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Se você gosta e tem facilidade em planejar festas, confraternizações, seminários e
outros eventos que reúne grande número de pessoas para celebrar, comercializar ou
divulgar marcas, produtos ou serviços. Então, trabalhar com eventos pode ser uma
oportunidade para empreender.

Apresentação de Negócio

1. Apresentação de Negócio

Este segmento de negócio vem crescendo ano após ano, e o grau de especialização
dos profissionais é o grande diferencial. Atualmente existem cursos específicos e até
mesmo pós graduação em eventos. O setor está cada vez mais profissional.
O empreendedor que deseja atuar como organizador de eventos, pode iniciar seu
negócio já formalizado como MEI – Microempreendedor Individual, que permite
contratar um empregado. Com a expansão dos negócios pode mudar de regime e
montar sua equipe de trabalho.
Quando uma empresa organiza eventos, uma rede de serviços de diversos tipos é
utilizada, tais como:
•

Locação de espaços;

•

Locação de equipamentos áudio visuais;

•

Serviços de alimentação;

•

Hotelaria;

•

Mão de obra para todos os setores envolvidos;

•

Transporte e logística

O empreendedor deste segmento, precisa ter em mente que os eventos precisam
proporcionar uma experiência única para o cliente e seus convidados. A criatividade e
a inovação são os diferenciais mais importantes para quem um evento supere as
expectativas.
A organização de eventos tem um amplo mercado de atuação, sendo ideal escolher
um nicho de mercado e se especializar. A especialização em um determinado
segmento, aumentará a credibilidade e confiabilidade da contratação de sua empresa.
Dentre os vários segmentos de atuação podemos destacar:
•

Eventos coorporativos

As empresas estão investindo cada vez mais em eventos, tais como:
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Congressos;

·

Seminários;

·

Conferências;

·

Simpósios;

·

Feiras;

·

Palestras;

·

Convenções.

•

Cerimônias de casamento

Apresentação de Negócio

·

A organização de casamentos esta cada vez mais surpreendente. Os envolvidos não
economizam esforços e dinheiro para que seu evento seja inesquecível.
•

Bailes de debutantes

Mesmo sendo um evento que preserva a característica tradicional, a modernização e
tecnologia chegou para transformar o sonho das princesas com tudo o que tem direito.
•

Formaturas

Nos últimos anos o número de instituições de ensino cresceu de forma significativa, e
junto com elas um aumento expressivo de formaturas. Seja para celebrar a conquista
do diploma do Ensino Médio ou da Faculdade, as turmas não abrem mão das
comemorações.
.
Com tantas opções pode até parecer fácil, mas este mercado é exigente e só tem
chance de vencer o empreendedor que estudar o mercado, compreender as
perspectivas e descobrir onde estão as melhores oportunidades.
Uma empresa de eventos é a responsável por auxiliar, organizar, coordenar todas as
etapas de um evento. Afinal, um grande evento não pode ser organizado apenas por
uma pessoa.
Acesse o item mercado e conheça o cenário e tendências para o segmento de
eventos.
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2. Mercado
O mercado de organização de eventos apresenta números favoráveis para quem
deseja atuar neste segmento. O empreendedor que entrar nesse ramo no mercado,
precisa estar disposto a estudar tudo sobre o mundo de eventos, procurar as
tendências e inovar sempre.
Mesmo sendo um mercado em expansão, este segmento exige profissionalismo em
todas as etapas e as chances de sucesso aumentam quando o empreendedor
conhece os cenários e tendências para o setor.
.
•

Expectativas

Uma pesquisa feita pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do
Brasil (ADVB) https://www.advb.org/ e a Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (FIPE) https://www.fipe.org.br/ , aponta que 77,3% dos profissionais
esperam crescer as vendas até dezembro 2019, e 41,2% afirmaram que terão uma
verba de marketing maior que o ano anterior. O aumento de investimento em
marketing resulta diretamente no mercado de eventos. Além do setor coorporativo,
outros setores como festas infantil e formaturas demonstram crescimento para os
próximos anos.
.
•

Tendências

A tecnologia invadiu os eventos e será um dos principais aliados para que os
organizadores consigam realizar eventos não ortodoxos. A tendência é sair do
tradicional e proporcionar ao participantes uma experiência interativa. Os eventos
deixam de ser exclusivamente entretenimento e passam a fazer parte de algo maior,
com tecnologias áudio visual e experiências em tempo real. Uma outra tendência são
os eventos que demonstram conscientização ambiental, tais como:
•

Decorações minimalistas;

•

Objetos de material reciclável;

•

Melhor aproveitamento da luz natural;

•

Uso de lâmpadas econômicas, como as de LED;

•

Uso de copos biodegradáveis;
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•

Extinção dos ingressos impressos.

Os profissionais deste segmento precisam se reinventar e acompanhar as tendências.
.
•

Nicho de mercado

Este segmento apresenta alguns nichos que favorecem o negócio:
- Festas infantil
Um dos grandes nichos de eventos, ainda é o mercado de festas infantil, que a cada
ano surpreende com inovações e produções cinematográficas.
- Eventos de pequeno porte
Uma tendência que pode ser explorada é o aumento de eventos de pequeno porte,
feito nas próprias residências para receber os amigos.
- Eventos híbridos
Os eventos híbridos são ações presencias misturadas com as virtuais. Este formato
reduz custos e torna o evento diferenciado e muito mais interativo.
Nota:
Lembre-se de que eventos não são apenas festas, incluem também congressos,
shows, seminários, esportes, e vários outros. Uma ótima dica é procurar saber qual
tipo de evento precisa ser melhor explorado em sua região e se especializar nisso.
.
•

Cenários

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
https://www.ibge.gov.br/ 2019, o segmento movimenta cerca de R$ 50 bilhões por ano
em todo o Brasil, com crescimento anual de até 14%, de acordo com a Associação
Brasileira de Empresas e Eventos (Abeoc) https://abeoc.org.br/. Estes números
reforçam a percepção de que o brasileiro é um dos povos mais festeiros do mundo.
Sorte para os organizadores de eventos.
.
•

Perfil do consumidor

O consumidor atual esta cada vez mais acostumado com conteúdo específicos, prova
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disso são os feeds de notícia do Facebook e Instagram, as sugestões de séries e
filmes do Netflix, o Daily Mix do Spotify, o anúncio específico de um produto que você
está precisando.
Esta realidade precisa ser percebida pelo setor de eventos que trata o consumidor de
forma generalista, ou seja, todos são iguais em um evento. Isso é um erro e as
empresas de eventos que usarem a tecnologia a seu favor, conseguirão promover
interações personalizada.
.
Conforme os dados, o mercado se mostra atraente, mas exige do empreendedor muito
conhecimento, comprometimento e diferenciação diante de concorrentes e de modelos
mais tecnológicos que invadem o mercado.

3. Localização
Uma empresa que organiza eventos pode não estar preocupada com o aspecto
localização. Mas todo negócio, principalmente na fase inicial, requer um planejamento
sobre a localização. Este planejamento demonstrará se a localização é um fator
importante ou não para a expansão dos negócios.
Nota:
A empresa de organização de eventos, não possui venda de produtos, mas sim de
serviços. Na maioria dos casos a contratação dos serviços é realizada, por meio de
indicações ou ligações. Neste modelo de negócio a localização pode não ser uma fator
determinante do sucesso. Contudo, vale a pena destacar que, quanto mais o ponto
comercial estiver próximo a centros comerciais e melhor for a facilidade de acesso,
mais clientes poderão ter acesso aos serviços da empresa.
A decisão de onde será montado o escritório da organizadora de eventos, quando
precedida de muita análise e planejamento, tem grandes chances de aumentar as
oportunidades de negócios.
Confira algumas dicas para fazer a escolha correta:
1 - Home Office
A opção mais barata de todas é montar um escritório na própria casa. Essa alternativa
é viável enquanto trabalhar sozinho, mas se você deseja crescer, é bem provável que
tenha que encarar outra opção mais cedo ou mais tarde. Mesmo sendo na própria
residência, deverá ser tratado com uma empresa, e precisa atender as normas legais
de abertura, veja mais detalhes no capitulo- Exigências Legais e Específicas
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.
2 - Atendimento Virtual
Atualmente os canais de comunicação, permitem que muitas empresas de organização
de eventos, atendam no formato virtual, sem a necessidade do escritório físico.
.
3 – Coworking
Uma alternativa de baixo custo é montar um escritório em um ambiente compartilhado
em um coworking, onde você dividirá mesa com outras empresas e terá uma sala de
reunião disponível quando precisar. Alguns coworkings oferecem salas privativas, que
são úteis ao decorrer da evolução e crescimento da corretora.
.
4 - Espaço comercial físico
A alternativa de maior custo, é também a mais profissional. É inevitável considerar que,
para quem quer crescer, ter uma sala comercial inteira à disposição da organizadora
de eventos é muito melhor. Para aqueles que desejam ter uma estrutura física, é
importante que o empreendedor esteja atento a questões como acessibilidade, número
de concorrentes nas proximidades e condições de estacionamento.
Algumas perguntas são norteadoras na hora de escolher o ponto comercial:
·

