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Resumo 

 

O objetivo deste paper é destacar a relevância do planejamento do evento para as atividades 

de relações públicas, apresentando as principais etapas do processo, com destaque para os 

principais desafios que os profissionais encontram atualmente ao gerir um evento. O 

mercado passa a exigir do profissional que atua com eventos uma combinação de 

conhecimentos que passa pela comunicação, administração, gestão de pessoas, muita 

criatividade, mas principalmente austeridade e princípios éticos para gestão de recursos de 

terceiros e empreendimentos cada vez mais observados pela mídia e opinião pública. 

 

 

Palavras-chave: relações públicas; eventos; planejamento; gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XIV Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre do Curso de Relações Públicas da Faculdade Cásper Líbero-FCL e do Centro Universitário Belas Artes de São 

Paulo, e-mail: ethel.pereira@gmail.com. 

 

mailto:ethel.pereira@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 2 

 

Os Desafios da Gestão de Eventos em Tempos de Padrão FIFA 

 

Cada vez mais utilizados como ações estratégicas, os eventos corporativos ganham 

relevância na composição do mix comunicacional e de marketing das organizações. O grau 

de exigência por parte dos gestores dos eventos aumenta na mesma proporção: os novos 

desafios da comunicação e do mercado exigem do profissional de eventos a capacidade para 

lidar com orçamentos cada vez mais enxutos, com pressão por respostas eficientes e ágeis 

às diversas áreas da organização, bem como habilidade para atender aos interesses dos 

diversos públicos envolvidos no processo de organização do evento e ainda apresentar 

resultados efetivos ao término do evento. 

 

Os eventos atuam como difusores de conhecimento e são um meio de comunicação 

entre as organizações e seus públicos de interesse. A organização de eventos é uma 

atividade fascinante que atrai, cada vez mais, profissionais interessados em atuar na área 

por sua dinâmica, que permite a “quebra de rotina”, o conhecimento e a interação com uma 

diversidade de assuntos, áreas e públicos. Além disso, a sensação de dever cumprido ao 

final de cada evento traz uma satisfação pessoal e profissional muito grande. 

 

Mesmo que não se identifique com as atividades pertinentes ao planejamento e 

organização de eventos, o profissional de comunicação deve dominar os conceitos que os 

caracterizam, pois estará permanentemente exposto a eles, seja como participante, 

organizador, promotor ou patrocinador. Muito mais do que “gostar” de fazer eventos, os 

comunicadores, especialmente os relações-públicas devem compreender os mecanismos 

que transformam os eventos num poderoso instrumento, visando utilizá-lo de maneira 

eficaz, no momento mais adequado e de acordo com os preceitos éticos da profissão.   

 

Para muitos, participar do processo de concepção, planejamento e organização de 

um evento é uma experiência apaixonante, pois o evento é um momento único: quem o 

promove sabe que ele gera expectativas em todos os públicos envolvidos. Todos esperam 

que ele seja um sucesso. Para isso, o processo de planejamento requer o máximo de atenção 

e envolvimento para que nada escape do controle, uma vez que, para o organizador, não 

existe uma segunda chance. Esta sensação de “tudo ou nada” coloca a reputação do 

profissional sob os holofotes e o sucesso do evento passa a ser o sucesso do próprio 
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organizador.  O evento passa a ser um momento de convergência dos interesses dos 

diversos públicos que se envolvem nas diversas fases de produção e de realização. Desta 

forma, o seu plano deve ser elaborado de forma a contemplar os objetivos específicos, 

demandados por cada público, bem como serem mensuráveis para que seus resultados 

possam ser devidamente comprovados. 

 

 Outro item que desperta a paixão nos profissionais é o fato dos eventos permitirem 

aos seus organizadores a imediata observação da reação do público. O evento é um veículo 

quente e por conta de suas características muito particulares, é capaz de provocar as mais 

diversas reações em seus participantes. Estas reações podem ser observadas no momento 

exato em que acontecem, sejam elas sentimentos de união, emoção e felicidade, raiva, 

estresse ou tensão. Algumas destas emoções são provocadas intencionalmente. Outras se 

manifestam de maneira espontânea, surpreendendo a todos. De qualquer forma, muito mais 

que as palavras, os gestos nos dizem muitas coisas. Quando bem planejado, o evento 

permite estabelecer com os públicos um canal de comunicação de mão dupla, cumprindo 

plenamente seu papel.  

