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UM ESPELHO PARA O
MERCADO DE EVENTOS
Potência Transformadora. Este
foi o slogan do Lacte deste ano e,
no quesito tecnologia, inovação e
experiência do participante, a 16ª
edição do encontro para gestores
de viagens e meeting planners da
Alagev conseguiu atingir seu objetivo, sendo uma jornada potente
e transformando o jeito de fazer
eventos no mercado.
Com início já em dezembro de
2020, o evento foi completamen20

te reformulado e, em formato híbrido, reuniu, ao todo, mais de 2,6
mil pessoas – sendo cerca de
100 participantes no primeiro dia,
que aconteceu no Golden Hall do
WTC, em São Paulo. O segundo
dia contou com a tecnologia multi-hub, sendo transmitido simultaneamente do Club Med Lake Paradise, em São Paulo, e do Rio das
Pedras, no Rio. Diante do on-line,
o propósito foi engajar todos os
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players e stakeholders e entregar
o networking pelo qual o Lacte é
conhecido.
“O grande desafio foi como conectar todo mundo, todos os
parceiros, nesse grande ecossistema. Tivemos gameficação, visitação nos estandes, ativações,
pesquisas, galeria com fotos dos
eventos anteriores. Foi desafiador,
mas todo o ambiente virtual estava bem amarrado, conseguimos

Raffaele Cecere, da R1, Rogério
Miranda, da Inteegra, Juliana
Aranega, da Imaginadora, e
Eduardo Murad, da Alagev

integrar todos os pontos dentro da ferramenta”,
diz o diretor executivo da entidade, Eduardo Murad.
INOVAÇÕES
Os responsáveis pela plataforma do evento foram
a R1 e a Inteegra que, juntas, entregaram uma ferramenta com diferentes inovações, tipos de interação, recursos tecnológicos e, principalmente, a
geração de uma infinidade de dados, obtidos em
tempo real, sobre todos os movimentos dos usuários dentro do ambiente. O que vale ouro para os
organizadores de evento e que, em encontros totalmente presenciais, não é gerado de maneira tão
consistente.
“Um dos principais pilares do conceito do Lacte
16 foi a questão da estratégia de coleta de dados
e como utilizaríamos isso dentro e fora da programação. Seguindo as normas da LGPD, conseguimos visualizar todos os comportamentos das navegações dos participantes: por onde acessavam,
em quais ambientes mais entravam, qual painel tinha mais audiência, quais assuntos tinham maior
engajamento entre o público... Conseguimos trackear toda a jornada do participante, medida por
perfil, e isso gerou uma massa muito interessante
de informações”, conta o CEO da Inteegra, Rogério
Miranda.
Além da enorme geração de dados, a primeira
edição híbrida do evento da Alagev contou com
outras inovações, como realidade aumentada,
com a presidente da entidade, Roberta Moreno,
recepcionando os visitantes na entrada do hall,
por exemplo, elementos 3D nos estandes da Expo
L²ACTE², rastreamento de hashtags, nuvens de
palavras, crossover de tecnologias na transmis-