Facilidade de acesso para clientes e funcionários;

·

Facilidade de estacionamento (local ou próximo);

·

O local favorece a venda por impulso;

·

Proximidade de estações e pontos de transporte coletivo;

·

Infraestrutura de serviços (restaurantes, farmácias, bancos);

·

Segurança da região;

·

Infraestrutura de serviços públicos (Bombeiros, Polícia, Hospital, Correio);

·

Verificar se o local não está sujeito a inundações ou próximo a áreas de risco;

·

Disponibilidade dos serviços de água, luz, telefone e internet;

·

Serviços de recolhimento de lixo.
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Preço de aluguel;

·

Qualidade dos imóveis disponíveis.

.
Cuidados!
Confira orientações para você não se arrepender da escolha do ponto comercial:
·

Evite locais em frente a ponto de ônibus;

·

Fique longe de locais que causem sensação de insegurança;

·

Tente evitar últimos andares ou locais de pouca mobilidade;

·

Analise a legislação do município antes de qualquer decisão.

Exigências Legais e Específicas

·

.
Analisar todos os aspectos da localização é fundamental para evitar erros ou gastos
desnecessários, principalmente para quem esta começando neste segmento. Para
conhecer mais detalhes sobre a localização, acesse o artigo do SEBRAE - Como
escolher a melhor localização para o seu negócio

4. Exigências Legais e Específicas
Para abrir uma Empresa de Organização de Eventos, o empreendedor poderá ter
seu registro de forma individual ou em um dos enquadramentos jurídicos de sociedade.
Ele deverá avaliar as opções que melhor atendem suas expectativas e o perfil do
negócio pretendido.
Leia mais sobre este assunto no capítulo - Informações Fiscais e Tributárias.
O contador, profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da
empresa e conhecedor da legislação tributária, poderá auxiliar o empreendedor neste
processo.
.
Para abertura e registro de uma Empresa de Organização de Eventos é necessário
realizar os seguintes procedimentos:
- Registro Empresarial na Junta Comercial;
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- Secretaria Estadual de Fazenda;
- Registro na prefeitura municipal, para obter o alvará de funcionamento;
- Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará obrigada a recolher
por ocasião da constituição e até o dia 31 de janeiro de cada ano, a Contribuição
Sindical Patronal);

Exigências Legais e Específicas

- Obtenção do CNPJ na Secretaria da Receita Federal;

- Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social –
INSS/FGTS”;
- Registro no Corpo de Bombeiros Militar: órgão que verifica se a empresa atende as
exigências mínimas de segurança e de proteção contra incêndio, para que seja
concedido o “Habite-se” pela prefeitura.
- Alvará de licença da Vigilância Sanitária
.
Informações Gerais:
Para a instalação do negócio é necessário realizar consulta prévia de endereço na
Prefeitura Municipal/Administração Regional, sobre a Lei de Zoneamento.
É necessário observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
A Lei 123/2006 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa) e suas alterações
estabelecem o tratamento diferenciado e simplificado para micro e pequenas
empresas. Isso confere vantagens aos empreendedores, inclusive quanto à redução
ou isenção das taxas de registros, licenças etc.
.
Nota!
Antes de iniciar suas atividades comerciais o empreendedor deverá verificar a
necessidade obtenção do alvará de funcionamento, de licença sanitária e registro de
responsabilidade técnica caso o estabelecimento for comercializar produtos regulados
pela ANVISA.
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5. Estrutura
A estrutura de empresa de organização de eventos dependerá das características do
trabalho a ser realizado, considerando os serviços, o perfil dos clientes e outros fatores
considerados relevantes
Para quem esta iniciando, a estrutura para este tipo de empreendimento é bem
simples e até compacta, semelhante à de um escritório. É preciso que haja um local
para trabalho com computadores com acesso à internet, impressoras, mesas e
cadeiras confortáveis, boa iluminação para leitura e telefones.
No caso de optar pelo escritório na própria residência, é importante analisar se possui
estrutura para uma reunião, vídeo conferencia etc. Como sugestão o escritório pode
ser na residência, mas as reuniões podem ser em coworking apropriados para receber
seus clientes.
O mais importante é que independente da escolha do empreendedor, o local precisa
ser agradável, confortável e com muita praticidade para receber os clientes e ampliar
as oportunidades de negócios.
.
Preparamos algumas dicas para ajudar na estrutura de um local apropriado para sua
empresa de organização de eventos:
.
·
Recepção: Esta área é destinada à exposição dos serviços e recepção dos
clientes. O espaço deve ser bem planejado e recomenda-se evitar poluição visual,
proporcionar boa iluminação e ventilação para que haja conforto tanto para as pessoas
que trabalham na empresa quanto para clientes.
.
·
Sala de trabalho: Área em que serão dispostos os computadores e mesas para
o desenvolvimento dos serviços relacionados ao evento, devendo ser montado ilhas de
trabalho, facilitando assim o desenvolvimento da atividade principal da empresa.
.
·
Sala de reunião: espaço destinado à realização de reunião com os clientes,
visando direcionar os serviços do evento a ser proposto ao cliente. Esse mesmo
espaço deverá ser utilizado para as reuniões de alinhamento dos trabalhos com a
equipe interna e externa.
.
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Consulte o capítulo Equipamentos para conhecer detalhadamente tudo o que é
necessário para o bom funcionamento de uma empresa de organização de eventos.

Pessoal / Equipamentos

Para a estrutura acima, estimamos uma área de 45 a 60m², mas é importante lembrar
que a estrutura pode mudar radicalmente se a opção do empreendedor seguir para o
modelo virtual e/ou estruturas de coworking.

6. Pessoal
'''Nota:'''
É imprescindível contratar uma empresa reconhecida no mercado, com experiência,
que possa terceirizar trabalhadores de forma eficiente e segura, além de oferecer todo
o suporte ao longo da duração do contrato. Esse é certamente o cuidado mais
importante na hora de contratar trabalhadores terceirizados. Sem um parceiro
confiável, são grandes as chances de você ter problemas. Antes da contratação,
recomenda-se verificar se o pessoal disponibilizado pela empresa terceirizada consta
como registrado, e se os direitos trabalhistas e previdenciários estão sendo
respeitados e pagos.
Outra opção interessante é a contratação de MEI-Microempreendedores Individuais,
ou seja, profissionais que se formalizaram e prestam serviços para várias empresas.
.
Vale ressaltar que a quantidade de profissionais e empresas envolvidas dependerá da
característica do evento e o do modelo de negócio. Para eventos menores a própria
empresa de organização pode cuidar de grande parte das tarefas, mas é importante
lembrar que a qualidade dos serviços é o foco deste negócio e falhas não são
permitidas para quem deseja crescer e ser reconhecido no setor de eventos.
Recomenda-se a adoção de uma técnica de retenção de pessoal, sejam efetivos ou
terceirizados, desta forma a empresa diminuirá os níveis de rotatividade e obterá
vantagens como a criação de vínculo entre a agencias, clientes e profissionais.

7. Equipamentos
'''Nota:'''
É imprescindível contratar uma empresa reconhecida no mercado, com experiência,
que possa terceirizar trabalhadores de forma eficiente e segura, além de oferecer todo
o suporte ao longo da duração do contrato. Esse é certamente o cuidado mais
importante na hora de contratar trabalhadores terceirizados. Sem um parceiro
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Outra opção interessante é a contratação de MEI-Microempreendedores Individuais,
ou seja, profissionais que se formalizaram e prestam serviços para várias empresas.

Matéria Prima/Mercadoria

confiável, são grandes as chances de você ter problemas. Antes da contratação,
recomenda-se verificar se o pessoal disponibilizado pela empresa terceirizada consta
como registrado, e se os direitos trabalhistas e previdenciários estão sendo
respeitados e pagos.