 

 Mas o evento permite, também, obter respostas imediatas: ao término de cada 

evento, é possível receber o tão esperado feedback a respeito dos esforços empreendidos no 

sentido de melhorar o relacionamento das organizações com seus públicos de interesse. Na 

maioria das vezes, percebe-se que valeu a pena investir nesta estratégia. O evento pode ser 

utilizado como um recurso estratégico de comunicação dirigida, pois permite segmentar o 

público de interesse e dirigir-lhe mensagem específica, ou seja, agregar pessoas em torno de 

uma ideia. Para João De Simoni,  

 

a grande força de um evento reside no envolvimento que ele permite. A atmosfera 

criada, a atenção despertada, a curiosidade, a predisposição de espírito, tudo enfim 

conduz a um envolvimento coletivo apropriado que condiciona positivamente o 
participante e que nenhum outro recurso de promoção consegue fazer 

(FERRACCIÙ, 1997, p. 70).     

 

Organizar um evento é uma atividade que requer eficiência com rapidez e 

organização baseada em métodos. Os inúmeros detalhes que devem ser relacionados e 

providenciados nas diversas fases de sua organização exigem extrema atenção no 

gerenciamento das atividades e requer de seu organizador um perfil muito abrangente. 

Pode-se afirmar que a atividade de planejamento e organização de eventos deve ser 
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norteada pelos preceitos das Relações Públicas, transformando-se em ferramenta estratégica 

capaz de otimizar os objetivos traçados e gerar benefícios às organizações que os 

promovem.  

 

Evento é um acontecimento programado que gera expectativa e necessidade de 
retorno institucional e/ou promocional. É considerado um instrumento de 

Marketing, pois dinamiza o mercado, motivo pelo qual deve ser entendido como um 

produto, com finalidades específicas. (PROF. DR. MARIO CHAMIE, 
INFORMAÇÃO VERBAL)

3
 

 

A partir da definição de eventos proposta pelo prof. Mario Chamie, percebe-se o 

evento como um serviço que gera expectativas nos diversos públicos que se envolvem em 

seu processo, desde a sua concepção, ou seja, o momento de criação da ideia central do 

evento, passando pela fase pré-evento, por sua realização e pela fase pós-evento. Embora 

seja possível apresentar as credenciais da organização promotora e dos organizadores, o 

evento é, por sua essência, um serviço que deve despertar o interesse de seu público-alvo e 

demais públicos de interesses, mas sem permitir que estes públicos testem ou experimentem 

o produto antes de decidir em participar da atividade.  

 

É neste momento que o organizador de eventos depara-se com um grande desafio: 

fazer com que os públicos se engajem em torno de uma ideia, ou seja, algo intangível. Um 

projeto que muitas vezes encontra-se detalhado apenas num plano, em maquetes 

eletrônicas, mas que ainda não se concretizou e que nem sempre tem condições de 

apresentar garantias de que será um sucesso. Como engajar pessoas e, principalmente, 

investidores em torno deste projeto?  

 

Entre os diversos desafios enfrentados pelos profissionais de comunicação (entre 

eles os organizadores de eventos), está a valorização do ato de pensar estrategicamente, 

bem como da capacidade de desenvolver um bom planejamento. Por ser um processo 

intelectual, o planejamento nem sempre é valorizado de forma adequada. Muitos possuem 

dificuldade para perceber de forma tangível o resultado do trabalho do profissional que 

trabalha com planejamento de eventos. Entretanto, a garantia de sucesso de um evento 

estratégico, seja qual for a sua espécie, requer a utilização de técnicas de planejamento. 

                                                
3
 Definição fornecida pelo Prof. Dr. Mário Chamie em aula da disciplina de Comunicação e Eventos do Curso de Pós-

Graduação em Administração e Organização de Eventos, promovido pelo SENAC em 1999.   
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Buscam-se nos fundamentos da administração, os conhecimentos básicos necessários para o 

desenvolvimento do planejamento da comunicação e, consequentemente, dos eventos:  

 

O planejamento é uma técnica administrativa que, através da análise do ambiente de 

uma organização, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus 

pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, através desta 
consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para 

aproveitar as oportunidades e evitar riscos (FISCHMANN & ALMEIDA, 1990). 

