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Incertezas. No mapa mental do mercado de eventos e viagens corporativas ainda em 2021, além de
palavras-chave, incertezas, no plural, era o sentimento dos profissionais do setor em vista dos efeitos
da pandemia e da escassez de profissionais.

Era preciso, portanto, unir forças, repensar o setor no “a partir de”, desenhar novos caminhos e o novo
modus operandi para seguir adiante. Afinal, o cenário mundial depois de 11 de março de 2020, data que
impactou a economia, a sociedade, a política, a cultura e o mundo com a assustadora hashtag “fique
em casa”, nunca mais foi a mesma.

E nós, ALAGEV e profissionais do setor de viagens e eventos corporativos, tivemos de unir forças,
colaborativamente, para pensar o futuro e a trilha que percorremos juntos pelos próximos anos.

Redesenhamos estratégias, focamos no digital, em eventos híbridos, entendendo como lidar com
orçamentos reduzidos, escassez de profissionais e tantos outros riscos advindos dos impactos que o
trade enfrentou.

Foi sobre essa premissa e com a inquietude de se preparar para o futuro do setor que um grupo de
gestores de eventos corporativos se reuniu mais uma vez para trazer experiências e insights de suas
indústrias para impulsionar mudanças e perseverar na nova relação da indústria.

Este paper, então, é resultado da generosidade de cada profissional, da paixão pelo setor e da força
que vem do “nós” para criar o amanhã.

Boa leitura!

CARTA DE ABERTURA

Juliana Patti
Presidente 
ALAGEV

Os três grandes fundamentos para se conseguir 
qualquer coisa são, primeiro, trabalho árduo; 

segundo, perseverança; terceiro, senso comum. 
Thomas Edison



“No presente a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma 
roupa que não serve mais”, adaptado para a nossa realidade, 
os versos de Belchior diriam que a indústria do turismo, com 
mais de 50 setores econômicos, precisou se remodelar e 
adaptar-se aos impactos causados pela pandemia.

Em 2022, um dos principais desafios foi viver dois anos em 
um e conseguir alcançar o equilíbrio sustentável diante da 
alta dos custos, da falta de mão de obra e de fornecedores, 
além da expectativa para gerar ações de engajamento, da 
demanda reprimida e da banalização dos eventos digitais, 
dadas as restrições impostas pelo distanciamento social.

Isso porque foi um dos segmentos mais prejudicados durante 
a pandemia. No setor, 44% das empresas tiveram de fechar 
ou acabaram voltando com capacidade parcial, enquanto 45% 
recorreram a empréstimos para sobreviver, segundo pesquisa 
do Sebrae.

Em números, o mercado de eventos soma mais de 647 mil 
empresas e 2,4 milhões de microempreendedores 
formalizados no país. Mesmo assim, tem de lidar com a 
dificuldade de ter menos fornecedores à disposição, sem 
contar que há pouco tempo para treinar nova mão de obra.

APRESENTAÇÃO

Gustavo Elbaum

“Em 2021, havia muitas dúvidas e 
incertezas. Quais certezas tivemos  
em 2022? Das muitas certezas, os 
eventos continuarão importantes e 
uma ferramenta de engajamento”.



Esse cenário abre oportunidades num setor que abrange mais de 50 cadeias produtivas, mobiliza por 
volta de 6 milhões de pessoas e movimenta R$ 334 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de 4,5% 
do PIB, segundo o jornal O Globo.

Ainda assim, lembramos que, desde outubro do ano passado, a demanda aumentou muito, embora o 
verdadeiro desafio esteja do outro lado: a oferta, levando em conta que hoje a cadeia está 
desestruturada.

E a realidade é esta: muitas pessoas foram para outros setores, empresas quebraram. A soma dessa 
equação tem como resultado o aumento dos custos (cerca de 30% em relação a 2019). 

Ainda assim, a perspectiva também é positiva. Com a retomada no último trimestre de 2021, o setor 
gerou cerca de 268 mil novas vagas de emprego. E o nosso olhar para o futuro prevê que o número de 
empregos gerados em 2022 foi ainda maior, isso porque entidades do setor têm se movimentado para 
formar novos profissionais.