.
Vale ressaltar que a quantidade de profissionais e empresas envolvidas dependerá da
característica do evento e o do modelo de negócio. Para eventos menores a própria
empresa de organização pode cuidar de grande parte das tarefas, mas é importante
lembrar que a qualidade dos serviços é o foco deste negócio e falhas não são
permitidas para quem deseja crescer e ser reconhecido no setor de eventos.
Recomenda-se a adoção de uma técnica de retenção de pessoal, sejam efetivos ou
terceirizados, desta forma a empresa diminuirá os níveis de rotatividade e obterá
vantagens como a criação de vínculo entre a agencias, clientes e profissionais.

8. Matéria Prima/Mercadoria
A relação de equipamentos para uma Empresa de organização de eventos irá
depender do tamanho e área de atuação. No início de suas atividades sua estrutura
pode ser modesta composta pelos grupos:
.
·

Equipamentos:

·

Computador;

·

Impressora;

·

Softwares;

·

Equipamento telefônico

.
·

Mobiliários:

·

Mesas / Cadeiras;

·

Armários.
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Isso poderá ser o passo inicial para o negócio, a medida em que o empreendimento
tomar novas proporções com aumento das vendas, iniciará uma nova fase, com
acréscimo de sua estrutura..

9. Organização do Processo Produtivo

Organização do Processo Produtivo

.

Uma empresa de organização de eventos, geralmente só atua com prestação de
serviços, não envolvendo no seu dia a dia a manufatura ou comercio de produtos. A
única matéria prima são insumos para o escritório (papel, tintas para impressora,
canetas etc. Pensando desta forma o empreendedor deste segmento pode até achar
que não é necessário conhecer sobre gestão de estoque de matéria prima.
Isso é um engano!
A organizadora de eventos, terá que trabalhar com muitas empresas que possuem
estoques, e nada mais justo que conhecer as técnicas de gestão de estoque, isso pode
ser um grande diferencial para seu cliente e uma demonstração de profissionalismo.
Toda e qualquer empresa, precisa de uma gestão de estoque eficiente, para a
qualidade dos produtos e serviços oferecidos e também ajudará na formação do capital
de giro. O equilíbrio entre compra, armazenamento e consumo é medido com três
importantes indicadores:
1 - Giro de estoque: Esse indicador compreende a rotatividade de cada produto e a
renovação do estoque em certo período. Em outras palavras, o indicador mede a
agilidade da liquidez de determinado item. Podemos dizer que aquela mercadoria que
sai com muita frequência e tem muitos pedidos conta com um alto giro.
O acompanhamento periódico deste indicador permite:
·
Conhecer quais produtos estão parados, os que possuem maior movimentação e
o estoque mínimo ideal para cada item.
·
Calcular corretamente a necessidade de capital de giro para manter mercadorias
e mateira prima
·

Reduzir gastos desnecessários com produtos de baixo giro

·

Conhecer os itens com maior liquidez e montar estratégias de promocionais

·
Prever o comportamento dos consumidores em datas comemorativas e manter a
mercadorias ou matéria prima ideal para estas datas
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·

Manutenção do estoque de segurança para reduzir os riscos com imprevistos.

.
2 - Cobertura dos estoques: Este índice é utilizado para medir o tempo que o
estoque, em determinado período, consegue cobrir as demandas futuras, sem haver a
necessidade de suprimento, ou seja, o tempo que o produto leva para sair do estoque.
.
3 - Nível de serviço ao cliente: Este indicador auxilia na organização e manutenção
de itens que serão vendidos ou ofertados aos clientes, com este indicador é possível
saber quais produtos ou serviços deixaram de ser vendidos aos clientes por não
estarem a disposição da empresa.
.
Nota:
A responsabilidade de um evento é da organizadora, e conhecer as técnicas de gestão
de estoque pode ajudar na contratação das empresas terceirizadas. Antes de qualquer
decisão de contratação, é fundamental analisar se a empresa que irá prestar os
serviços possui um sistema de gestão de estoque. Este cuidado evitará problemas
relacionados a falto ou excesso de matéria primas para o evento.
.
Agora que você conhece sobre gestão de estoque, use estas informações a seu favor
no momento de oferecer diferenciais aos seus clientes e demonstrar a qualidade de
seus serviços de organização de eventos.

10. Automação
O empreendedor que deseja se especializar no ramo de eventos, deve saber quais são
as etapas para organizar um evento. Mesmo quando se trata de uma ocasião mais
informal, como uma confraternização, aniversário ou até um jantar de negócios, por
menor que seja o seu porte, é importante ter alguns conhecimentos básicos.
O domínio das etapas de um evento serão colocadas em pratica em pequenas
ocasiões, e com a experiência adquirida terá muito mais segurança para organizar
eventos maiores.
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Ao seguir as etapas para organização de um evento, o risco de surpresas durante o
percurso são muito pequenas.
.
Vamos conhecer os 3 momentos de um evento e as 5 etapas envolvidas:
.
1.

Pré-evento

.
·

Planejamento: Pensar todas as etapas

Esta é com certeza a fase mais importante de um evento, onde tudo o que é relevante
ao evento é colocado no papel. As estratégias serão traçadas neste momento, ou seja,
planejar é criar o evento mentalmente e estabelecer todas as ações. Esse momento é
fundamental e todos os detalhes devem ser registrados para não serem esquecidos.
Por isso, é importante perguntar-se:
- Qual real desejo do cliente para este evento?
- Qual o valor que será agregado aos participantes deste evento?
- Qual o principal diferencial do meu evento?
- Quem são os participantes e quais suas demandas?
- O que o público alvo espera do evento?
- Como superar as expectativas dos participantes?
- Quem serão os fornecedores e terceirizados para este evento?
- Quais os horários e intervalos etc.
.
·

Coordenação: Delegar tarefas

Tudo o que foi anotado no planejamento será direcionado para as pessoas
responsáveis. Mesmo que seja um pequeno evento e que tenha apenas uma pessoa
para fazer tudo, essa fase ainda é necessária, assim, esse alguém não se esquecerá
de nada que tem para ser feito. Ter uma equipe comprometida é fundamental para que
tudo ocorra conforme o planejado.
.
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·

Organização: Transformando ideias em realidade

Nesta etapa tudo o que foi planejado e delegado, começa a tomar forma. O
organizador precisa acompanhar todas as ações e estratégicas definidas – convites,
local, portaria, equipe de apoio etc.
Nesse sentido, vale ainda lembrar que conforme o evento, é preciso iniciar o seu
planejamento e posteriormente a organização muitos meses antes da sua realização.
.
2.

Durante o evento

.
·

Implantação: Chegou a hora!

A implantação começa nas vésperas do evento e continua durante o evento. Existem
vários tipos de eventos, alguns podem durar apenas algumas horas e outros mais de
um dia ou de uma semana. Por isso, todas as fases anteriores são de indiscutível
importância e possuem a mesma relevância, pois se combinam e são responsáveis
pelo resultado final. Mesmo assim, todos os cuidados que foram tidos anteriormente
devem ainda estar presentes na equipe, já que até o sair o último participante do
evento, ele ainda está acontecendo e, a qualquer momento, pode haver imprevistos
que devem ser resolvidos da forma mais eficiente.
.
3.

Pós-evento

.
·

Pesquisas de satisfação e relatórios

Esta etapa é fundamental para entender como o público reagiu ao seu evento.
Conhecer os pontos fortes e a melhorar são importantes para o crescimento da
organizadora de eventos. Com a ajuda da tecnologia é possível fazer esta pesquisa
durante o evento e acompanhar o feedback em tempo real.
.
Seguindo estas etapas, buscando sempre novas informações, colocando a satisfação
do cliente como foco, as oportunidades de negócios serão exitosas e conseguira
ótimas experiências com organização de eventos.
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11. Canais de Distribuição
A automação é um processo irreversível, quanto mais o tempo passa, maior é o
impacto da automação na realidade dos negócios. Para as organizadoras de evento,
se trata de substituir processos repetitivos por tarefas automáticas, principalmente
através do auxílio de sistema de gestão.
A organizadora de eventos tem na tecnologia um grande aliado para gerar agilidade,
eficiência e organização nas atividades que iniciam no pré-evento e vão até o pósevento.
Veja algumas vantagens da automação da organizadora de eventos:
·

Otimização de tempo com processos;

·

Ganho de produtividade;

·

Minimizar falhas com processos manuais;

·

Maior controle com clientes e relacionamentos.