 

Por meio do planejamento, o organizador estabelece uma ordem de ideias lógicas 

com fins determinados. O sucesso ou o fracasso do evento dependerá da linha de 

pensamento de quem o concebe; da cultura e da dinâmica da organização, de sua situação 

mercadológica entre outros. A compreensão de alguns conceitos, tais como o levantamento 

do briefing, fatores previsíveis e imprevisíveis, definição dos objetivos e metas, 

identificação do público-alvo e demais públicos de interesses, tais como: fornecedores, 

organizadores, imprensa, órgãos governamentais, autoridades, entidades de classes, 

concorrentes, patrocinadores, apoiadores, entre outros, estabelecimento de estratégias, 

comunicação do evento e a identificação de recursos são fundamentais para elaboração do 

planejamento.  

 

No entanto, é preciso ter a clareza de que as organizações promotoras dos eventos 

estabelecem prioridades e ao desenvolver o briefing do evento, direcionam os objetivos. 

Logo, cabe comunicador checar se o evento é, de fato, a melhor ferramenta para contribuir 

para solução dos problemas diagnosticados, ampliar os objetivos e os possíveis resultados 

que um evento pode proporcionar. 

 

Para Millôr Fernandes, “viver é desenhar sem borracha”, o que significa que acertos 

e erros ficam marcados em nossa trajetória, pois não temos como apagar uma ação e revivê-

la. Nos eventos, como mencionado anteriomente, acontece o mesmo. E por este motivo, o 

planejamento deve ser muito bem elaborado.  

 

A experiência de organização e de realização da Copa do Mundo de Futebol no 

Brasil suscitou uma série de discuções sobre o padrão FIFA de qualidade nos serviços, 

especialmente no que diz respeito aos mecanismos de planejamento e organização de 

eventos. De uma maneira geral, o grau de exigência quanto à qualidade dos produtos e 
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serviços elevou-se, mas o contexto econômico e social do País fez com que, cada vez mais, 

as verbas destinadas aos eventos empresariais se tornassem mais enxutas. Criatividade, 

austeridade, transparência na gestão dos recursos passam a ser necessários para gestão dos 

eventos. Planejamento é ainda a palavra-chave. 

 

De uma maneira geral as organizações promovem eventos pois tratam-se de uma 

ferramenta que permitem segmentar o público de interesse e dirigir-lhes uma mensagem 

específica: desta forma, permitem agregar pessoas em torno de uma ideia. E vão além, pois 

possuem função social muito clara: geram empregos e arrecadam impostos e amenizam 

problemas de sazonalidade em determinadas comunidades. 

 

Mas, para que os objetivos sejam plenamente atingidos, é necessário que se elabore 

um criterioso e adequado plano que determine os públicos de interesse, as estratégias, o 

detalhamento das ações necessárias para obtenção dos objetivos estabelecidos, a 

identificação dos recursos físicos, humanos e materiais necessários, a estimativa de custos e 

as formas de avaliação. E a execução deve ser criteriosamente colocada em prática por uma 

equipe que saiba interpretar o plano e desenvolver as ações anteriormente planejadas. 

 

Os objetivos são os resultados que se desejam alcançar.  Eles ajudam a comprometer 

as pessoas quanto ao cumprimento das ações, motivo pelo qual, devem ser claramente 

definidos e, sobretudo, serem reais, quantificáveis e coerentes com a política da organização 

promotora do evento. Sabe-se que cada público, para se envolver no evento, deverá 

encontrar conexões entre os seus interesses específicos e os objetivos traçados para o 

evento. Por exemplo: em um congresso, o participante pretende obter conhecimentos e 

estabelecer relacionamento com pares; o patrocinador tem o objetivo de valorizar sua 

imagem perante o público-alvo; já o promotor do evento, visa lucro por meio da venda das 

inscrições e cotas de patrocínio.  

 

Considerando que o evento é o ponto de convergência de todos esses objetivos, a 

análise dos interesses dos envolvidos no processo possibilita a elaboração de objetivos 

compatíveis entre as partes, capazes de otimizar os resultados. Desta forma, a gestão do 

evento deve ser cuidadosa para garantir o cumprimento das ações planejadas e o bom 
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relacionamento entre os diversos públicos envolvidos deve ser cultivado para que haja 

respeito e confiança mútua, além do comprometimento de todos com relação ao evento.  