Exemplo recente é o BeBuddy, programa de formação de profissionais para o turismo da BeFly, holding 
de grandes nomes do turismo como Flytour, Belvitur e Queensberry, que está se adaptando ao 
momento atual de mercado capacitando a nova geração de profissionais para o futuro do turismo que 
nos espera.

Mais positivo ainda é que, mesmo com o desafio gigante com a crise, empresas e profissionais têm se 
mostrado bastante receptivos para retomar seus eventos. A alta registrada no setor de turismo é um 
forte indício de que ainda existe o desejo de um face to face meeting.

A exemplo do relatório 2023 Global Meeting and Events Forecast que aponta um crescimento previsto 
para o mercado MICE global até 2028 de US$ 1,619.3 bilhão, com taxa CAGR (Compound Annual Growt
Rate, ou Taxa de Crescimento Anual) de 5,9%.

É preciso paciência, porque fornecedores precisam de tempo para se reajustarem, alinhar expectativas 
e apoiar a readequação de toda a cadeia. Empatia, portanto, é a palavra de ordem e o sentimento que 
deve mediar o setor nesse momento.

É preciso tempo para a cadeia se readequar. Afinal, há déficit 
em toda a cadeia do fornecedor: hotel, eventos, agências. 

Bons profissionais que foram e não voltaram.

Ana Cristina Lima, Boehringer Ingelheim

APRESENTAÇÃO



Às vezes, navegamos nas incertezas, mas como estrategistas, mantemos o olhar sempre adiante, 
alinhado ao cenário e aos insights que os números oferecem. E ainda que o setor pareça uma ciência 
exata, hoje, depois de dois anos de uma demanda de eventos e encontros reprimida, lidamos muito 
mais com feedbacks intangíveis.

Em eventos, não olhamos apenas para números (ROI, lead). Também contabilizamos ROI emocional, 
experiências, sorrisos, gratidão, mensagens, feedbacks.

Ou seja, em 2022, ficamos muito além do retorno financeiro, isso porque, na atualidade, precisa valer a 
pena, precisa trazer resultado. “Os eventos deixaram de ser apenas um momento de relacionamento 
para ser mais emocional. Dizendo categoricamente: tem que tocar” (Gabriela Paz, Natura).

O social voltou com intensidade em 2022, recuperando parte do tempo de limitações que a pandemia 
nos colocou. E esse é o nosso ponto de partida para manter a avaliação crítica nas experiências do 
passado (no pré e nos 2 anos mergulhados na pandemia) e a que caminho ela nos levará no curto, 
médio e longo prazos.

Que experiências vão tocar, vão ajudar a criar cultura organizacional? 
Porque quando se olha para o passado, a vida das pessoas é feita de 

ritos (casamento, aniversário), ritos de passagem, e os eventos criam e 
definem cultura organizacional. Foi preciso sensibilidade para captar 
isso em 2022 e deve ser uma habilidade do profissional de eventos.

Gabriela Paz, Natura

O PROCESSO



É preciso insistir também que o modus operandi se transformou, assim como o investimento. Sob a 
ótica de Rodrigo Cezar, da Roche, por exemplo, “elevamos a barra do que é se fazer um evento. 
Significa dizer que os investimentos em eventos oscila de acordo com cada indústria. Não teremos 
mais grandes áreas, como no caso da indústria farmacêutica, as equipes serão menores. Além 
disso, a terceirização é uma realidade, tanto que é importante trabalhar com agências capacitadas”.

O foco do evento também passou por transformações. É necessário repensar estratégias, propósito, 
alinhar às expectativas, afinal, para que “uma convenção de vendas para falar da estratégia, se 
estamos falando de estratégia semanalmente em nossas reuniões?” (Rodrigo Cezar, Roche).

No panorama atual, o evento contribui para o resultado do negócio, isso requer, então, 
relacionamento, empatia, visão sistêmica, análise situacional, requer, portanto, olhar o todo.

É notável que um sinal de um ambiente próspero é o desejo unânime entre clientes, planejadores de 
reuniões e fornecedores de simplificar e agilizar o processo de planejamento. Todos estão na 
capacidade máxima e procurando eficiências de tempo e alta qualidade.