são ao vivo, multi-hub, super tela – que permitia
engajar por meio de reações, como likes e corações – e a possibilidade de deixar o evento aberto
por mais tempo para que as pessoas pudessem
revisitar, como foi feito com a feira virtual.
“O índice de revisitação foi muito alto e este é um
dado interessante, pois mostra que faz sentido ter
uma ferramenta complementar ao evento presencial. Posso acessar com mais calma, em um horário que eu me adapte melhor, principalmente em
tempo de home office com diversas distrações.
Uma espécie de Netflix para eventos”, comenta o
presidente do Grupo R1, Raffaele Cecere.
A plataforma contou também com uma seção
com materiais complementares, uma espécie de
grande biblioteca com diversos conteúdos que
complementavam assuntos tratados durante as
palestras. Havia também uma galeria de imagens
que trazia fotos de todas as edições, desde a primeira, onde os participantes podiam ver a evolução do evento ao longo dos anos. Uma vasta
quantidade de links e opções para quem quisesse
conhecer a história e trajetória do evento.
DESAFIOS DO HÍBRIDO
Com as restrições, os eventos precisaram ser
suspensos e realizados de forma on-line. Protocolos foram surgindo e viu-se que era possível
migrar para o formato híbrido e foi decidido que
assim seria, então, o Lacte deste ano. Uma pequena parte do público participaria presencialmente
e, o restante, on-line. A partir disso, toda a realização do evento foi repensada e o conceito que
tinha acabado de mudar, na edição 14, em 2019,
mais uma vez precisou ser reformulado.
“No Lacte 14 construímos um modelo que levaria
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um tempo para consolidar, mas veio a pandemia e networking, lembrando aos participantes como é
e mudou tudo. Sabíamos que o formato de dois estar presencialmente em um evento é fundamental.
dias inteiros, no virtual, não funcionaria do jeito que www.alagev.org | Edição 33 – 26 de fevereiro de 2020
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Por isso nossa
estratégia foi trans- Parte
PONTOS
CHAVE
PARA
O SUCESSO
formá-lo em uma jornada de três meses para ir O sucesso de um evento pode ser medido de várias
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aquecendo
a comunidade, fazendo gamefications, maneiras e, no digital, é preciso ter cuidado para que
opções no aplicativo, feira virtual, geração de negó- ele não se torne cansativo. O trabalho é dobrado
cios, finalizando no evento híbrido”, explica a head para conseguir prender a atenção das pessoas, uma
de Eventos na Imaginadora, Juliana Aranega.
vez que são muitas as interferências e interrupções
O objetivo principal foi mostrar para o mercado o possíveis dentro de casa.
que dá para fazer em termos de eventos. Com a pro- A abrangência do Lacte desse ano, que atingiu toda
posta criada, vieram os desafios. Que foram muitos. a América Latina – além do multi-hub que possibiO principal: entender que o evento híbrido são dois litou a participação das pessoas em duas cidades
dentro de um – o on-line e o presencial.
diferentes ao mesmo tempo –, foi um dos pontos
É preciso pensar em quem está assistindo de casa altos, trazendo muita interação e captura de leads.
e no local. São dois roteiros, dois diretores artísticos, O conteúdo de um evento presencial sempre foi a
dois diretores técnicos, cada um olhando para um chave para uma realização bem-sucedida e, para o
universo. Mestre de cerimônia separado, brincadei- híbrido, não é diferente. É talvez até mais importante
ras e o entretenimento para o virtual eram de um já que as experiências como almoços, breaks e netjeito, para os presentes era de outro... Dois eventos working presenciais não acontecem. Ele precisa ser
(quatro, um em SP e outro no Rio), por isso, era ne- assertivo e bem elaborado para que a audiência não
cessário pensar em uma agenda para conseguir en- seja perdida. Sem contar a questão da segurança e
caixar as experiências de ambos os formatos.
de saúde, que é a principal neste momento de pan“O evento híbrido demanda um olhar duplo. Precisa demia.
ter engajamento do pessoal com o físico, com vir- “Esta foi a edição do Lacte que tivemos o maior nútual, lembrando que cada público vai ter experiências mero de participantes. Um dos principais objetivos
completamente diferentes do evento. Essa amar- era levar conteúdo para mais gente possível e o diração de todos esses pontos torna o evento muito gital nos permitiu isso. Tivemos uma abrangência
mais complexo, mas a gente sabe que é algo que nacional e para América Latina. Outro ponto de suatinge muito mais pessoas. É proporcionar aquele cesso foi que, como evento híbrido dentro do nosso
gostinho de evento físico, mas capaz de atingir um mercado, foi o com a maior aderência no presencial
público maior”, pontua a gerente executiva da Ala- e no on-line. Contribuir de alguma forma dentro de
gev, Giovana Jannuzzelli.
um momento extremamente difícil para o nosso
Manter o engajamento também é um desafio, prin- setor, capacitando profissionais, foi algo extremacipalmente em épocas de home office e de estafa mente satisfatório para nós”, comemora o CEO da
causada pela grande quantidade de lives neste pe- Inteegra.n
ríodo de quarentena. Por isso, oferecer engajamento

E PARA QUEM PARTICIPOU?
“A tecnologia foi primordial para conseguir fazer
um evento bacana como foi o Lacte. A navegabilidade era simples, a ferramenta nos possibilitou uma série de interações interessantes. Estamos em um cenário com todo mundo um pouco
estafado com tantas transmissões ao vivo e em
frente a um computador, por isso, plataformas
dinâmicas nos ajudam muito a participar, tendo um tempo de qualidade. Não é só mais uma
live ou um Zoom, tem toda a possibilidade de
networking, de ver os produtos e engajar com
a tecnologia”, comenta a gestora de Viagens da
Syngenta, Ana Prado.
Para os próximos eventos, tanto Lacte quanto
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outros do mercado, Ana acredita que não há
mais como deixar de lado a captura de dados.
Outra questão a ser observada é a possibilidade de aproximação que um encontro híbrido dá,
trazendo palestrantes renomados virtualmente,
por exemplo. Há muitos ganhos em termos de
abrangência e conteúdo.
“O Lacte é um evento educacional, um espelho
para todo o mercado ver. Por ser de entidade,
tem de servir como base, a inovação precisa
sempre estar presente. É um desafio fazer e
manter um evento de qualidade, mas com toda
a expertise, parceiros certos e o setor empenhado, é possível fazer um encontro de sucesso.”