 

Ao iniciar o processo de planejamento deve-se, portanto, estabelecer a partir do 

público-alvo do evento e dos objetivos estabelecidos, os elementos básicos para a 

formatação dos eventos, descritos na sequência, os quais devem ser rigorosamente 

analisados para garantia do sucesso de um evento. Vale ressaltar que o público-alvo e os 

objetivos são fatores determinantes para a seleção dos itens estruturantes de um evento. São 

eles: nome, data, local e espaço físico, duração e horário. Estes elementos são comuns a 

todos os tipos de eventos e devem ser inicialmente definidos para que posteriormente os 

organizadores possam trabalhar as estratégias de comunicação, comercialização, inscrições, 

entre outras ações necessárias para viabilizar a sua realização. 

 

Nome 

Foi possível identificar quatro formas para denominar eventos:  

 Tradicional – Edição do evento + tipologia do evento + dimensão + tema/área de 

interesse, exemplo: XV Congresso Nacional de Relações Públicas; 

 Sigla – Deriva do tradicional, mas deve fazer sentido para os públicos envolvidos, 

como por exemplo o CONARH, conhecido Congresso do setor de Recursos 

Humanos; 

 Criativo – Requer a explicação do nome, geralmente uma história é contada para 

que o que o nome do evento faça sentido aos participantes, como por exemplo, o 

Festival Lollapalooza. 

 Marca – Inclusão do nome da marca patrocinadora no nome do evento (recurso que 

amplia a visibilidade da marca patrocinadora por meio de mídia espontânea), como 

por exemplo, Skol Beats, Tim Festival, Claro que é Rock, entre tantos outros. 

 

Data 

É um dos fatores fundamentais para o sucesso do evento. É preciso observar se a época e a 

data escolhidas são ideais para o tipo de público-alvo do evento. Deve ser definida mediante 

observação do calendário de feriados e finais de semana e, ainda, se não existem eventos 

concorrentes ou festividades no período, condições climáticas, além de oferecer condições e 

tempo hábil para a sua perfeita execução. Vale ressaltar que cidades turísticas possuem 
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períodos de alta e baixa temporada, que influenciam nos preços de hospedagem, 

alimentação e, consequentemente, na viabilidade de participação do público alvo no evento. 

Podemos, portanto, concluir que a data ideal depende da realização de pesquisas 

quantitativas e qualitativas. 

 

Local 

Os objetivos de um evento e suas necessidades físicas normalmente indicarão os requisitos 

básicos para que o organizador dê início ao processo de escolha do local. No entanto, outros 

fatores também devem ser observados, tais como: 

 Necessidades e adequação ao público-alvo; 

 Adequação ao tipo do evento; 

 Fatores políticos e econômicos; 

 Fatores mercadológicos; 

 Concorrência. 

 

O local do evento não significa exclusivamente um espaço físico onde se reúnem os 

participantes. Local é a área geral, endereço, continente adequado. Envolve toda a região 

geográfica, econômica, política e social. Para realização de um evento, é preciso haver 

condições de: 

 Infraestrutura básica da cidade (saneamento, limpeza pública, rede hospitalar, rede 

bancária etc.); 

 Infraestrutura de apoio (serviço de telecomunicações, segurança, sinalização etc.); 

 Vias de acesso descomplicadas; 

 Custos acessíveis; 

 Condições climáticas adequadas ao tipo do evento; 

 Fornecedores e mão-de-obra especializada e diversificada; 

 Rede hoteleira com capacidade para atender ao porte do evento; 

 Serviços de Alimentos e Bebidas - A&B; 

 Ofertas de atividades de entretenimento, atrativos naturais e culturais; 

 Existência de facilidades locais de obtenção de recursos materiais; 

 Boa imagem da localidade; 

 Facilidades governamentais e de empresas privadas (subvenções, doações e outras 

facilidades); 
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 Influência positiva da comunidade onde o evento é realizado; 

 Outros. 

