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Carta de Abertura

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus  
ou COVID-19. Desde então, o mundo vive o que vem se firmando como um de seus maiores desafios 

globais.

Neste contexto, todos os segmentos se viram impactados em termos econômicos, culturais, políticos e sociais. 
Na mesma medida, todas as organizações, independente de setor de atuação, localização geográfica, perfil 
ou porte, vem trabalhando com suas células de crise que pensam o negócio a partir do que foi chamado de 
“o novo normal” e para além dele.

No setor de Eventos e Viagens Corporativas, esta inquietude levou um grupo de gestores de viagens e eventos 
corporativos – apoiados pela ALAGEV (Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens 
Corporativas) – a se reunir para pensar sobre o futuro dos eventos, refletindo sobre qual é a trilha que o setor 
vai percorrer no curto, médio e longo prazos. 

Até aqui, nós nos reinventamos, percorremos novos caminhos, adaptamos outros, erramos, acertamos e, 
mais importante, aprendemos com uma série de experiências. Tudo isso foi considerado nesta troca e é 
exatamente por isso que este documento é especial: ele é colaborativo, vivo e feito a partir da promoção da 
reflexão, da empatia, do entendimento sobre a necessidade da mudança de posição e visão do profissional, 
além da construção coletiva do debate aberto sobre o futuro dos eventos. 

Muitos outros profissionais do setor já se interessaram em dar sequência a este primeiro Paper, um sinal 
importantíssimo de união do setor e construção de uma nova relação da indústria.

Boa leitura!

Roberta Moreno

BMS

Presidente ALAGEV
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Apresentação

De um lado, fronteiras fechadas, aviões no chão, hotéis operando com diminuição de capacidade, atividades 
turísticas canceladas e serviços de apoio se adaptando ao timing das restrições em cada localidade. Na 

indústria do turismo, que reúne mais de 50 setores econômicos, o número de demissões ultrapassa a marca 
de 1,5 milhão de pessoas.

De outro, o boom virtual com as lives, as calls, os webinários, que demandaram uma ampla readequação do 
modelo de operação das empresas, com seus funcionários em casa, à distância, mas juntos e conectados.

Considerando que as interações presenciais não eram (em 2020) e não são (em 2021) mais 
uma opção, um novo desafio surgiu e ainda está posto: contando quase exclusivamente 

com os canais digitais, como promover e garantir engajamento, interação e resultados em linha 
com os interesses das organizações e de seus públicos nos eventos corporativos? 

Mais: qual é a expectativa e o que esperar dos eventos?

A verdade é que ainda não há resposta para estas perguntas. 

As empresas – preparadas ou não – migraram para os canais digitais como alternativa para manutenção 
da comunicação, do relacionamento e até de suas atividades. Como toda migração, esta deveria ter sido 
precedida de uma transição, um esforço orquestrado pelas diversas áreas da empresa junto aos seus públicos 
de interesse prioritário. Mas isso não ocorreu.

Em 2020, os eventos corporativos foram para o online e começaram em formato de scanner, digitalizados do 
universo físico, presencial, para o virtual. Neste momento, quando o canal de transmissão foi alterado, o foco 
inicial foi nas plataformas e no entendimento de dezenas de questões, como...

- Plataforma free?
- Plataforma paga?
- Plataforma de alinhamento mundial?
- Plataforma própria?

... E suas derivações:

- É segura?
- Vale a pena?
- Vai atender nossa necessidade?
- Vai dar tempo de desenvolver?

Depois, no que observamos como movimento linear, a partir da experiência e da revisão natural dos modelos, 
a plataforma se tornou commodity e a estética ganhou relevância. 

“As empresas se matam por querer fazer o certo o tempo todo. 
Estamos no momento de poder arriscar e errar. No momento de 

ousar, fazer algo diferente, romper algo. O que conhecemos como 
certo não, necessariamente, nos levará para o próximo passo”

Rodrigo Cezar, Conselheiro ALAGEV
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Por estética, entendemos tudo aquilo que fará com que as pessoas se conectem, entre os quais estão 
elementos como tempo, conteúdo, convidados técnicos, influenciadores, atrações, possibilidade de 

interação e, em alguns casos, teasers ou gifts enviados previamente para a casa dos participantes, de modo 
a dar uma pequena pílula e até criar, na casa do participante, uma ambientação prévia de tudo o que ele 
poderá acompanhar no universo online.

