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SEM PREVER O FUTURO
Nada de futurologia. A proposta do 
paper “Eventos Logo Ali. Tempo 
de Ação”, realizado por um grupo 
de gestores de eventos e apoia-
do pela Alagev, é conversar com o 
mercado na perspectiva do cliente 
e para além da cadeira de meeting 
planners, provocando a retirada de 
todos de uma zona de conforto e se 
debruçar sobre justificativas, hipóte-
ses, experiências assertivas, erros e 
possibilidades futuras.
Com as fronteiras fechadas, muitos 
aviões ainda no chão e o boom vir-
tual com as lives, calls e webinars, as 
interações presenciais deixaram de 
ser a opção mais popular e um novo 
desafio surgiu para estes profissio-
nais. Contando quase exclusiva-

mente 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 corpora-
tivos? E mais: qual é a expectativa e 
o que esperar dos eventos? A verda-
de é que ainda não há resposta para 
estas perguntas.
“Estamos em um momento de mui-
ta incerteza e muita mudança, muito 
incerto, volátil, onde pessoas estão 
pensando em qual caminho seguir. 
Por isso pensamos em juntar alguns 
profissionais do mercado para con-
versar sobre isso, de forma neutra, 
mas com muita sinceridade”, conta 
o gestor de Eventos e Viagens para 
Brasil e América Latina da Roche, 

Rodrigo Cezar, um dos idealizadores 
do material e também conselheiro e 
ex-presidente da Alagev.

NOVO OLHAR
O jeito de fazer eventos mudou 
desde o surgimento da covid-19 e 
o gestor precisou se adaptar, mu-
dando também seu jeito de atuar 
e ampliando seu papel dentro das 
corporações, que enxergam nele um 
profissional estratégico e essencial 
para a tomada de decisões dos ne-
gócios da empresa.
“Na Bayer, os eventos são uma ação 
poderosa de marketing e represen-
tam 70% da linha de budget deste 
departamento. Por isso, temos de 
estar dentro do negócio para en-

Paula Marins, da 
Biogen
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tender qual a estratégia do pro-
duto, das vendas. Entender para 
apresentar propostas de eventos 
mais conectadas. Além disso, es-
tar dentro de projetos que não são 
somente para organizar encon-
tros é muito importante, amplia 
o poder de relacionamento deste 
profissional”, pontua a gerente de 
Eventos da Bayer para América 
Latina, Juliana Patti.
Integrado ao negócio e à tomada 
de decisão, cada vez mais o pro-
fissional de eventos deve assumir 
esse papel estratégico dentro das 
companhias. Ele é o especialista 
que trará a solução certa para o 
desafio posto. Como gestor, esta 
é a pessoa que avaliará questões, 
como client centricity, customi-
zação, audiência, força de ven-
das, omnichannel, multichannel, 
desburocratização na execução, 
estabelecimento de parcerias, 
centralização interna, contratação 
de agências especializadas e, até 
mesmo, impacto na cadeia pro-
dutiva.
No paper, a equipe, que é formada 

por meeting planners dos mais va-
riados segmentos, que incluem os 
setores financeiro, de cosmética, 
health care, indústria farmacêutica 
e crop science, levantou algumas 
provocações para a reflexão desta 
nova realidade e importância des-
te profissional:

“O evento é uma das formas de 
engajamento com o cliente e, hoje 
em dia, não existe mais um evento 
por si só. Tenho uma visita comer-
cial, disso faço um novo encontro, 
uso o lead desse para fazer outra 
visita ou um congresso... Mais do 
que nunca conseguimos enxergar 
essa jornada de forma mais cla-
ra, principalmente pela questão 
do virtual, e é neste sentido que o 
gestor com um papel mais estra-
tégico consegue utilizar os dados 
gerados, trabalhando dentro da 
empresa em como usá-lo a seu 
favor para corrigir a rota”, explica a 
líder de Eventos da Biogen, Paula 
Marins.