O PROCESSO



A exemplo das companhias aéreas que acreditam na recuperação do setor, já que registrou, em 
agosto, por volta de 80% do volume de passageiros de viagens corporativas no Brasil em 
comparação ao mesmo período de 2019. Percentual que representa um ritmo muito positivo de 
recuperação das empresas no que se refere às reuniões presenciais.

Em nossos negócios de reuniões e eventos, notamos, também, uma tendência contínua para janelas 
de reservas curtas com prazos de entrega 25% menores do que em 2019. Esperamos, ainda, ver 
inovação e automação contínuas para reservas de reuniões pequenas e simples, principalmente para 
o processo de solicitação de propostas, sourcing junto aos fornecedores e outras tarefas já 
mapeadas. 

É preciso reforçar, também, que a tecnologia de experiência do participante continua com alta 
demanda, uma vez que os eventos e reuniões visam conectar o público presencial e virtual e 
oferecer experiências únicas. 

Oportuno dizer também da importância de se manter sólidos relacionamentos com fornecedores, já 
que estes vão continuar a lidar com a escassez de mão de obra, problemas contínuos na cadeia de 
suprimentos, pelo menos nos próximos 2 anos e ainda há duvidas quanto inflação. Por isso, os 
clientes que são flexíveis e claros sobre quais são os objetivos têm maior probabilidade de alcançar 
sucesso nos seus projetos.

Vale lembrar também que empresas de gestão de eventos que têm parcerias fortes com 
fornecedores confiáveis estão melhor posicionadas para oferecer aos seus clientes melhores 
escolhas em relação a locais e datas, uma vez que a disponibilidade de espaços e agenda restrita 
até 2024.

Exatamente por isso, mantemos firme o propósito de dar continuidade ao processo e compartilhar 
nossas reflexões. Afinal, este paper renasceu com o propósito de ser um instrumento colaborativo e 
de compartilhamento para desenhar o futuro no qual queremos estar.

O PROCESSO
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1) Projetar o futuro sem futurologia;
2) Entender as prioridades das empresas;
3) Avaliar papel e posicionamento do gestor de eventos corporativos;
4) Tomar decisões sobre a área

1) Necessidade de repensar o setor no “a partir de”, desenhar novos
caminhos e o novo modus operandi para seguir adiante;
2) Implantação do ROI Emocional
3) Novo cenário de custos para eventos presenciais;
4) O novo profissional de eventos deve assumir papel estratégico,
aprender a ler dados quanti-quali, mas também ter sensibilidade.

▪ Ana Cristina Soares Alves de Lima, Boehringer Ingelheim
▪ Ana Paula Soares, Profissional de eventos
▪ Gabriela Paz Sampaio Fernandes, Natura
▪ Giovanna Jannuzzelli, ALAGEV
▪ Gustavo Elbaum, GIV2U
▪ Juliana Patti, Bayer 
▪ Paula Marins, Biogen
▪ Luciana Dantas,  Amil / UnitedHealth Group
▪ Rodrigo Cezar, Roche

*Participação voluntária dos profissionais. Suas contribuições não refletem, 
necessariamente, a opinião da empresa empregadora.

1) Reunir profissionais de empresas e segmentos distintos para
capturar aprendizados;
2) Criar uma rotina de encontros que mostre uma fotografia do
momento atual;
3) Promover análises, debates e reflexões que permitam pensar no
futuro;
4) Criar uma referência de caminho que possa ser compartilhada de
forma ampla com o mercado.

OBJETIVO

JUSTIFICATIVAS

HIPÓTESES

NOSSOS
PARTICIPANTES*



Rápido overview do setor: agendas lotadas, com filas até 2023, marcam a retomada do setor, enquanto 
o desequilíbrio entre essa alta demanda e a oferta de serviços inflam os preços, além da própria 
inflação dos últimos dois anos.

No cenário pré-pandemia, as maiores disrupções de trabalho estavam relacionadas às novas 
tecnologias e ao aumento das relações comerciais. O cenário era promissor e vislumbrava 
crescimento.

Depois de dois anos de pandemia, chegamos a 2022, ano em que houve um downgrade importante: 
principalmente da mão de obra, que faz muita diferença para entregar o básico. Nosso cenário, então, 
é este: as agências, atualmente, não estão com dificuldades para operar. Como profissionais de 
eventos, entendemos, porque vivemos essa mudança, mas a empresa não.