Mais adiante, entendemos que, além das facilidades da plataforma e da estética, o participante se conecta 
por outros motivos, entre os quais estão dois que são intrinsicamente ligados: conteúdo e tempo, entendendo 
que um pode definir o outro. O fator humano, a voz da necessidade e desejo da audiência, nunca teve tanta 
relevância como agora.

O conteúdo, que precisa ser atrativo e de qualidade, pode justificar um evento maior ou menor. E a estética, 
que instiga curiosidade, ajuda a impactar o tempo de permanência do participante. Estes são elementos que 
se integraram, criando um círculo virtuoso e mostrando como fazer eventos online com aderência de público 
e qualificação – de conteúdo e audiência. 

Com um pouco de flexibilidade e abertura, vieram os eventos híbridos que conquistaram as empresas e o 
público. Rapidamente, as salas de hotéis se transformaram em estúdios e os eventos híbridos foram tomando 
vez no universo corporativo.

Hoje, por entender que nenhuma empresa ou profissional é capaz de ditar o futuro de eventos, apresentamos 
este documento, cuja construção teve início com nossa inquietude e necessidade de conversar com o mercado 
na perspectiva do cliente e para além da cadeira de gestores de eventos provocando, de imediato, a retirada 
de todos de uma zona de conforto.

Juntos, nos debruçamos sobre justificativas, hipóteses, experiências assertivas, erros e possibilidades futuras. 

Complementarmente, ouvimos o mercado durante o LACTE16, realizado no início de março em formato multi-
hub e online – para além de sua realização em dois hubs separados (em São Paulo e no Rio de Janeiro), mais 
a versão em tempo real, o LACTE16 marcou a expansão da comunidade para a América Latina, elevando o 
evento ao posto de Live Latin American Community for Travel & Eventos Experience.

Como resultado, os capítulos a seguir mostram os principais pontos trazidos para reflexão e que demandam 
atenção de organizações a partir da visão de cerca de 10 profissionais experientes e de diferentes segmentos, 
entre os quais estão os setores financeiros, de cosmética, health care, indústria farmacêutica e crop science.

O documento que disponibilizamos hoje não é o fim. Pelo contrário, ele é vivo  e está inserido  nessa jornada 
de construção coletiva e na qual novos entrantes são mais do que bem-vindos. São necessários.

Por aqui, quanto mais iniciativas, melhor.

Rodrigo Cezar e Gustavo Elbaum Voluntários desta iniciativa Eventos Logo Ali.Tempo de Ação
Março-Abril, 2021

Eventos Logo Ali. Tempo de Ação
Março-Abril, 2021



5

O Processo

Como estrategistas, estamos acostumados a olhar para frente, pensar e dimensionar o futuro. É o que 
muitos chamam de visão.

Neste projeto, demos um passo atrás e nos mantivemos no ponto de partida. Nos mantivemos na avaliação 
crítica da experiência do passado e para onde ela pode nos levar no curto, médio e longo prazos. 

Fazemos questão de compartilhar o processo, pensando com início, meio e fim nesta primeira fase. Afinal, 
ele foi/é idealizado prevendo colaboração e retroalimentação regulares até que possamos, discutindo com os 
pés no chão, desenhar o futuro.

