,conforme

DIAS(1996),são: promover um acontecimento favorável à imagem de uma empresa e seu produto

perante os públicos de seu interesse; atingir determinados públicos com a finalidade ostensiva de

vender uma boa imagem; integrar de forma a sintonizar os interesses dos diferentes públicos de uma

comunidade, organização ou grupo de pessoas; informar às pessoas o sentido promocional do

acontecimento, despertando nelas o interesse pelo produto, a preferência pela marca e a participação da

organização na vida da comunidade; instituir um canal de comunicação direta e permanente, que

indique ao seu dirigente o que ele espera o corpo funcional de seu interesse; relacionar as

potencialidade do ser humano com a sua capacidade de realização e por último, criar o fato à

inteligência e o exercício do poder são parte da estratégia do evento, pois através deles é criado o fato

em benefício de uma organização ou uma pessoa.

Assim KUNSCH(1986) atesta 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”.

Com esses objetivos e importância, sendo, principalmente,um instrumento de comunicação que

deseja atingir de forma eficaz um determinado público, o evento não é mais feito de forma instintiva

como antigamente, hoje, precisando de uma organização prévia para sua realização.

Considerações finais:

Cada vez mais se evidência o fato de que eventos empresariais influenciam diretamente na

imagem e identidade da corporação, além disso, fica claro que a natureza de um evento é bastante

complexa, sabendo-se que os objetivos que lhe dão origem são múltiplos e atendem à busca de

minimização de esforços de comunicação,abandonando seu traço amador e assim tornando-se um

trabalho profissional que deve ser cuidadosamente planejado se desejar atingir o sucesso.



Tendo em vista que o evento atinge diversos públicos, credibiliza a organização e sua imagem,

vende produtos e serviços, é notícia e eleva a empresa frente a seus concorrentes de mercado. Sendo

assim, utilizando o evento como instrumento de comunicação, a organização busca a ampliação de

produção,uma boa imagem e ainda, um prestígio institucional, além de atrair a atenção do público e da

imprensa para si,pois é através dele que se torna possível a interação entre público(interno e externo)

e organização .

Através da análise realizada no desenvolvimento desse trabalho, concluímos que os eventos

empresariais são um instrumento de comunicação de caráter aproximativo,e contribuí para manter a

opinião do público à favor da empresa,objetivo de toda organização que deseja se manter viva.

Contudo seja qual for a nomenclatura o importante é realizar o evento, e com competência para haver

sucesso, sendo assim, tudo mais que surgir durante e após ele ter sido realizado, será vantajoso para a

empresa. Definir novas estratégias. Motivar vendedores. Estreitar laços com clientes. Comemorar bons

resultados. Independente de qual seja o objetivo de uma convenção ou evento empresarial, trata-se de uma

ótima oportunidade de reunir pessoas em torno de uma mesma meta: o desenvolvimento da corporação.
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