.
O mercado dispõe de excelentes sistemas de gestão, desde os gratuitos até os mais
complexos que controlam quase tudo como:
·

Cadastro de clientes;

·

Analise de perfil do público alvo;

·

Canal de comunicação com terceiros;

·

Pedidos em tempo real com as empresas terceirizadas;

·

Indicadores de efetividade das propostas;

·

Relatórios de análise do feedback de clientes;

·

Relatório planejamento x metas

.
Para a organizadora de eventos todas as informações relacionadas ao evento são de
fundamental importância para efetivação de novas estratégias e tornar cada vez mais
eficaz as negociações, veja:
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·
Aumenta a eficiência da organização e processos produtivos, desde o
planejamento até a emissão de relatórios analíticos do feedback dos clientes;
·
Amplia o nível de serviços dos terceirizados, pois algumas analises serão feitas
rapidamente para direcionamento das ações.
·
Os organizadores terão a sua disposição todo o histórico das vendas, com isso
conseguem estabelecer melhores conexões com os clientes.
·
Alguns softwares permitem ao representante acompanhar em tempo real todos
os processos do evento, permitindo ações rápidas no caso de contratempos.
O empreendedor que deseja atuar na organização de eventos, deverá analisar qual é
a melhor opção para seu negócio. Um bom planejamento pode evitar gastos
desnecessários ou soluções que não atendem a contento o negócio.

12. Investimentos
'''Nota:'''
É comum uma organizadora de eventos, terceirizar vários serviços de um evento,
quando isso acontecer é fundamental que o empreendedor tenha o total controle da
qualidade dos serviços que estão sendo entregues ao clientes. Afinal, é o nome de sua
empresa que esta sendo representada por terceiros.
.
Conforme artigo do Sebrae – Canais de Distribuição , é importante analisar alguns
aspectos antes de optar por um modelo de distribuição, veja
·
Determinar as características, os comportamentos e as necessidades dos
clientes, assim como a quantidade, a dispersão geográfica e a frequência de compra;
·
Determinar as características essenciais dos produtos quanto à perecibilidade,
dimensões e graus de padronização;
·
Definir as características dos intermediários quanto ao tipo de transporte, ao
sistema de equipamentos e armazenagem utilizado, à tecnologia da informação, entre
outros;
·
Avaliar as características ambientais relativas às condições locais, à umidade e à
temperatura;
·
Avaliar as empresas envolvidas quanto à solidez financeira, aos produtos, aos
níveis de serviço, ao marketing e à marca, entre outras características importantes.
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Atualmente os canais de distribuição contam com a ajuda dos multicanais de
comunicação (Wase, WhatsApp, facebook etc) para potencializar, agilizar e dar
segurança a distribuição de seus produtos e serviços.
É importante que o empresário acompanhe todo o processo de entrega e cumpra os
prazos divulgados. Pois entende-se que este processo seja importante para dar
agilidade, segurança e credibilidade nas entregas das mercadorias no domicílio dos
compradores.

13. Capital de Giro
'''Nota:'''
É comum uma organizadora de eventos, terceirizar vários serviços de um evento,
quando isso acontecer é fundamental que o empreendedor tenha o total controle da
qualidade dos serviços que estão sendo entregues ao clientes. Afinal, é o nome de sua
empresa que esta sendo representada por terceiros.
.
Conforme artigo do Sebrae – Canais de Distribuição , é importante analisar alguns
aspectos antes de optar por um modelo de distribuição, veja
·
Determinar as características, os comportamentos e as necessidades dos
clientes, assim como a quantidade, a dispersão geográfica e a frequência de compra;
·
Determinar as características essenciais dos produtos quanto à perecibilidade,
dimensões e graus de padronização;
·
Definir as características dos intermediários quanto ao tipo de transporte, ao
sistema de equipamentos e armazenagem utilizado, à tecnologia da informação, entre
outros;
·
Avaliar as características ambientais relativas às condições locais, à umidade e à
temperatura;
·
Avaliar as empresas envolvidas quanto à solidez financeira, aos produtos, aos
níveis de serviço, ao marketing e à marca, entre outras características importantes.
Atualmente os canais de distribuição contam com a ajuda dos multicanais de
comunicação (Wase, WhatsApp, facebook etc) para potencializar, agilizar e dar
segurança a distribuição de seus produtos e serviços.
É importante que o empresário acompanhe todo o processo de entrega e cumpra os
prazos divulgados. Pois entende-se que este processo seja importante para dar
agilidade, segurança e credibilidade nas entregas das mercadorias no domicílio dos
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compradores.

14. Custos
Abrir uma Empresa de organização de eventos exige um investimento não muito
elevado, pois esta atividade permite atuar como um MEI – Microempreendedor
individual no início de suas atividades e a medida em que há o crescimento dos
negócios se formalizar como uma micro ou pequena empresa. Por outro lado, é
necessária uma imensa capacidade de gestão de recursos, especialmente humanos, e
uma ampla rede de contatos.
Como em qualquer negócio, recomendamos iniciar pela elaboração de um Plano de
Negócios, ferramenta que mostrará com detalhes uma visão ampla sobre a empresa e
o mercado onde irá atuar, procure uma unidade mais próxima do SEBRAE e confira.
A estrutura de investimentos pode ser dividida em dois grupos:
·

Equipamentos;

·

Mobiliários.

A título de exemplo, apresentados a seguir, uma previsão de investimentos para uma
Empresa de organização de eventos com uma estrutura modesta em fase inicial de
atividade. Não será mencionado aqui investimentos em instalações físicas, uma vez
que, inicialmente as atividades poderão ser exercidas em “home-office” ou em espaços
alugados.
Alertamos que os itens e valores unitários e totais apresentados são meramente
referenciais, para fins de estimativa do investimento necessário, podendo variar de
acordo com a quantidade, estilo, local de aquisição, dentre outras variáveis. A cotação
foi feita em consulta a internet tendo como referência o mês de novembro/2019.
.
Equipamentos
01
Notebook
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
01
Impressora Multifuncional
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
-Software gestão
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R$
800,00
Mobiliário
02
Mesas ou unidades de trabalho
R$ 300,00
R$ 600,00
04
Cadeiras para escritório
R$ 100,00
R$ 400,00
01
Mesa de reunião
R$ 400,00
R$ 400,00
01
Estante e arquivo
R$ 600,00
R$ 600,00
01
Smartphones
R$ 700,00
R$ 700,00
02
Aparelhos telefônicos
R$ 100,00
R$ 200,00
Outros
--Despesas com registros e taxas de abertura da empresa, e honorários dos prestadores
destes serviços
------------R$ 1.800,00
TOTAL DE INVESTIMENTO
R$ 8.400,00
.
Nota:
Não estão considerados gastos relativos à aquisição de veículo para visita aos
potenciais clientes, pois ele poderá ser alugado e até mesmo o espaço físico, caso não
seja em “home-office” pois irá depender se será em um imóvel alugado ou nos
espaços denominados ““coworkings”.
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Saber o que é capital de giro e para que ele serve é algo essencial em especial para
uma Empresa de organização de eventos. Isso porque a saúde do seu negócio
dependerá, em muitos momentos, dos valores acumulados para essa finalidade.
O capital de giro é o valor que a empresa tem para custear e manter as despesas
operacionais rotineiras. Esse valor é resultado da diferença entre o dinheiro que a
empresa tem disponível para pagamento de seus compromissos.