Objetivo
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 um futuro
4. Criar uma referência balizadora que possa ser compartilhada de forma ampla com o mercado

Justificativas
1. Projetar o futuro sem futurologia
2. Entender as prioridades das empresas
3. Avaliação do papel e posicionamento do gestor de viagens e eventos corporativos
4. Tomada de decisões sobre a área 

Hipóteses
1. Gestão de dados se torna mais relevante e pode determinar futuro das plataformas 
2. Conteúdo ganha importância, enquanto formato e estética são acessórios
3. Perda de budget já é realidade
4. O novo profissional de eventos deve assumir papel estratégico em todas as companhias

Nossos Participantes (*)
• Ana Cristina Soares Alves de Lima, Boehringer Ingelheim
• Ana Paula Soares, XP Investimentos
• Gabriela Paz Sampaio Fernandes, Natura
• Gustavo Elbaum, ALAGEV
• Juliana Patti, Bayer
• Marcella Braga, Sanofi
• Paula Marins, Biogen
• Roberta Moreno, BMS
• Rodrigo Cezar, Roche

(*) Participação voluntária dos profissionais. Não reflete, necessariamente, a opinião da empresa empregadora

“É difícil discutir o futuro sem olhar para o ponto de partida, o que 
pode tornar a visão de futuro óbvia demais”

Gustavo Elbaum, Mediador dos Debates
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Só há uma certeza: o futuro é incerto

O desenvolvimento e crescimento dos eventos e das viagens corporativas andaram sempre de mãos dadas 
com a economia. 

Desta forma, em um passado que hoje parece muito distante, era razoável projetar o futuro destes setores com 
base nas perspectivas econômicas do Brasil e do mundo. Hoje, no entanto, qualquer palavra sobre futuro é 
especulação. Exercícios de futurologia baseados em achismos, não contribuem com o mercado.

Vivemos hoje no Brasil o pior momento da pandemia da COVID-19, com escalada no número de mortos e 
infectados em praticamente todos os estados. Assistimos o sistema de saúde entrar em colapso com filas 
de espera por um leito de UTI em muitas das unidades da federação. Com tudo isso posto, cabe afirmar 
que enquanto não houver uma perspectiva de melhora e uma porta de saída para a pandemia, não há como 
afirmar com precisão como será o futuro das viagens corporativas e dos eventos.

Estes dois segmentos – como não poderia deixar de ser – foram quase a zero em um primeiro momento. E, 
mesmo com a reabertura gradual após a segunda metade de 2020, a retomada não se mostrou vigorosa. Os 
dados da Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) mostram que no segundo 
trimestre de 2020 o volume de viagens teve uma queda de 90%, o que reflete o primeiro impacto da pandemia. 
O resultado consolidado do ano passado mostra uma recuperação bem lenta, com vendas 70% menores do 
que no período pré-pandemia.

É certo dizer que não há hoje uma perspectiva. Isso porque além de não haver clareza de como a economia 
se comportará no curto prazo, há o agravante de que viagens corporativas e eventos partem de pressupostos 
que não estão colocados hoje: encontros presenciais seguros e aglomerações. Por mais que sejam criados 
protocolos, as empresas têm regras próprias que não permitiriam colocar seus colaboradores em situações 
com risco de contágio. Adicionalmente, há o próprio receio das pessoas em se colocar em situações de 
perigo.

Ou seja, além da economia, por hora estagnada, há de se superar a crise sanitária. Antes disso, não pode existir 
perspectiva de como e quando o nosso mercado voltará. Há dados que nos deixam imaginar e desenhar o 
que pode ser um futuro distante. Mas cabe dizer que este futuro é volátil e vivo, ele está ainda sendo moldado 
e pode mudar a todo instante.

Temos que considerar, no entanto, como as empresas estão se comportando hoje. Vemos, por um lado, 
orçamentos (budgets) em construção  para que as viagens e eventos voltem a ser realizados, o que significa 
o quanto estes fatores são importantes nas estratégias das companhias. De outro lado, medidas sanitárias 
que, por hora, impedem isso. 

O resultado desta equação é  também uma nova perspectiva nos BIDs (Bidding Process) e RFPs (Request for 
Proposal) para a escolha dos parceiros daqui em diante. Mas esperar e ter cautela são palavras de ordem das 
viagens corporativas e eventos neste momento.

Enquanto isso, colocamos uma lupa em dados atuais para tentar extrair deles algo que nos ajude a projetar 
o futuro.