Com a retomada, “houve a necessidade de unir o setor para contribuir para educação das pessoas que 
forem entrar para o mercado” (Ana Paula Soares, Profissional de eventos). Definitivamente, 
retrocedemos. “O fato de a entrega das agências ter caído de qualidade está fazendo com que 
tenhamos de aumentar o time para suprir os déficits da área. Tanto que, nesse processo, 
retrocedemos muitos anos (Paula Marins, Biogen).

É fato que a pandemia provocou mudanças nos mercados de trabalho do mundo todo e, no longo 
prazo, a migração para o trabalho remoto e a consequente redução das viagens de negócios e de 
eventos presenciais afetaram a qualidade percebida no setor.

Temos que dar esse tempo para a cadeia se readequar e 
apoiar no que for possível. No fim do dia, precisamos 

encontrar caminhos para apoiar e ajudar nossos 
parceiros/fornecedores. Interrompemos bid para 

aguardar os parceiros se reorganizarem.     

Ana Cristina Lima, Boehringer Ingelheim

QUEM SÃO OS NOVOS
PARCEIROS 
ATUALMENTE?



Espera-se que todos os tipos de eventos aumentem em 2023, em especial, as reuniões presenciais. 
Globalmente, os aumentos presenciais previstos variam de 3,3% para conferências e feiras, e 4,2% para 
pequenas e simples reuniões. As reuniões virtuais e híbridas deverão ver aumentos mais modestos, 
variando de 0,2% para lançamentos de produtos a 1,6% mais para conselhos consultivos de clientes.

A fadiga virtual é real. Os participantes sentem necessidade de se ver pessoalmente. As organizações 
entendem que o relacionamento feito de forma presencial é mais eficaz. Assim, o modelo híbrido ou 
virtual passou a ser uma segunda opção de formato de evento. 

Segundo os dados do relatório da Amex, 2023 Global Meetings and Events Forecast, no geral, uma 
grande maioria dos entrevistados espera que reuniões e eventos presenciais sejam seu foco principal, 
com apenas 29% das reuniões na América do Norte e 33% das na Europa sejam híbridas. Essa figura é 
um pouco maior na Ásia-Pacífico (47%) e na América Latina (41%).

Historicamente, durante períodos de recessão, as empresas costumam controlar os custos e mitigar 
as incertezas de duas formas: adotando a automação e redesenhando os processos de trabalho. E um 
dos setores mais afetados é o de viagens e de eventos corporativos.

Como consequência da recessão no setor, os fornecedores que ficaram têm um déficit de mão de obra 
e queda na qualidade do serviço prestado, o que impacta diretamente no valor do evento.

Mas também é na crise que surgem as oportunidades e, no olhar de Gabriela Paz, da Natura, “as 
agências que ficaram foram as que entenderam melhor o momento. Assim como os funcionários que 
ficaram foram aqueles que faziam mais de um evento, e mesmo assim iam além”. Evidência que 
mostra a nova realidade dos parceiros que permaneceram e reinventaram o mercado, produzindo 
eventos no formato presencial e digital, como as agências de conteúdo.

Quando o parceiro te representa, é uma extensão da empresa. Entende 
tanto a nossa necessidade, que consegue replicar o nosso olhar.

Paula Marins, Biogen

QUEM SÃO OS NOVOS
PARCEIROS 
ATUALMENTE?



Com relação às reuniões internas, espera-se que tenham maior percentual de aumento do número de 
participantes, com uma expectativa de 4,5% de aumentar globalmente. Todos os tipos de reunião estão 
previstos para ter aumentos substanciais em relação aos números de 2022, com aumento significativo 
de 3,7% para conferências e incentivos.

Reforçando essa mesma perspectiva, Luciana Dantas, da Amil, afirma ter precisado aumentar o 
número de agências de eventos (4 para 6) para ter novas expertises e diversificar conforme o porte do 
evento. Ou seja, foi preciso contratar fornecedores de diferentes portes e especialidades para atender 
diferentes demandas.

O novo panorama do setor exige mais agilidade e não abrir bid por projeto..

E ofereça, especialmente, como uma importante competência e diferencial: ter um gestor de projeto 
(PMO), “um traço cultural da agência, com uma escuta muito ativa, o que encanta o cliente, e um olhar 
para a experiência”, critérios chaves no momento atual da Natura (Gabriela Paz).