 

Já o espaço físico deve possuir: 

 Capacidade – Salas que possam comportar, confortavelmente, todos os participantes 

e todas as reuniões/atividades; 

 Funcionalidade – Salas devem ser amplas, próximas e horizontais, visando garantir 

a proximidade das atividades – comissões, projeções, imprensa, secretaria, serviço 

de saúde etc.; 

 Áreas livres para montagem de exposições, feiras, mostras, desfiles etc.; 

 Condições de serviço de apoio logístico (copa, bar, restaurante, toaletes entre 

outros);  

 Condições de montagem, instalações e utilização de equipamentos necessários; 

 Localização – deve haver proximidade com os hotéis e sistema de transporte 

compatível com o porte do evento; 

 Sinalização que permita boa circulação interna; 

 Aparência – revestimento do piso, pintura, estado de conservação;    

 Segurança (sob todos os aspectos e tipos de públicos: policiamento, empresas 

particulares, entre outros); 

 Iluminação; 

 Sonorização; 

 Sistema de ar condicionado; 

 Outros. 

  

Duração 

O que determina a duração de um evento, ou seja, horas, dias, semanas, quinzenas, meses, 

são os objetivos traçados para sua realização. É preciso considerar que a programação do 

evento será composta por ações necessárias para que os objetivos sejam alcançados e, desta 

forma, teremos condições de dimensionar quais atividades serão necessárias para que os 

objetivos sejam contemplados e quanto tempo será necessário para que os resultados sejam 

alcançados. Ao compor a programação de um evento, teremos a sua duração. Muitas vezes, 

torna-se necessária a adequação da programação do evento por questões financeiras, por 
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exemplo. Neste caso, recomenda-se que os objetivos do evento sejam revistos para que, ao 

excluir atividades da programação de um evento, os resultados não sejam prejudicados.  

 

Horário 

É o período de funcionamento do evento com distribuição de cargas horárias (manhã, tarde 

e noite). Determina a programação e está ligado ao sistema de acesso aos ambientes.  

 

Conforme mencionado anteriormente, após definidos os itens de estrutura básica de 

um evento, a equipe de planejamento do evento tem plenas condições de desenvolver as 

demais etapas do planejamento, tais como definição da estratégia, etapa – que consiste na 

“arte de orientar e direcionar, eficazmente, as ações”, e que requer muita criatividade por 

parte do planejador. É uma forma de aproximação, um tipo de ação que funcionará como 

um diferencial para o evento. É uma ação integrada e compatível com o negócio da 

organização promotora do evento para que os objetivos sejam cumpridos. A estratégia deve 

conter todos os elementos de motivação e de curiosidade para a efetivação do projeto.  

 

Já o programa de ação, consiste no desenvolvimento de todas as ações necessárias 

para que os objetivos traçados sejam alcançados. Cada ação planejada para o evento deve 

ser minuciosamente detalhada para que a equipe envolvida no processo de 

operacionalização do evento possa compreender o seu funcionamento. São personalizadas 

em função dos objetivos, perfil do público de cada evento, bem como de acordo com o 

contexto da organização promotora do evento, ou seja, sua cultura, sua política e situação 

ambiental da ocasião em que o evento está sendo realizado.  

 

O detalhamento das ações permite, também, uma estimativa de custos mais realista e 

o planejamento correto dos recursos físicos, humanos e materiais, bem como o tempo 

necessário para execução das diversas atividades. Estabelecer cronograma de atividades de 

acordo com as prioridades e o controle da execução das atividades contribui para o 

processo.  
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Comunicação do evento – A busca por uma percepção única sobre o que é o evento e o 

que ele pretende comunicar 

 

  O planejamento de um evento deve ser flexível, com função de estabelecer conceitos 

a respeito de um determinado fato. Planejar o processo de comunicação de um evento 

representa estabelecer o conteúdo da mensagem que pode representar, por exemplo, 

exclusividade, credibilidade, motivação e deve colaborar para influenciar o pensamento ou 

o comportamento do público-alvo do evento, de acordo com os objetivos previamente 

estabelecidos.  

 

Os eventos devem ter uma linguagem adequada e própria, seja ela: calorosa, 

emocional ou formal. A linguagem deve proporcionar interação com o público-alvo, mas é 

importante estar atento aos limites do discurso utilizado, pois este permite decodificações, 

as quais não devem afastar-se do objetivo proposto. Com essa preocupação, defendemos 

que o profissional de relações públicas é aquele que possui a formação ideal para planejar o 

processo de comunicação de um evento, conquistando para si, um diferencial em relação 

aos demais profissionais que atuam no setor de eventos. 