Eventos Logo Ali. Tempo de Ação
Março-Abril, 2021
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Gestão de Segurança de Dados, 
Plataformas, Alinhamento

Para além de obter, gerir dados é o que mais importa.
Muitos questionamentos surgem neste debate e precisam ser considerados:

- Quais são os desafios da regionalização e globalização de processos e plataformas?
- Como fazer com que a contratação de multiplataformas gere insights?
- As plataformas proprietárias serão tendência?
- Multi ou Omnichanel: como usar cada um deles a favor da jornada do participante do cliente, da integração?
- Como lidar com cyber segurança?

Por tudo isso, podemos afirmar que os dados precisam ser mais do que informação. Eles precisam ser usados 
a favor do negócio e antes mesmo de o evento acontecer. Neste sentido, duas perguntas básicas podem ser 
feitas:

- Quais dados você quer obter com a realização do evento?
- Como o evento vai contribuir com a estratégia do produto e/ou serviço?

Observe que, nesta perspectiva, o evento é mais do que relacionamento e, por isso mesmo, a plataforma 
escolhida (ou as plataformas escolhidas) deve considerar, prioritariamente, a inteligência que entrega em 
termos de captação de informações e relatórios. Afinal de contas, ela não é só um meio de transmissão. Ela é 
o guardião, um repositório de tudo o que ocorreu no evento, de modo a permitir pensar no pós-evento e seus 
desdobramentos.

Como resultado de tanta velocidade, quantidade e qualidade de informação, para serem relevantes, de fato, 
as análises de eventos corporativos devem acontecer em real time ou, no máximo, no D+1. E, por que não?, 
integrados aos sistemas satélites das empresas.

“A gente viveu, sobreviveu e aprendeu muito em 2020. Hoje, temos dados que nunca tivemos em 
eventos presenciais e com a agilidade que a gente tem. Precisamos usar esses dados de forma 

estratégica e, para além do evento ou da área que o promove, a favor do negócio da companhia”

Juliana Patti, Bayer

Eventos Logo Ali. Tempo de Ação
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Durante o LACTE16, os Gestores de Eventos foram convidados a responder se usam os dados gerados 
pelos eventos digitais de forma estratégica. Dos 47 respondentes, 30 afirmaram que sim; os outros 17 
assumiram não usar. 

Ainda que a maioria afirme se apropriar com inteligência dos dados, é preciso trabalhar para mudar a 
realidade dos mais de 1/3 dos participantes da enquete que não usam ou não sabem usar as informações 
geradas nestes ambientes com relevância e a favor do desenvolvimento do negócio. 

Você está usando os dados gerados pelos 
eventos digitais de forma estratégica?

Eventos Logo Ali. Tempo de Ação
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Conteúdo, Forma e Estética

A área de eventos passou a ser tão relevante e responsável pela conexão entre os públicos nas organizações 
que, em algumas delas, já vem sendo carinhosamente chamada de “Tinder” das empresas. Isso porque 

ela precisa fazer o match, conectar a empresa com seus públicos.

E é a necessidade de promover experiências diferentes para diferentes públicos que faz com que a área 
pense nos vários formatos e seus desafios.

Todos partem da mesma premissa: evento online não é ligar a câmera e apertar o play para iniciar uma 
transmissão daquilo que seria (ou está sendo) realizado de forma física. Ele demanda infraestrutura, roteiro 
prévio, testes, diretor artístico, logística.

Mais: ele pode abarcar diferentes conceitos a serem transformados em conteúdos a partir de outros formatos, 
aumentando a cauda do evento em ações futuras como a volta dos APPs, a criação de podcasts, webséries 
e lives temáticas que sigam levando conteúdo qualificado e garantindo a conexão e a boa experiência do 
usuário com a marca, inclusive no pós-evento. 

Ou seja, além da forma e da estética, conteúdo ganhou ainda mais relevância e passou a ser cerne no evento 
digital. Entre outros aspectos, esta visão pode mudar, inclusive, a forma de selecionar e contratar o speaker, 
de definir qual tipo e por quanto tempo o evento ocorrerá e, mais importante, garantir a manutenção da 
audiência. Afinal, nem sempre sala cheia é sala boa!