Definitivamente, os novos parceiros foram aqueles que se adaptaram e mantêm o radar ligado para as 
tendências e as rápidas mudanças da indústria. Aqueles que não se contentam com o básico e 
buscam ir além, entregando o máximo de valor ao seu cliente. 

QUEM SÃO OS NOVOS
PARCEIROS 
ATUALMENTE?



O NOVO PROFISSIONAL
DOS EVENTOS

Empatia. Saber lidar com as pessoas, sejam elas clientes, 
parceiros ou fornecedores. Praticar a escuta ativa e ser cada 

vez mais sensível. Técnicas são treinadas, processos 
automatizados, o nosso diferencial está em como tratamos e 

entendemos as pessoas.

Luciana Dantas, Amil

No passado, o foco do perfil profissional estava nas habilidades técnicas, como estratégia, 
planejamento, logística, execução, a grosso modo, os commodities para entregar o evento. “Hoje, no 
entanto, é imprescindível não focar em uma competência específica, deve-se avaliar como esse 
profissional enxerga e entende o todo” (Rodrigo Cezar, Roche).

Pela primeira vez, devido à Covid-19, a importância do aspecto físico do trabalho e dos entregáveis 
divide espaço com as habilidades comportamentais. Isso porque é mais do que necessário ter 
empatia, ou seja, entender as pessoas, manter a escuta ativa e ser cada vez mais sensível, 
especialmente, devido à demanda reprimida e à visão 360⁰ do negócio.

Definitivamente, o trade sofreu muito com os impactos da pandemia. Fato é que a retomada 
envolveria riscos: mão de obra, fornecedores qualificados. Esse, então, é o momento de alinhar 
expectativas, porque expectativa muito alta gera frustração, de apoiar o setor enquanto se reajusta, 
remodela e cria formatos para se adaptar ao aumento dos custos.

Por outro lado, a crise é um ambiente muito propício para mudanças. Inovar é o único caminho. É 
por ele que o profissional de eventos deve seguir, a nova era em que o perfil, definitivamente, é 
voltado para business, sendo necessário definir os melhores patrocinadores, quais dados serão 
analisados e como trazer resultados consistentes.



O NOVO PROFISSIONAL
DOS EVENTOS

Além de dados intangíveis, a exemplo da Natura e da Amil, que hoje requerem um relatório de 
expectativas dos participantes, ou seja, quais as percepções e sentimentos deles. O que deixa 
claro que o novo profissional de eventos deve ter como novas habilidades e empatia, entender 
de pessoas e sensibilidade para enxergar o evento como um lugar em que se cria e define 
cultura organizacional, afinal, evento é uma importante ferramenta de marketing e engajamento.

Paula Marins, da Biogen, enxerga o profissional do futuro com o skill do futuro, ou seja, “ele 
juntará o que aprendemos de dados, aprenderá a interpretá-los e, por fim, irá tirar um insight 
sobre isso. O profissional de evento do futuro será aquele que saberá entender o dado 
quantitativo, qualitativo e conseguirá traduzir e transformar esses dados em propostas e ações”.

O plus desse profissional do futuro estará na forma como agrega todas as novas competências 
tendo um olhar sensível e hábil com o viés voltado para o evento (Ana Cristina Lima, Boehringer 
Ingelheim).



À medida que as organizações se tornam 
mais proativas para compreender o valor 
de seus programas de eventos, é mais 
importante do que nunca implementar e 
atender, formalmente, às políticas de 
gestão que cobrem o quê, por que e como 
planejar o evento. 

Fato é que a remoção das restrições de 
viagem desencadeou a liberação 
gigantesca de energia humana em todo o 
mundo, como pessoas e organizações 
correram para se reconectar. Enquanto 
enfrentamos ventos contrários claros e 
presentes – disrupção inerente em todo o 
ecossistema de viagens, aumentando 
inflação e uma crise energética criada 
pela guerra da Rússia e Ucrânia – a 
demanda continua em franco 
crescimento.

É notável que evento mantém a visão do 
negócio e é o ambiente no qual se 
exercita a marca. O futuro da indústria de 
viagens e eventos corporativos está mais 
claro hoje do que há alguns meses. 
Testamos modelos, alinhados às 
expectativas, remodelamos e saturamos 
os eventos virtuais, embora ainda 
precisemos dos dois formatos.