 

  O processo de comunicação deve envolver todos os públicos, desde os convidados 

até a imprensa, a comunidade, os fornecedores e os patrocinadores, entre outros. Cabe ao 

planejador imprimir conteúdo, marca própria, interpretação correspondente com os 

objetivos do evento, proporcionando interação com o participante e fazendo com que ele 

sinta-se um influenciador do processo e não um mero espectador. A construção da 

mensagem antecede a escolha do canal de divulgação a ser utilizado e, muitas vezes, a 

mensagem a ser comunicada faz parte da estratégia traçada para o evento. 

 

O perfil do público-alvo e a verba destinada para divulgação irão determinar os 

canais mais apropriados para cada situação. Além da assessoria de imprensa e das ações 

promocionais, abaixo comentadas, podem-se utilizar veículos de comunicação direta tais 

como mala direta, folder, boletim informativo, folhetos, convites, cartazes, faixas de ruas, 

flyers, post-card, banners, vídeo motivacional e de massa: anúncios em revistas e jornais, 

programas de rádio ou TV, mídia externa: outdoor, totens, back-ligth, busdoor.  Sites na 
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internet, mídias sóciais e até a realização de outro evento são algumas das ferramentas 

disponíveis para divulgação de eventos.  

 

 Assessoria de Imprensa: é o serviço especializado de administração das informações 

jornalísticas e do seu fluxo entre as fontes e os veículos de comunicação. É prestada 

a pessoas físicas ou jurídicas de caráter público ou privado. Ocupa posição 

estratégica na política de comunicação dos assessorados e deve estar integrada com 

as atividades de Relações Públicas e Publicidade. A contratação de uma assessoria 

de imprensa representa uma importante ferramenta de divulgação das atividades de 

um evento, pois, além de garantir credibilidade e formar a opinião do público de 

interesse, a notícia veiculada pela imprensa pode, ainda, auxiliar no processo de 

inscrição de participantes e ampliar a visibilidade de seus realizadores e das 

empresas patrocinadoras e apoiadoras. As atividades devem ser realizadas por 

profissional especializado que auxiliará a comissão organizadora do evento a 

identificar os principais fatos de interesse jornalístico e elaborar um planejamento de 

ação para a sua divulgação. O material deve ser atraente, as pastas devem ser 

diferenciadas e deve haver preocupação de como o material chegará às mãos do 

jornalista. Vale ressaltar que a assessoria de imprensa não substitui as demais ações 

de divulgação a serem definidas de acordo com o tipo, porte e verba do evento. Em 

algumas ocasiões os organizadores firmam acordos comerciais com emissoras de 

rádio e TV para promoção do evento. Tais acordos não devem interferir no trabalho 

da assessoria de imprensa que deve desenvolver suas ações de maneira 

independente, prestando informações aos demais veículos de comunicação de 

maneira uniforme.  

 

 Ações promocionais: visam despertar o interesse do público-alvo; trabalham a favor 

do evento, elevam à melhor condição, fazem o evento acontecer. Tornam o evento 

conhecido, viável aos olhos do público.  

 

Assim como as demais ações de comunicação, os eventos também precisam ser 

avaliados visando melhorias contínuas. A avaliação permite conhecer os pontos positivos e 

negativos do evento, além de identificar quais ações foram eficazes ou não. A avaliação não 

deve ser compreendida como ferramenta para ações punitivas e sim como ferramenta para 
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identificação de falhas e acertos no processo de organização, permitindo que as atividades 

sejam aprimoradas a cada evento. Pode ser apresentada na forma de relatório, elaborado 

com base nos dados obtidos durante o acompanhamento e controle de execução do evento, 

por meio de questionários estruturados e aplicados ao término do evento.  

 

Recomenda-se análise qualitativa a partir do cruzamento dos objetivos estabelecidos 

para o evento em relação aos resultados obtidos. Uma descrição e reflexão sobre os 

processos, seus erros e acertos torna-se importante para a melhoria de ações futuras. Dados 

quantitativos, como o número de inscritos, número de participantes, a tabulação de 

pesquisas, depoimentos, fotos, planilhas de custos, clipping de notícias e o estudo de 

centimetragem entre outros auxiliam na avaliação da ação. 

 

  Mas para uma análise qualitativa dos impactos que os eventos provocam numa 

determinada comunidade, torna-se relevante a análise de uma série de aspectos políticos, 

sociais, econômicos, ambientais, entre outros. O ideal é que o gestor do evento tenha plena 

consciência destes impactos antes do processo de planejamento para que possa se antecipar 

aos eventuais problemas a serem enfrentados, bem como saber como valorizar os aspectos 

positivos que o evento poderá proporcionar à comunidade em que será realizado. 