Nos dias de hoje, quando se fala em eventos corporativos, é possível afirmar que a jornada de experiência 
entre a organização e seus públicos não se restringe exclusivamente ao evento. Pelo contrário, ele começa 
antes, na organização, nos estímulos, na programação, na construção de um diálogo e na comunicação com 
os participantes.

Neste sentido, para além do orçamento (budget), o evento, mais do que nunca, passou a ser parte da narrativa 
do relacionamento e, exatamente por isso, é preciso entender:

- O que funciona para cada público?
- Quais são as métricas e dados que o evento precisa gerar?
- O que se espera dele do ponto de vista do negócio

Somente a partir destas (e de outras) respostas é que se propõe um evento, quer ele seja virtual, presencial, 
híbrido, one shot ou parte de uma história maior de relacionamento – aqui, é preciso reforçar que, em boa 
parte das empresas participantes deste projeto, os eventos já não são mais considerados uma ação única, 
um grande marco. 

“A conversa sobre eventos deixa de ser o dia D e passa a ser a jornada, desde saber a importância de 
sua realização para companhia. Como resultado, o profissional precisa trabalhar com trilhas paralelas, 

com várias interações e integrações, realizadas ao mesmo tempo ou não, em lugares e formatos 
diferentes pra capilarizar a entrega em linha com a demanda do negócio – e não com a estética no 

modelo que já vinha sendo feito e, até então, dando certo”.

Ana Cristina Lima, Boehringer Ingelheim

Eventos Logo Ali. Tempo de Ação
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Budget, Compliance

As experiências com eventos online ou que misturam o presencial com o virtual, os híbridos, mostram que 
há valor nestes modelos. Entre os motivos estão a capilaridade, o enxugamento dos custos, o menor 

impacto na rotina e, se feitos de forma estratégica e com base nos dados gerados, um maior ganho de 
informações para a rápida tomada de decisão.

Na prática, isso significa que a linha do budget desceu?

Embora fazer previsões neste momento se mostre algo perigoso, não podemos nos furtar a fazer afirmações 
baseadas nas experiências dos participantes deste grupo que relataram:

- O budget nunca mais será como antes
- Além de diminuir, o budget será dividido entre eventos virtuais, presenciais e híbridos, além da integração 
das ações no ambiente que chamamos de Omnichannel
- Os investimentos estão menores em todas as áreas da companhia, não só em eventos

Como consequência, estas afirmações demandam reflexões, trazem desdobramentos e provocam 
questionamentos desafiadores, entre os quais estão padrão, volume, perfil, planejamento, compliance para 
contratações de parceiros e fornecedores, estrutura interna, definição de BIDs (Bidding Process) e de RFPs 
(Request for Proposal).

“A linha do budget desceu? Em um mercado em 
transformação e sem padrão, como os BIDs estão 

sendo gerados? Como defi nir as RFPs?”
Marcella Braga, Sanofi 

Durante o LACTE16, os Gestores de Eventos foram convidados a responder sobre o orçamento para 
eventos. Dos 64 respondentes, 33 afirmaram que haverá redução; os outros 31 confirmaram que o 
budget não será impactado. 

Eventos Logo Ali. Tempo de Ação
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Gestão de Eventos: a favor do negócio

A área de eventos vive um momento de transição dentro das companhias. Se, de um lado, há setores 
como a indústria farmacêutica que a consideram estratégica, há outros que passaram a enxergar sua 

importância. E esta inquietude, além da valorização da área, pode permitir a evolução do profissional de 
eventos.

Integrado ao negócio e à tomada de decisão, cada vez mais, o profissional de eventos tem e deve assumir 
papel estratégico dentro das companhias. Ele é o especialista que trará a solução certa para o desafio  posto. 
Como gestor, este é o profissional que vai avaliar questões como client centricity (*), customização, audiência, 
força de vendas, omnichannel, multichannel, desburocratização na execução, estabelecimento de parcerias, 
centralização interna, contratação de agências especializadas e, até mesmo, impacto na cadeia produtiva. 