Nesse futuro próximo, o papel do gestor 
de eventos dentro das empresas dita 
quais eventos realizar e onde se deve 
atuar. Isso mostra que são profissionais 
versáteis e “mão na massa” para 
posicionar a marca, em contrapartida, há 
o peso emocional da alta demanda e das 
consequências da crise no setor.

A NOVA GESTÃO 
DE EVENTOS

Fonte: Thadeu M., Business Development & Events Specialist MICE.

Evento não é para todo mundo. 
Paula Marins, Biogen



Mesmo com a saturação dos eventos 
online, verdade seja dita: eventos 
virtuais e híbridos são realidade e 
permanecerão nos planejamentos em 
2023, visto que apresentam vantagens 
e canais para aumentar o alcance da 
mensagem, conforme demonstra o 
gráfico a seguir.

A NOVA GESTÃO 
DE EVENTOS

O evento presencial continua a ser um 
ambiente de negócios, enquanto o digital é 

um ambiente de engajamento.

Ana Paula Soares, Profissional de eventos

No fórum que deu origem a este paper, os insights de mercado indicam que, pelo menos, 
20% dos eventos, em 2022, ainda foram no formato virtual, enquanto os formatos híbridos 
e presenciais representaram cada um 40% dos eventos realizados.

Para Ana Paula Soares, Profissional de eventos, “as pessoas ainda buscam, na live, 
conteúdo, insights. No on-line, o mais importante é o engajamento, por isso, mais do que 
nunca, é fundamental realizar ações nesse sentido.

Fonte: Latin American Survey from American Express Meetings & Events, 2022

Enquanto, no presencial, o 
networking é uma emoção, 
visto que, depois de dois anos 
de distanciamento, é a 
oportunidade de promover o 
contato humano: primeiros 
encontros, reencontros, é a 
hora de medir o ROI 
emocional, que tem sido uma 
importante ferramenta de 
marketing e engajamento.

Trata-se de um momento 
emocionante para estar neste 
setor. Reuniões e eventos 
presenciais voltaram e  é 
possível aproveitar as lições 
aprendidas nos últimos anos 
para realizar mudanças 
positivas e duradouras na 
maneira como trabalhamos. 

Não há dúvida de que 
melhorias significativas na 
tecnologia e um foco 
renovado em sustentabilidade, 
bem-estar e inclusão 
fornecem um caminho claro 
para o setor.



BUDGET

É evidente que cada setor tem uma 
realidade quanto ao investimento em 
eventos. Embora um dado importante 
aponte que, depois de 2 anos, pelo menos, 
64% de empresas indicam que os 
orçamentos disponíveis para eventos  
aumentariam em 2022.

Dos tipos de eventos, as viagens de 
incentivos podem se beneficiar desse 
aumento de orçamento. Levando em 
conta os efeitos emocionais nos 
profissionais, os incentivos são uma 
ferramenta poderosa para engajar 
pessoas, recompensá-las e, 
especialmente, para demonstrar 
agradecimento pela resiliência diante de 
cenários adversos.

Conforme pesquisa do Incentive Research
Foundation, 81% dos entrevistados 
consideram as viagens de incentivo 
motivadoras e extremamente necessárias. 
Na ótica das empresas, os ganhos 
envolvem times mais engajados, 
colaboradores mais motivados e 
consequente aumento da lucratividade.

Fonte: Thadeu M., Business Development & Events Specialist MICE

Resiliência para lidar também com orçamentos 
mais enxutos. Na indústria farmacêutica, por 

exemplo, o orçamento tende a ser menor.

Rodrigo Cezar, Roche

Prevê-se que os gastos gerais com reuniões aumentem 3,1% em média. O custo por participante 
para todos os tipos de reunião, em todos os formatos, deverá aumentar também, em uma baixa de 
1,5% para pequenas e simples reuniões para uma alta de 3% para conferências e feiras.

Se os orçamentos fossem reduzidos, de acordo com o relatório da Amex, as duas áreas que 
cortariam primeiro seriam as atividades opcionais externas (23%) e o número de noites (20%). Se os 
orçamentos fossem aumentados em 10%, melhorando a experiência no local (32%) e aumentando o 
uso de tecnologia (23%) são as duas principais áreas em que os planejadores concentrariam seus 
gastos.