Diversificação/Agregação de Valor

15. Diversificação/Agregação de Valor

É o capital de giro que assegura que haja condições de comprar insumos para a
execução de serviços, além do pagamento de impostos, salários e outras despesas
operacionais.
Ele é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles:
- Prazos médios recebidos para pagamento de fornecedores (PMF);
- Prazos médios de estocagem (PME) – no caso desta atividade o estoque se
resume tão somente a pequenas quantidades de itens de insumos utilizados no dia a
dia, portanto não sofrem tanto impacto nos cálculos do capital de giro, no entanto
alertamos para tomar cuidado com compras em excesso ou desnecessárias;
- Prazos médios concedidos a clientes (PMCC).
Sendo assim, quanto maior o prazo concedido aos clientes, maior será sua
necessidade de capital de giro. Portanto é necessário saber o limite de prazo a ser
concedido e praticado ao cliente, melhorando desta maneira a necessidade de
imobilização de dinheiro em caixa.
Se o prazo médio a ser praticado com os fornecedores, mão-de-obra, aluguel,
impostos e outros forem maiores que os prazos médios concedidos ao cliente para
pagamento, a necessidade de capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a
manutenção de dinheiro disponível para suportar as oscilações de caixa.
Daí a necessidade de documentar os processos financeiros, renegociar dívidas, caso
as tenham, ter controle do fluxo de caixa e prezar sempre pela redução de custos.
Nesse tipo de negócio, a necessidade de capital de giro pode representar cerca de
30% a 40% do investimento inicial. Este valor é só uma estimativa e poderá variar
significativamente dependendo das particularidades do empreendimento definidos no
Plano de Negócios.
Planeje de forma equilibrada o Capital de Giro atentando-se a alguns pontos básicos:
1 - Passe um verdadeiro pente fino nas finanças e descubra quais gastos podem
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ser diminuídos: Descubra custos que podem ser diminuídos e faça o que for
necessário para cortá-los. Fique atento ao fluxo de caixa para manter as finanças em
dia. Não é raro que empresas fechem as portas pela má administração do capital de
giro.
2 - Tenha disciplina na gestão financeira do negócio. Quando usar recursos da
empresa para cobrir alguma despesa pessoal, anote e acompanhe o quanto você está
retirando da empresa. Não deixe que as retiradas superem o seu pró-labore, pois isso
pode gerar um profundo desequilíbrio financeiro. Seja vigilante com o seu controle
financeiro.
3 - Negocie os prazos de pagamento com seus fornecedores. É sempre bom
lembrar que o prazo de pagamento a fornecedores está diretamente associado à
necessidade de capital de giro, pois quanto antes se paga, mais rapidamente o
dinheiro sai do caixa. Assim, conseguir maior folga com os fornecedores sempre é
vantagem. Pagar rápido só é vantagem quando se tem um bom desconto;
4 - Reveja as formas de recebimento. No relacionamento com os clientes, tente
sempre que possível reduzir os prazos de pagamento, incentivando o pagamento em
dinheiro ou débito quando possível.
Uma das causas mais comuns da falta de capital de giro é um grande descasamento
entre a hora de receber e o momento de pagar. Por isso, essa é uma das formas de
amenizar o problema. Sabemos que seus concorrentes talvez tenham condições de
pagamento facilitadas. Para compensar, uma das saídas possa ser apostar nos
diferenciais.
É importante perceber que todas estas questões no fundo se resumem em a empresa
realizar uma boa gestão de suas finanças, além de avaliar a parte tributária com
atenção. Sabemos que isto não é fácil no meio de tantas outras tarefas, no entanto de
extrema necessidade.

16. Divulgação
É chegada a hora de entender de custos em uma Empresa de organização de
eventos e para isso é necessário colocar na ponta do lápis os gastos com telefone,
luz, água, internet, transporte, aluguel de espaço para trabalhar ou coworking.
Para este ramo de empresa destacamos 3 grupos de famílias de custos, são eles, os
custos variáveis, custos fixos e despesas comerciais.
Explorando cada um deles, de uma forma mais simples, podemos dizer que:
1 – Custos variáveis: São gastos que ocorrerão em função da prestação dos serviços
aos clientes, tais como:
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·

Deslocamentos;

·

Insumos utilizados nos eventos.

.
2 – Custos Fixos: Já os “Custos Fixos” são todos os gastos que a empresa de terá
em sua operação, não relacionados diretamente a nenhum serviço.
Alertamos que a medida que os negócios cresçam um novo planejamento se faz
necessário e em consequência a estrutura e os custos aqui apresentados, devem ser
repensados e estruturados conforme o seu Plano de Negócios.
Para um melhor entendimento dos custos fixos, apresentaremos um exemplo.
Os valores apresentados a seguir são meramente referenciais, para fins de estimativa
dos custos fixos, variando de empresa para empresa, localização regional e outras
variáveis.
O início das atividades de Organização de eventos pode ser exercido com uma
estrutura de custos reduzida sendo, portanto no formato de um MEI –
Microempreendedor Individual, que pode contratar até 1 funcionário registrado
dividindo as atividades com o próprio dono da empresa.
.
Custos Fixos
Salários *
R$ 1.200,00
Aluguel, taxa de condomínio, IPTU **
R$ 900,00
Luz, telefone e acesso à internet **
R$ 400,00
Produtos para higiene e limpeza **
R$ 100,00
Despesas com material de escritório **
R$ 100,00
Contador
R$ 900,00
Propaganda e publicidade da empresa
R$ 500,00
Total
R$ 4.100,00
* Contratação de uma Auxiliar Administrativa. Incluir todos os encargos sobre os
salários nessa conta.
** Chamamos a atenção para a possibilidade de redução significativa destes gastos,
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Coworkings - São espaços compartilhados de trabalho no qual você pode alugar um
posto fixo de trabalho (salas ou mesas), salas de reunião, hospedando apenas o seu
CNPJ. Economiza-se com energia elétrica, gastos com telefonia, internet, além de ter
toda uma estrutura para atendimento a seus clientes.
.

Informações Fiscais e Tributárias

montando este negócio em espaços denominados “coworkings”

3 – Despesas Comerciais: As “Despesas Comerciais” são os gastos que variam
conforme o volume de vendas e o volume de clientes.
Como exemplos destacamos:
·
Impostos diretos sobre as vendas (dependerá diretamente do regime tributário
escolhido, consulte um contador);
·
Comissões de vendas (caso a empresa adote esta política, definir seu
percentual);
·
Taxas cobradas pelos meios de pagamento (cartões crédito/débito, boleto
bancário) caso sejam estas a forma de recebimentos.
.
Finalizando, manter os dados financeiros atualizados vai garantir uma melhor
administração dos recursos, com identificação dos pontos de maior lucratividade e das
falhas que podem ser corrigidas, permitindo um planejamento para o futuro com mais
segurança.

17. Informações Fiscais e Tributárias
O empreendedor que atua com organização de eventos, precisa estar atento às
oportunidades, especialmente aquelas que podem diversificar o seu negócio e
aumentar o valor médio gasto pelos clientes na organização dos eventos.
Ao agregar valor que por definição é incluir inovações e diferenciais, aumentará as
chances do cliente escolher seus serviços em relação a outros concorrentes.
Veja algumas dicas para agregar valor e diversificar sua organizadora de eventos:
.
·
Investir em pesquisas sobre o setor de eventos: Para agregar valor é
fundamental investir tempo e recursos em pesquisas. O processo de pesquisa
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.
·
Saber ouvir para entender o cliente: Entender as reais necessidades ou
expectativas do cliente é fundamental para organizar um evento que supere suas
expectativas. Converse muito com seu cliente, descubra quais são os pontos ocultos,
valores e reais interesses.

Informações Fiscais e Tributárias

economiza grandes esforços futuros em negociações que não teriam chance alguma
de dar certo.

.
·
Objetividade e transparência: Os valores e objetivos precisam estar totalmente
transparentes no processo de negociação. O cliente precisa ter segurança e confiar
que suas expectativas serão atendidas.
.
·
Invista em estrutura: Uma empresa de eventos, precisa oferecer aos seus
clientes o que há de melhor em suporte técnico, equipe de apoio, atendimento e aporte
tecnológico.
.
·
Faça muito mais que o básico: Não se limite ao básico. Para ganhar o respeito
dos clientes é importante surpreender. Pesquise as tendências, entenda as
expectativas do público alvo e tenha como foco a excelência.
.
·
Seja um treinador e estrategista: A organização de um evento pode contar com
vários profissionais e empresas envolvidas. Diante disso a melhor opção é montar um
time especializado e comprometido com a qualidade do evento. Treinar todos os
colaboradores é antecipar bons resultados.
.
·
Aposte em serviços diferenciados e sofisticados: Não se limite ao básico,
ofereça várias opções de eventos. O importante é que o cliente encontre tudo em sua
empresa, com isso, dificilmente irá olhar para outros lugares
.
·
Não espere o cliente, vá até ele: Com a correria do dia a dia, é possível que
alguns clientes tenham interesse pelos seus serviços, mas não consigam tempo para ir
até seu escritório. Use isso a seu favor, leve os serviços até a casa ou empresa do
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cliente.
.
·
Invista em pesquisas de satisfação: Estabeleça ferramentas de pesquisa para
receber o feedback sobre o evento. Esta pesquisa pode ser feita durante ou após o
evento.
.
Com estas dicas a organizadora de eventos, agregará valor ao seu negócio, se
conseguir diversificar seus serviços, pode aumentar as oportunidades de negócios,
veja algumas dicas:
.
•
Locação de equipamentos: A empresa que organiza, pode ser a locadora de
equipamentos de áudio e vídeo. Estes equipamentos podem ser usados em seus
eventos e alugados para outros eventos.
.
•
Locação de brinquedos: Na maioria das festas infantis existe brinquedos que
são locados em outras empresas. Esta pode ser uma opção para diversificar e oferecer
pacotes de serviços mais atraentes aos clientes.
.
•
Locação de mesas e cadeiras: Uma das tendências é o aumento de eventos
feitos na própria residência do cliente. Esta pode ser uma boa opção para diversificar
os serviços de quem organza eventos.
.
Estas são algumas ações que podem ajudar a agregar valor e diversificar sua
organizadora de eventos, mas é importante ressaltar que assim como qualquer outro
negócio é essencial estar atentos as novidades do mercado, ouvir seus clientes,
buscar diferenciais e sempre oferecer o que há de melhor no segmento.