Mais: cabe ao gestor de eventos conectar tudo isso a favor do negócio, orientar (e não atender), além de 
mostrar eficiência  (como savings) – que muitas vezes não é direto e/ou claro.

Na esteira desta nova realidade de pavimentação sobre a importância dos profissionais de eventos, entre as 
provocações levantadas para a reflexão estão:

- A necessidade de seniorização dos profissionais que a integram 
- (*) O entendimento de que o cliente é um só e é de todos: não existe cliente interno
- A importância da definição do novo perfil profissional da área
- A avaliação da mudança de nome da área
- A consciência do papel das agências parceiras
- O entendimento da importância da relação da área com as ferramentas e inteligência de Marketing Digital
- A valorização de um time plural na área

Como parte das conclusões deste capítulo e, exatamente por ser uma área em transformação, nossos 
especialistas entendem que este modelo, como está hoje, durará mais dois anos, no máximo. 

Entre as possibilidades, além de se reportar diretamente ao board da empresa, o gestor – ou especialista – 
em eventos deve se preocupar em construir a jornada inteira, entendendo o que funciona melhor para aquela 
audiência e para o que se deseja na conexão com a marca/organização. 

“Nem todos os setores estão avançados e contam com estruturas e profissionais de eventos preparados para lidar 
com estratégia, no sentido do negócio da companhia. Tudo o que aconteceu em 2020 trouxe uma mudança de 

visão profissional e muitos começam a entender este caminho, mas ainda há quem esteja focado só na execução”

Ana Paula Soares, XP Investimentos

Eventos Logo Ali. Tempo de Ação
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Case LACTE16

OLACTE é considerando o  evento mais importante da cadeia de Viagens e Eventos Corporativos. Realizado 
no início de cada ano marcando, desse modo, a abertura do calendário do setor, ele precisou ele precisou 

se reinventar em 2021, ano de sua edição de número 16.

“Fomos provocados a realizar algo marcante e desafiador, mostrando que há maneiras de seguir adiante”, diz 
Roberta Moreno, presidente da Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas 
(ALAGEV).

Ao longo das suas 15 edições, o evento sempre cresceu. Na edição de 2020, pré-pandemia, teve1,1 mil 
inscritos e, em números absolutos, registrou presença máxima de 868 pessoas. 

Este ano, o LACTE16 chegou ao número recorde de 2.559 inscritos, com presença que variou graças à trilha 
e múltiplas opções propostas. “Sabíamos que a procura por temas específicos era latente no trade. Daí a 
decisão de construir uma trilha de três encontros prévios à semana do LACTE16, bem como sua segmentação 
em três temas e sua realização em três dias”, diz Larissa Licatti, vice-presidente da Associação.

“Eventos físicos tem os estímulos diferentes que são oferecidos em toda programação. Como especialistas, nós 
temos o desafi o de promover os mesmos bons sentimentos em toda jornada dos eventos online ou híbridos”

Gabriela Paz Sampaio Fernandes, Natura

“Uma das características dos eventos digitais é a possibilidade de tracking do engajamento dos participantes. 
É possível medir não só a presença, mas também o comportamento da audiência na jornada online, incluindo as 

reações e interações”

Paula Marins, Biogen 

Eventos Logo Ali. Tempo de Ação
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Com uma média de 882 participantes por dia, no geral, o LACTE16 somou 1.535 credenciados ativos 
durante toda a jornada. Comparado aos eventos anteriores, não só o total geral de participantes aumentou 

significativamente, mas também a audiência dos conteúdos segmentados. As plenárias tiveram a participação 
média de 492 pessoas e os Mini Labs, que na edição passada tiveram audiência em torno de 40 pessoas, 
registraram média de 44 pessoas, além de uma sessão que somou 185 participantes. “Isso nos mostra que 
a segmentação de conteúdo é uma demanda latente dos participantes. E é uma de nossas missões, como 
estrategistas de eventos, identificar esse potencial e agir”, comenta Rodrigo Cezar, da Roche.