Embora, nesse mercado, reafirmando a percepção da Gabriela Paz, da Natura, os encontros 
deixaram de ser apenas relacionais para serem emocionais, ainda que sejam um ambiente de 
negócios, a nova dinâmica exige maior engajamento, comunicação, um alto investimento do caráter 
humano, além do técnico.

BUDGET

Vale ressaltar que, enquanto as imagens 
do caos do aeroporto dominaram as 
notícias no verão europeu de 2022, líderes 
da indústria afirmaram em entrevistas 
que, embora o setor aéreo ainda esteja 
grandes desafios, até 2023, a maioria das 
principais rotas estará de volta ao serviço, 
e os viajantes, tanto a negócios quanto a 
lazer, estarão mais confiantes em reservar 
voos internacionais e realizar encontros.

Fonte: Thadeu M., Business Development & Events Specialist MICE.

O que trouxe a gente até aqui não 
é o que vai nos levar adiante.

Paula Marins, Biogen



Muitas organizações optaram pelo trabalho remoto ou híbrido. Mas as forças de trabalho dispersas 
vêm com muitos desafios: as organizações precisam se precaver contra a falta de engajamento dos 
times, redução da compreensão das metas de negócios, dificuldade de treinamento da equipe e 
desgaste dos colaboradores

As reuniões internas, principalmente as presenciais, continuam sendo uma prioridade do que eram 
pré-pandemia, visto que as organizações percebem o valor de trazer seus funcionários juntos no 
face to face como forma de melhorar a produtividade, criar cultura e reduzir a rotatividade. .

Fato é que, com muitas empresas ao redor do mundo operando com forças de trabalho remotas ou 
híbridas nos ambientes de escritório, a necessidade de aproximar os colaboradores nunca foi tão 
significativa nem mais amplamente reconhecida. Para o professor de economia de Stanford, 
Nicolas Bloom, a mudança para o trabalho remoto é o maior choque para os mercados de trabalho 
em décadas, de tal forma que se viu um salto de seis vezes em comparação com as tendências de 
home office na pré-pandemia. 

Nesse sentido, reuniões presenciais e eventos provaram ser a maneira mais eficaz de impulsionar o 
bem-estar e reter de colaboradores, além de incutir a cultura da empresa e os valores corporativos, 
melhorar o vínculo dos times e aumentar, portanto, o desenvolvimento profissional. 

EVENTOS INTERNOS



No glossário dos profissionais do mercado de eventos, a 
felicidade está, certamente, atrelada ao trabalho. A pergunta 
retórica ao final do fórum, que originou este paper, serviu 
como uma previsão para o futuro, sem deixar de lado o 
passado recente no qual o mundo se viu imerso.

PROFISSIONAIS DE EVENTOS
TÊM FELICIDADE NO QUE FAZEM
ATUALMENTE?

Não tem como fazer o que 
fazemos sem estar feliz.

Ana Paula Soares, Profissional 
de eventos

MAS COMO ENXERGAR A FELICIDADE 
NESSE PANORAMA?

“Ser feliz ou ser triste depende muito da expectativa que você coloca nas coisas. Feliz pela retomada 
significa ver a cadeia voltando a acontecer. Triste por ver quantos profissionais se foram do mercado 
durante a pandemia e como tem sido difícil o momento atual. Mas temos que dar esse tempo para a 
cadeia se readequar e apoiar no que for possível. No fim do dia, precisamos encontrar caminhos para 
apoiar e ajudar nossos parceiros/fornecedores”.

Ana Cristina Lima, Boehringer Ingelheim



De acordo com Paula Marins, da Biogen, a felicidade pode ser interpretada e percebida no retorno dos 
encontros presenciais, na sinergia entre as pessoas, no apoio mútuo, o que “contribui para a sensação 
de realização e pertencimento quando comparamos com os eventos digitais”.

Isso porque esse passado recente obrigou o mercado de eventos a ser seletivo e a lidar com as 
perdas e baixas: de profissionais, de orçamento, da qualidade, além das adaptabilidades para recriar o 
setor no digital e ter de reinventar-se para lidar com o aumento dos custos em razão da demanda 
reprimida para o presencial.