 

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Sidney na Austrália, Johnny Allen, 

William O’Toole, Ian McDonnell e Robert Harris (2003, p.10-19), realizaram um 

mapeamento sobre os impactos positivos e negativos dos eventos especiais e apresentam 

análise nas esferas Social e Cultural; Física e Ambiental; Política; Turismo e Economia. 

 

Os eventos têm uma série de impactos – positivos e negativos – em suas 

comunidades locais e nos parceiros. É dever do gerente do evento identificar e 
prever esses impactos e então administrá-los de forma a atingir o melhor resultado 

para todas as partes, a fim de que, no final, o impacto do evento como um todo seja 

positivo (ALLEN [et al.], 2003, p.10).  

 

Do ponto de vista social e cultural, são destacados elementos relacionados com o 

envolvimento da comunidade no evento em questão. Percebe-se que organizar um evento 

sem o apoio da comunidade que será afetada pelo evento representa um grande desafio para 

seus organizadores que passam a lidar com questões muito delicadas como processos de 

gentrificação, comportamento destrutivo, imagem negativa por parte, abuso de uso de 

drogas e álcool, entre outros.  
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Ainda com destaque aos aspectos negativos, os eventos passaram a ser alvo de 

críticas dos ambientalistas, pois sob o aspecto físico ambiental, é praticamente impossível 

realizar um evento sem provocar danos ao meio ambiente. Desta forma, os eventos 

sustentáveis surgiram nas últimas décadas visando atender às exigências de mercado e 

pressão dos ativistas. Por outro lado, é preciso lembrar que os eventos são espaços de 

diálogo e reflexão e quando bem administrados, os eventos podem ampliar a consciência 

ambiental e proporcionar um legado estrutural para cidades sede de megaeventos, capazes 

de beneficiar a sociedade em diversos elementos estruturais, tais como transportes, 

comunicação, renovação urbana, entre outros. 

 

 Ao se referir aos aspectos políticos, Allen [et al.] (2003), enfatizam que os eventos 

são importantes para a manutenção do prestígio, bem como sentimento de nacionalismo, 

entusiasmo e, consequentemente, de votos. Mas são os aspectos positivos do turismo e da 

economia que impulsionam a realização dos eventos. Estudos sustentam fortes argumentos 

para políticos e empresários investirem em eventos de diversos portes: os benefícios 

proporcionados para o turismo, a geração de empregos nas localidades em que são 

realizados, a arrecadação de impostos e o aumento da lucratividade para os negócios 

proporcionados a partir dos eventos são, de fato, comprovados. 

  

Considerações Finais 

 

A organização de um evento requer o desenvolvimento de um plano muito bem 

detalhado e a gestão de sua implantação exige da equipe muito profissionalismo. Entre os 

principais desafios enfrentados estão: as verbas, cada vez mais enxutas, em contrapartida 

aos níveis de exigência de qualidade cada vez maiores. O desafio da mensuração dos 

resultados persiste. Não é de hoje que se discute a avaliação e a mensuração dos resultados 

em eventos mas o que se vê são análises quantitativas que, muitas vezes não consideram os 

objetivos estabelecidos, impedindo os investidores considerar se os resultados foram 

efetivamente alcançados. 

 

Se por um lado os impactos positivos de um evento são inúmeros, muito há que se 

avançar no sentido de minimizar os impactos negativos causados pelos eventos. Geralmente 
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desprezados diante dos benefícios que um evento pode vir a proporcionar, não se pode 

negar que a percepção da imagem da organização promotora fica comprometida quando o 

evento se transforma em palco para denúncias de corrupção, de racismo, de má gestão dos 

resíduos, de atraso nas obras, de superfaturamento, entre outros. 

 

O tal padrão FIFA de qualidade trouxe a discussão em nível midiático e colocou em 

evidência novos desafios, os quais não devem ser colocados de lado com o término da 

competição pois, embora a imposição da entidade possa nos parecer absurda em alguns 

aspectos, em outros nos deixa a lição de que planejamento e cumprimento de prazos são 

imprescindíveis para o sucesso dos eventos. 
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