O que não fez tanto sucesso foi o acesso a Biblioteca: apenas 138 pessoas acessaram a biblioteca, “o que 
demonstra que o interesse estava mais focado no conteúdo oferecido ao vivo”, avalia Giovana Jannuzzelli, 
diretora Executiva da ALAGEV. 

Já o APP foi o centro do engajamento do evento, com 348 usuários ativos e 23.521 conexões realizadas. As 
quase 600 postagens geraram cerca de 10 mil curtidas e mais de 3.000 comentários, enquanto os 29 quizzes 
tiveram quase 1.500 respostas. Esse resultado foi obtido pela estratégia de gamificação customizada que 
também foi responsável por gerar 2.439 leads para os patrocinadores. 

Por fim e como principal resultado: o grande diferencial do evento foi a proposta de realizar o formato híbrido 
e Multi-Hub, com uma Expo Virtual. “Tínhamos que ser arrojados e mostrar que é possível ter audiência física, 
com toda a segurança, e ao mesmo tempo, ter engajamento e interação online. Temos uma nova história para 
construir em eventos”, analisa Raffaele Cecere, CEO do Grupo R1.

LACTE16 – Principais Indicadores

- 3 Pop-Ups (encontros virtuais) realizados em Dezembro/2020 e Janeiro/2021
- 3 dias de evento em Março/2021
- Formatos híbrido (presencial e online) e Multi-Hub (em São Paulo e no Rio de Janeiro)
- 26 estandes, com quase 2 mil interações
- 2.259 inscritos
- 882 participantes por dia
- 1.535 credenciados ativos
- 492 pessoas, em média, por plenária
- 44 pessoas, em média, nos Mini Labs (*)

(*) Com picos de até 185 participantes em uma única sessão
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LACTE16 – Feedback & Índice de Aprovação

- Satisfação com os horários: 96% de aprovação (*)
- Duração do evento: 90% de aprovação (**)

(*) Este indicador representa uma mudança muito importante em relação às edições anteriores, uma vez que o principal desafio foi adequar 
o fuso horário de todos os países da América Latina para, de fato, oferecer um evento realmente integrado
(**) A flexibilização na duração do evento proporcionou uma ótima satisfação da audiência. No caso das sessões educacionais, o índice de 

satisfeitos foi de 96%, o que mostra a assertividade na estratégia de encurtar os blocos e ser mais conciso na entrega dos conteúdos

LACTE16 – As Plataformas 

- Hotsite de inscrição: 90% de aprovação
- Plataforma do evento: 82% de aprovação
- Expo: 70% (*)

(*) Ficou claro que o ambiente virtual atende a necessidade do momento, mas se comparada à experiência presencial, a aprovação não é a 
mesma

LACTE16 – Pontos de Atenção 

- Dificuldade em identificar as pessoas que estavam presencialmente (*)
- Na Expo Virtual, palestrantes transmitindo de suas casas
- Instabilidade de conexão em alguns momentos

(*) Não havia crachá
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Considerações Finais

O Paper “Eventos Logo Ali. Tempo de Ação” foi idealizado por Rodrigo Cezar e co-criado em parceria com 
Gustavo Elbaum, que foram voluntários do início ao fim desta iniciativa. 

Ele só foi possível, no entanto, graças a reunião voluntária e entrega técnica de quase 10 profissionais que são 
especialistas em eventos corporativos em diferentes segmentos econômicos, além da participação de outros 
profissionais durante o LACTE16.

Apoiado pela ALAGEV desde sua idealização, o objetivo é que ele seja retroalimentado, que tenha atualização 
regular e que conte com novos entrantes a possíveis novas edições.

Sua distribuição é gratuita e seu conteúdo pode ser compartilhado, desde que citada a fonte “Eventos Logo 
Ali. Tempo de Ação”.

Mais informações:
contato@alagev.org.br
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