A felicidade, definitivamente, reside no retorno, na satisfação de visualizar o aumento da demanda, 
na necessidade de falar abertamente sobre aquilo que sequer era tratado há cerca de dois anos, 
como as pautas relacionadas à sustentabilidade; liderança abordando temas como a maneira correta 
de tratar pessoas; questões ligadas à saúde pública, ao respeito e todos os aprendizados colhidos 
durante a pandemia.

O senso de pertencimento e o estar próximo são outros componentes que contribuem para o estado 
de contentamento que a felicidade propõe (Rodrigo Cezar, Roche). Fomos todos, absolutamente, 
afetados pelo distanciamento, tanto que o desejo do presencial flexibilizou-se, uma vez que o evento 
precisa valer a pena para que haja o deslocamento e o desejo de encontrar as pessoas (Gabriela Paz, 
Natura).

A felicidade também está bastante atrelada ao futuro, afinal, gestores, que lutaram bravamente pelo 
setor, tiveram de arregaçar as mangas, recriar o presente para transformar o futuro e adaptar as 
pessoas, o mercado e as marcas à nova demanda, a esse novo momento no qual vivemos.

Olhando para a nossa realidade, Confúcio, filósofo chinês, continuaria a afirmar: siga em frente e 
“escolha um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”.

MAS COMO ENXERGAR A 
FELICIDADE NESSE PANORAMA?

“Felicidade em olhar o copo meio cheio e 
agradecer por todos os aprendizados que este 

período nos trouxe. Olhar a crise como 
oportunidade e tirar proveito disso. Hoje me sinto 

uma pessoa melhor e uma profissional mais 
preparada”

Luciana Dantas, Amil



MAS COMO ENXERGAR A 
FELICIDADE NESSE PANORAMA?

Nós, ALAGEV e profissionais do setor de eventos corporativos, acreditamos que a felicidade está 
ligada à disponibilidade de aprender, de se renovar, de entender onde estamos e trabalhar juntos 
pelo futuro no qual queremos estar.

Este paper, por exemplo, representa essa plena satisfação de vislumbrar o aquecimento do 
mercado, o retorno dos profissionais que perderam seus empregos e tiveram de sobreviver durante 
a pandemia da melhor forma possível, da rapidez com que nos adaptamos e chegamos aqui para 
dar continuidade aos “eventos lá na frente” sem desprezar o que fomos e onde estávamos há dois 
anos.

Felicidade é isso fazer juntos o que gostamos: reunir pessoas, vê-las felizes e emocionadas juntas. 
Felicidade é enxergar o futuro que estamos prestes a construir JUNTOS.



CONSIDERAÇÕES
FINAIS

À medida que as organizações se tornam mais proativas 
sobre compreender o valor de seus programas de eventos, 
é mais importante ainda implementar e atender, 
formalmente, às políticas de gestão que cobrem o que, por 
que e como planejar a reunião.

O Paper Eventos Lá na Frente é uma iniciativa idealizada 
por Rodrigo Cezar e Gustavo Elbaum, ambos são 
voluntários do início ao fim do projeto e entusiastas do 
setor.

Ele chega às suas mãos graças à generosidade de 
profissionais especialistas em eventos corporativos nos 
mais diferentes segmentos econômicos que se reuniram 
para trazer insights, experiências, dores da área, 
expectativas e visão de futuro para o setor.

Apoiado pela ALAGEV desde a 1ª edição (Eventos Logo Ali. 
Tempo de Ação) e esta segunda edição patrocinado pela 
BeFly, o propósito é atualização constante e oferecer um 
material de alto padrão de excelência para novos 
profissionais e, é claro, compartilhar com outros tantos o 
panorama atual da indústria.

Trabalhamos juntos para o futuro que queremos, afinal, a 
gente “tem que pedalar” (Rodrigo Cezar, Roche).

Para mais informações:
contato@alagev.org.br

Projeto editorial, redação e diagramação: 
BeFly | www.befly.com.br 



Um ecossistema formado por mais de 30 negócios 
focados em transformar o turismo através da experiência, 

fazendo de cada viagem a viagem de cada um.

Um mundo de soluções para o seu negócio,

a apenas um briefing de distância.