18. Eventos
A divulgação em uma empresa de eventos é um fator muito importante e precisa ser
feito com muito profissionalismo. Uma boa divulgação demonstrará que você conhece
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todas as mídias de comunicação e isso pode ser um diferencial para contratar sua
empresa para organização de eventos.
Para quem esta começando, o contato pessoal ainda é uma forma estratégica de
ganhar a confiança do cliente. Com o crescimento da confiança por parte dos clientes
a comunicação pode ser realizada multicanais de comunicação.
Algumas dicas importantes para maximizar as ações de divulgação:
.
•

Apresentação profissional

Desenvolva banners, panfletos e cartões de visita, este material será importante para
divulgação em eventos ou entregas em locais estratégicos.
.
•

Redes sociais

Os perfis sociais, atualmente são os melhores meios de divulgação de produtos e
profissionais. Esteja presente em todas a redes sociais. Mostre que você esta
acessível aos potenciais clientes, responda as mensagens inbox, demostre que você
esta ouvindo o cliente e interessado em sua opinião, sugestão ou comentário.
.
•

Site Empresarial

O site é seu espaço individual para mostrar quem é você, seus serviços e diferenciais.
Um site bem montado, com aspectos profissionais, pode engajar melhor seus
potenciais clientes e passar confiabilidade. Seu site deve estar associado a todas as
suas redes sociais.
.
•

Network

A melhor forma de aumentar sua rede é participar de feiras, palestras e encontros
profissionais, mas lembre-se, o foco aqui é criar um vínculo profissional e nunca
esqueça do seu cartão de visita.
.
•

Multicanais de comunicação

O novo consumidor consegue comprar, vender e receber tudo o que deseja sem sair
do sofá de sua casa, esta comodidade ocorre graças a internet e aos multicanais de
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comunicação. Invista em WhatsApp, Facebook e outras mídias para levar seus
serviços até o cliente.
.
•

Invista em marketing digital

Seus clientes estão no mundo on-line, e a melhor forma de chegar até eles é
investindo em ações de marketing digital. Trata-se, basicamente, de aumentar a
presença da sua marca nos meios eletrônicos, com propagandas e banners em sites
especializados, um bom gerenciamento das redes sociais ou mesmo usando o
chamado inbound marketing https://rockcontent.com/blog/o-que-e-inbound-marketing/
.
Nota:
Toda divulgação deve respeitar a privacidade e acessibilidade do cliente. Evite
entregar panfletos em vias públicas, isso gera muito lixo e pouco retorno. Cuidado com
a invasão da privacidade na redes sócias. Faça tudo com muito profissionalismo.
.
Invista tempo para conhecer todas as alternativas de divulgação. Os clientes não irão
até sua empresa de organização de eventos sem um esforço de divulgação.
Atualmente existem inúmeras estratégias de divulgação gratuitas outras que podem
ser feitas com baixo investimento. E lembre-se que não existe uma regra: o que
funciona para um nicho de negócio, pode não funcionar para outro. Por isso, é
importante planejar as ações e conhecer cada vez mais o público que se deseja atingir.

19. Entidades em Geral
Os eventos como feiras, rodada de negócios, congressos, etc., são muito importantes
para que o empresário se mantenha atualizado sobre as tendências de mercado, tendo
a oportunidade de conhecer novos produtos e tecnologias, novos fornecedores e
realizar parcerias, ou seja, ter novas oportunidades para fazer bons negócios.
Segue alguns dos principais eventos da área:
.
•

Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos

http://eventosbrasil2019.abeoc.org.br/
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Brasil Convention & Visitors Bureau

Normas Técnicas

•

https://brasilcvb.com.br/category/eventos2/
•

Fórum do Setor de Eventos

https://foreventos.net.br/pt/
•

Expo Parques e Festas

https://expofestaseparques.com.br/pt-br/
•

Francal

https://www.francal.com.br/pt-br/
•

Abrin – Feira de brinquedos

https://www.abrin.com.br/pt-br/
•

Candy & Cake Show - Doces, confeitaria e snacks

https://www.candycakeshow.com.br/pt-br/feira/sobre
•

Expo Noivas & Festas Infantis

https://www.exponoivas.com.br/
•

Feira do Empreendedor Sebrae

https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/
.
Selecionamos alguns eventos, é fundamental que o empreendedor do segmento de
eventos, procure eventos, feiras e palestras que agreguem valor ao seu negócio e aos
profissionais envolvidos.

20. Normas Técnicas
Os organizadores de eventos, precisam buscar em seu estado e município as
principais entidades do setor. Conhecer as entidades é fundamental para buscar
informações, manter-se atualizado e ter o amparo necessário em situações mais
complexas.
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.
•