DADOS E MAIS DADOS
Nunca se teve acesso a tantos da-
dos sobre os eventos como hoje. 
O que antes não era possível de 
obter de informações detalhadas 
nos encontros face to face, agora, 
com os eventos virtuais e híbridos 
é preciso saber quais dados, de 
fato, se quer usar, fazendo uma 
verdadeira curadoria, em termos 

Rodrigo Cezar, da 
Roche

• A necessidade de senio-
rização 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 impor-
tância da relação da área 
com as ferramentas e in-
teligência de marketing di-
gital;

• A valorização de um time 
plural na área.
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de captação de informações e rela-
tórios – e deixando aquelas planilhas 
enormes de Excel de lado.
Pois, para além de obter, gerir dados 
é o que mais importa. E, nisso, muitos 
questionamentos surgem e preci-
sam ser considerados: quais são os 
desafios da regionalização e globali-
zação de processos e plataformas? 
Como fazer com que a contratação 
de multiplataformas gere insights? 
Como lidar com cyber segurança? 
Por tudo isso, podemos afirmar que 
os dados precisam ser mais do que 
informação. Eles precisam ser usa-
dos a favor do negócio e antes mes-
mo de o evento acontecer. 
“No on-line temos uma forma de 
captura de dados que no presen-
cial não tem. Diante disso, é preciso 
tomar cuidado com esse excesso 
de dados. Eles são tão importantes 
quanto a estratégia de conteúdo, 
precisam ser muito bem pensados 
para não gerar essa avalanche de 
informações e planilhas paralelas. É 
pensar de forma inteligente como o 
dado vai ser trabalhado. E, cada vez 
mais, ampliar essas informações e 
deixá-las disponíveis para todos”, diz 
Cezar. 
Os dados são capazes de mostrar 
qual parte do evento teve maior en-
gajamento, qual assunto teve mais 
audiência, quem era o público co-
nectado, quais sessões ou painéis 
registraram abandono por parte do 
usuário, quais materiais on demand 
foram acessados depois que o even-
to acabou e muito mais. O importan-
te é selecionar o dado útil.
“Eles conseguem passar informa-
ções para o nosso negócio, para fa-
zer ações direcionadas. São capazes 
de trazer um retorno para a empresa 
em cima do público-alvo, fornecendo 
informações relevantes. O dado aju-
da a saber o que é bom e não é den-
tro do evento, o que deu certo e no 
que investir nos próximos”, comenta 
Juliana.

JORNADA END TO END
Atualmente, quando se fala em 
eventos corporativos, é possível 
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afirmar que a jornada de experiência 
entre a organização e seus públicos 
não se restringe exclusivamente ao 
evento. Pelo contrário, ela começa 
antes, na organização, nos estímu-
los, na programação, na construção 
de um diálogo e na comunicação 
com os participantes.
Neste sentido, para além do orça-
mento, o encontro, mais do que nun-
ca, 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 ele pre-
cisa gerar e o que se espera dele do 
ponto de vista do negócio.
Somente a partir destas respostas 
é que se propõe um evento, quer ele 
seja virtual, presencial, híbrido, one 
shot ou parte de uma história maior 
de relacionamento. O gestor deve, 
então, se preocupar em construir a 
jornada inteira, entendendo o que 
funciona melhor para a audiência em 
questão e para o que se deseja na co-
nexão com a marca/organização.
“Todo mundo passou a maximizar 
mais o pré-evento e aprender mais 
com o pós. Ele faz parte de uma jor-

nada e, como somos nós que a pla-
nejamos, acaba que aproveitamos 
melhor. Não existe mais o encontro 
por si só. Ele é um dos touch points 
com o cliente em uma estratégia 
omnichannel. A chave é analisar to-
dos os dados que esta jornada está 
gerando e saber conectá-los para 
melhorar a experiência”, finaliza 
Paula. 
O paper “Eventos Logo Ali. Tempo de 
Ação”, que conta com o apoio da Ala-
gev e foi criado, em participação con-
junta, por Ana Cristina Lima (Boeh-
ringer Ingelheim), Ana Paula Soares 
(XP Investimentos), Gabriela Fer-
nandes (Natura), Gustavo Elbaum 
(Alagev), Juliana Patti (Bayer), Mar-
cella Braga (Sanofi), Paula Marins 
(Biogen), Roberta Moreno (BMS) 
e Rodrigo Cezar (Roche), pode ser 
acessado na biblioteca virtual da en-
tidade.
O objetivo deste material é que ele 
seja retroalimentado, que tenha 
atualização regular e que conte com 
novos entrantes em possíveis no-
vas edições. É o primeiro capítulo de 
muitos outros que ainda podem vir 
neste cenário em movimento. n

Juliana 
Patti, da 

Bayer