UBRAFE - A União Brasileira dos Promotores de Feiras

https://ubrafe.org.br/paginas/feiras_de_negocios.php
•

EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo

http://www.embratur.gov.br/
•

ABEOC - Associação Brasileira de Empresas de Eventos

https://abeoc.org.br/
•

Brasil Convention & Visitors Bureau

https://brasilcvb.com.br/
•

Portal Eventos

https://www.revistaeventos.com.br/Entidades/93
•

SINDIEVENTOS – Sindicato dos trabalhadores em eventos

http://www.sindieventos.org.br/

21. Glossário
Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).
Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física). Cabe salientar que os esforços empregados são ordem
voluntária.
Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização no Brasil.
1. Normas específicas para uma Organização de Eventos de Carbono Neutro:
ABNT NBR 15948:2011 – Mercado voluntário de carbono — Princípios, requisitos e
orientações para comercialização de reduções verificadas de emissões.
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Esta Norma especifica princípios, requisitos e orientações para comercialização de
reduções verificadas de emissões (RVE) no mercado voluntário de carbono brasileiro.
Ela inclui requisitos para elegibilidade das reduções de emissões, transparência de
informações, e registro de projetos e de RVE (título).
ABNT NBR ISO 14064-1:20 – Gases de efeito estufa Parte 1: Especificação e
orientação a organizações para quantificação e elaboração de relatórios de emissões e
remoções de gases de efeito estufa.
Esta parte da ABNT NBR ISO 14064 especifica princípios e requisitos no âmbito da
organização para a quantificação e para a elaboração de relatórios de emissões e
remoções de gases de efeito estufa (GEE). Inclui determinações para o projeto, o
desenvolvimento, o gerenciamento, a elaboração de relatórios e a verificação de um
inventário de GEE da organização.
ABNT NBR ISO 14064-2:2007 - Gases de efeito estufa Parte 2: Especificação e
orientação a projetos para quantificação, monitoramento e elaboração de relatórios das
reduções de emissões ou da melhoria das remoções de gases de efeito estufa.
Esta parte da ABNT NBR ISO 14064 especifica princípios e requisitos, e oferece
orientação para a elaboração de projetos para quantificação, monitoramento e relato
de atividades de redução de emissões ou melhoria da remoção de gases de efeito
estufa. Inclui requisitos para o planejamento de um projeto de gases de efeito estufa,
identificando e selecionando fontes, sumidouros e reservatórios de gases de efeito
estufa relevantes para o projeto e o cenário de referência ( linha de base),
monitorando, qualificando, documentando e relatando o desempenho de projetos de
GEE e administrando a qualidade dos dados.
ABNT NBR ISO 14064-2007 - Gases de efeito estufa Parte 3: Especificação e
orientação para a validação e verificação de declarações relativas a gases de efeito
estufa.
Esta parte da ABNT NBR ISO 14064 especifica princípios e requisitos e fornece
orientação para aqueles que estão conduzindo ou administrando a validação e/ou
verificação de declarações de gases de efeito estufa (GEE). Ela pode ser aplicada na
quantificação organizacional ou de projeto de GEE, incluindo quantificação,
monitoramento e elaboração de relatórios de GEE realizados de acordo com a ABNT
NBR ISO 14064-1 ou a ABNT NBR ISO 14064-2.
2. Normas aplicáveis na execução de uma Organização de Eventos de Carbono
Neutro:
ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.
Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
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satisfazer as expectativas do cliente.
ABNT NBR 12693: 2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.
Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.
ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.
Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas
de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento
adequado da instalação e a conservação dos bens.
ABNT NBR 5413:1992 Versão Corrigida:1992 - Iluminância de interiores.
Esta Norma estabelece os valores de iluminâncias médias mínimas em serviço para
iluminação artificial em interiores, onde se realizem atividades de comércio, indústria,
ensino, esporte e outras.
ABNT NBR 5419:2005 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
Esta Norma fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), para proteger as edificações e
estruturas definidas em 1.2 contra a incidência direta dos raios. A proteção se aplica
também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se
encontrem no interior destas edificações e estruturas ou no interior da proteção
impostas pelo SPDA instalado.
ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria.
Esta norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e
manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e recomendações aqui
estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos princípios de bom
desempenho da instalação e da garantia de potabilidade da água no caso de
instalação de água potável.
ABNT NBR 9050:2004 Versão Corrigida: 2005 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Esta norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.
ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais Seção 1: Geral.
Esta Norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento
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(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.
ISO/FDIS 20121 - Event sustainability management systems -- Requirements with
guidance for use.
3. Normas aplicáveis para profissionais e organizadores de eventos em geral:
ABNT NBR 16566:2016 Eventos — Sistemas de gestão de segurança — Requisitos
Esta Norma especifica os requisitos de um sistema de gestão da segurança para
qualquer tipo de evento ou atividades relacionadas a eventos, bem como fornece
orientações sobre a conformidade com estes requisitos.
ABNT NBR 16571:2016 Eventos - Qualidade na organização – Requisitos
Esta Norma especifica os requisitos de qualidade na organização de eventos e pode
ser aplicada a todos os tipos e tamanhos de evento.
ABNT NBR 16513:2016 Organizador de eventos - Competências pessoais
Esta Norma especifica as competências dos profissionais que exercem a função de
organizador de eventos.
ABNT NBR 16004:2016 Eventos - Classificação e terminologia
Esta Norma fornece diretrizes para a classificação de eventos e os termos específicos
utilizados no segmento.
ABNT NBR ISO 20121:2012 Sistemas de gestão para sustentabilidade de eventos —
Requisitos com orientações de uso
Esta Norma especifica os requisitos de um sistema de gestão para sustentabilidade de
eventos para qualquer tipo de evento ou atividades relacionadas a eventos, bem como
fornece orientações sobre a conformidade com esses requisitos.

22. Dicas de Negócio
O empreendedor de eventos, precisa conhecer os principais termos e ou neologismos
criados para o negócio é importante para manter-se atualizado.
Nos links abaixo o empreendedor conhecerá as principais referências do setor:
.

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

33

Sympla - Glossário

https://www.sympla.com.br/glossario
•

Moblee - Glossário

https://www.moblee.com.br/blog/glossario-para-eventos/
•

Eventbrite - Glossário

https://www.eventbrite.com.br/blog/planejamento/glossario-organizadores-eventosds00/

Características Específicas do Empreendedor

•

23. Características Específicas do Empreendedor
Para quem deseja atuar no ramo de organização de eventos, é importante conhecer
as principais tendências, perfil dos consumidores e quais são os diferenciais dos
negócios de sucesso.

Faça um planejamento para sua empresa de organização de eventos, visando o
desenvolvimento e crescimento. Para isso destacamos os seguintes pontos a serem
observados:
.
•

Use a tecnologia como um aliado

Atualmente a tecnologia é o grande aliado das empresas que organizam eventos, seja
na organização de informações, no controle de pessoas, comunicação com
prestadores de serviços, divulgação etc.
.
·

Mostre trabalhos recentes e casos de sucesso

Apresentar casos de sucesso garantem confiabilidade em seu negócio. Afinal, é por
meio de exemplos que já deram certo com você, que você vai conseguir captar novos
clientes que querem atingir objetivos semelhantes.
.
•

Escolha os melhores fornecedores
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.
•

Acompanhe a modernização

Acompanhar a evolução do setor, seja em equipamentos, maquinários e mão de obra
é fundamental para apresentar novas propostas aos clientes e vencer a concorrência.
.
•

Investir na capacitação dos empregados e terceirizados

Características Específicas do Empreendedor

Um evento de sucesso só acontece se cada um dos fornecedores entregar os produtos
ou serviços conforme determinado no contrato. Antes de qualquer contratação procure
referências sobre os serviços ou produtos.

A capacitação com treinamentos e orientações para todos os profissionais envolvidos é
fundamental para conseguir qualidade nos serviços e a satisfação do cliente.
.
•

Aposte em uma estratégia de marketing

As imagens, fotos e vídeos de seu evento precisam chegar a outros clientes
potenciais. Aposte em marketing para mostrar seus serviços.
.
•

Atenção especial as parcerias

A parceria com fornecedores garantira produtos de qualidade nos prazos
estabelecidos, a parceria com buffets e empresas de decoração, pode ampliar sua
rede de contatos. Lembrando que as parcerias podem ajudar com orientações,
sugestões e dicas sobre o negócio.
.
Mesmo que a opção seja uma pequena empresa de organização de eventos, é
fundamental colocar em pratica todos os itens destacados, isso permitirá maior
velocidade nas decisões, reduzirá as possibilidades de erro e com certeza aumentará
as chances de sucesso.
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Para alcançar o reconhecimento e o sucesso como empreendedor no ramo da
organização de eventos, é preciso ter muitas características e competências
específicas para que o ofício seja realizado com qualidade, entregando ao cliente uma
produção à altura do esperado. Algumas características são essenciais e influenciam
diretamente no sucesso do negócio e, de forma geral, envolvem criatividade, inovação
e iniciativa.

Bibliografia Complementar

24. Bibliografia Complementar

.
1 - Características essências para um organizador de eventos:
•

Ter criatividade e ser inovador;

•

Ser persistente e ter propósitos definidos;

•

Dinâmico e com ritmo acelerado;

•

Habilidade com perfil das pessoas;

•

Ter uma visão prospectiva;

•

Organizado e administrador do tempo;

•

Habilidade de antecipar problemas;

•

Facilidade de relacionamento;

•

Conhecimento de técnicas de negociação;

•

Agilidade com números;

•

Boa apresentação;

•

Detalhista e perfeccionista;

•

Aptidão para ouvir;

•

Capacidade de delegar tarefas;

•

Interesse por pesquisas e atualidades.

.
2 - Características e habilidades para um bom negociador
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Ter carisma pessoal;

•

Comunicar-se de forma clara e objetiva;

•

Preocupar-se com questões que envolvem o bem-estar do cliente;

•

Ser cordial em todos os momentos da negociação;

•

Comportamento de parceria entre cliente e seguradora.

Fonte de Recurso

•

.
3 - Para uma boa administração são competências fundamentais:
•

Cumprir compromissos funcionais;

•

Assiduidade e pontualidade;

•

Compromisso com prazos e tarefas;

•

Disponibilidade de tempo para reuniões de planejamento;

•

Disposição para organizar e documentar as informações de clientes.

Um empreendedor "saberá aprender o que for necessário para a criação,
desenvolvimento e realização de sua visão". (DOLABELA, 1999 p. 70). Considerandose esta afirmativa, percebe-se em qualquer área que se deseje atuar é preciso estar
disposto a aprender. Para aumentar as chances de sucesso é fundamental que o
empreendedor desenvolva as competências e habilidades relacionadas ao negócio.

25. Fonte de Recurso
BARBOSA, Uziel. Mercado de eventos: o que esperar dele em 2019. Doity, 2019.
Disponível em: <https://blog.doity.com.br/mercado-de-eventos/> Acesso em: 20 de
outubro de 2019.
CONHEÇA as tendências que farão sucesso nos eventos em 2019. Lets, [s.d].
Disponível em: <https://lets.events/blog/tendencias-para-eventos-em-2019/> Acesso
em: 20 de outubro de 2019.
Destino negócio – como abrir uma empresa de organização de eventos?
Destinonegocio, [s.d]. Disponível
em:<https://destinonegocio.com/br/empreendedorismo/como-abrir-uma-empresa-deorganizacao-de-eventos/>. Acesso em 13 de Novembro de 2019.

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

37

Fonte de Recurso

EMPREENDEDORES web – plano de negócios para montar uma produtora de
eventos. Empreendedoresweb, [s.d]. Disponível
em:<https://www.empreendedoresweb.com.br/plano-negocios-montar-produtora-deeventos/>. Acesso em 13 de Novembro de 2019.
GONCALVES, Vinicius. Como Montar A Sua Empresa De Organização De Eventos.
Novonegocio, 2013. Disponível em: <https://novonegocio.com.br/ideias-denegocios/como-montar-uma-empresa-de-organizacao-de-eventos/>. Acesso em 13 de
Novembro de 2019.
MANZZIN, Fernanda. Eventos como fonte de emprego para profissionais e empresas.
Eventbrite, 2019. Disponível em:
<https://www.eventbrite.com.br/blog/planejamento/empregos-organizacao-de-eventosds00/> Acesso em: 20 de outubro de 2019.
MERCADO de Eventos aumentará de 5% a 10% em 2019, indica pesquisa CWT
Meetings & Events. Segs, 2018. Disponível em:
<https://www.segs.com.br/eventos/136880-mercado-de-eventos-aumentara-de-5-a-10em-2019-indica-pesquisa-cwt-meetings-events> Acesso em: 20 de outubro de 2019.
MERCADO de festas e eventos cresce 14% ao ano e tem boas projeções para 2019.
Revistaeventos, 2019. Disponível em:
<https://www.revistaeventos.com.br/Eventos/Mercado-de-festas-e-eventos-cresce-14ao-ano-e-tem-boas-projecoes-para-2019/47131> Acesso em: 20 de outubro de 2019.
MÜLLER, Juliana. Dicas para abrir a sua própria produtora de eventos. Eventbrite,
2017. Disponível em:<https://www.eventbrite.com.br/blog/planejamento/dicas-paraabrir-produtora-de-eventos-ds00/>. Acesso em 13 de Novembro de 2019.
VIDIGAL, Júlia. 16 livros que todo organizador de eventos não pode deixar de ler.
Moblee, [s.d]. Disponível em: <https://www.moblee.com.br/blog/livros-organizacao-deeventos/> Acesso em: 20 de outubro de 2019.
VIDIGAL, Júlia. Como planejar um grande evento com sucesso? Moblee, 2019.
Disponível em: <https://www.moblee.com.br/blog/como-organizar-um-evento/> Acesso
em: 20 de outubro de 2019.
VIDIGAL, Julia. Eventos empresariais: 10 tendências que você não pode deixar de
conferir! Moblee, [s.d]. Disponível em: <https://www.moblee.com.br/blog/tendenciasem-eventos-empresariais/> Acesso em: 20 de outubro de 2019.
VIDIGAL, Júlia. Quais as competências essenciais para se tornar um grande produtor
de eventos? Moblee, 2019. Disponível em: <https://www.moblee.com.br/blog/quaiscompetencias-essenciais-para-se-tornar-um-organizador-de-eventos-de-sucesso/>
Acesso em: 20 de outubro de 2019.
VIDIGAL, Júlia. Quais as competências essenciais para se tornar um grande produtor
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VOCÊ sabe quais são as etapas para organizar um evento? Acordecultural, 2016.
Disponível em: <http://www.acordecultural.com.br/blog/etapas-para-organizar-umevento/> Acesso em: 20 de outubro de 2019.

26. Planejamento Financeiro
O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. Algumas instituições
financeiras também possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio e que
são lastreadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em
que o Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos
negócios, desde que atendidas alguns requisitos preliminares. Maiores informações
podem ser obtidas na página do Sebrae na web.

Planejamento Financeiro / Produtos e Serviços - Sebrae

de eventos? Moblee, [s.d]. Disponível em: <https://www.moblee.com.br/blog/quaiscompetencias-essenciais-para-se-tornar-um-organizador-de-eventos-de-sucesso/>
Acesso em: 20 de outubro de 2019.

Consulte também:
·

Proger Urbano Capital de Giro

.
·

Cartão BNDES

.
·

Microcrédito Produtivo Orientado Caixa

27. Produtos e Serviços - Sebrae
Ao empreendedor não basta vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou tamanho da empresa, necessário que
haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de insolvência
em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos. Abaixo, estão
listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do negócio:
•

Fluxo De Caixa

Para uma empresa de organização de eventos é fundamental controlar as despesas
da empresa, isso é realizado por meio do acompanhamento contínuo da entrada e da
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·

Capital de Giro

O período entre a prestação de serviço e o recebimento, pode ser longo e a
necessidade de recursos será suprida pelo capital de giro. No entanto, ter esse recurso
disponível não é suficiente porquanto ser premissa sua boa gestão, ou seja, somente
deverá ser utilizado para honrar compromissos imediatos ou lidar com problemas de
última hora.
·

Princípio da Entidade

O patrimônio da empresa não se mistura com o de seu proprietário. Portanto, jamais
se deve confundir a conta pessoal com a conta empresarial, isso seria uma falha de
gestão gravíssima que pode levar o negócio à bancarrota. Ao não separar as duas
contas, a lucratividade do negócio tende a não ser atingida, sendo ainda mais difícil
reinvestir os recursos, gerados pela própria operação. É o caminho certo para o
fracasso empresarial.
·

Planejamento Financeiro / Produtos e Serviços - Sebrae

saída de dinheiro através do fluxo de caixa. Esse controle permite ao empreendedor
visão ampla da situação financeira do negócio, facilitando a contabilização dos ganhos
e gestão da movimentação financeira.

Despesas

Assim como a maioria dos negócios, as empresa de organização de eventos,
possuem despesas fixas e variáveis que deverão ser horadas para evitar problemas
futuros. Embora pequenas, o seu controle é essencial para que não reduzam a
lucratividade do negócio.
·

Reservas/Provisões

No caso das empresa de organização de eventos, a necessidade de provisões para
troca de equipamentos mais modernos é uma necessidade deste modelo de negócio.
Este recurso funcionará como um fundo de reserva.
·

Empréstimos

Poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de recursos para
alavancar os negócios. No entanto, não deverá optar pela primeira proposta, mas estar
atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções disponíveis. Deve te
cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e taxas de
administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior incidência de
juros.
·

Objetivos

Definidos os objetivos, deve-se elaborar e implementar os planos de ação, visando
amenizar erros ou definir ajustes que facilitem a consecução dos objetivos financeiros
estabelecidos.
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·

Utilização de Softwares

As novas tecnologias são de grande valia para a realização das atividades de
gerenciamento, pois possibilitam um controle rápido e eficaz. O empreendedor poderá
consultar no mercado as mais variadas ferramentas e escolher a que mais adequada
for a suas necessidades.

28. Sites Úteis
O empreendedor que deseja atuar no segmento de organização de eventos, pode
aproveitar todas as ferramentas de gestão e conhecimento criadas para ajudar a
impulsionar o seu negócio. Para consultar a programação disponível em seu estado,
entre em contato pelo telefone 0800 570 0800.
Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae:
·

Cursos online e gratuitos

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline
1 - Para desenvolver o comportamento empreendedor
Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado. http://goo.gl/SD5GQ9
2 - Para quem quer começar o próprio negócio
As soluções abaixo são uteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
tem experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar
Plano de Negócios - O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre
o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes,
fornecedores e pontos fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da
empresa. http://goo.gl/odLojT
3 - Para quem quer inovar
Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor
a identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado.
https://www.sebraecanvas.com/#/
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Sebraetec - O Programa Sebraetec oferece serviços especializados e customizados
para implantar soluções em sete áreas de inovação. http://goo.gl/kO3Wiy
ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação
técnica com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de
inovação nas empresas de pequeno porte. http://goo.gl/3kMRUh
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