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Organização, planejamento e sensibilidade são requisitos para trabalhar na área 
 
Pelo menos 130 feiras importantes de negócios serão realizadas no País até o fim do ano, 
segundo a União Brasileira dos Promotores de Feiras (Ubrafe). Nos últimos oito anos, não pára 
de crescer o número de eventos Brasil afora, desde os mais badalados como o São Paulo 
Fashion Week e o Fashion Rio, passando pelas festas temáticas, até a organização de feiras de 
negócios e congressos acadêmicos. Para garantir o sucesso de ações que movimentam um 
volume de dinheiro difícil de se mensurar, é necessário o olhar cuidadoso de um profissional: o 
organizador de eventos cada vez mais valorizado no mercado de trabalho. 
 
Diretora da Dupla Assessoria, Eloysa Simão virou referência na organização de eventos de 
moda no Brasil. Nos seus 15 anos de carreira, a executiva calcula que já realizou pelo menos 
110 trabalhos para o setor de Norte a Sul do País. Com o know-how conquistado ao longo dos 
anos, ela aponta criatividade em demasia, empreendedorismo e organização como as 
qualidades prioritárias para quem pretende entrar no mercado.  
 
Organizadora do Fashion Rio, Eloysa diz que num evento como esse há muito mais trabalho, 
suor e frustrações para quem atua nos bastidores do que o glamour apresentado ao público. 
Até que os refletores sejam acesos e os modelos entrem em cena, é necessário 
aproximadamente um ano de planejamento e organização. Por isso, o organizador precisa de 
uma equipe dinâmica disposta a trabalhar até 14 horas diárias ininterruptas.  
 
"Mas todo esse desgaste vale a pena porque adoro o que faço e sinto que meu trabalho 
contribui para o crescimento da indústria nacional", comemora, lembrando que contou com 11 
profissionais de confiança e coordenou outros 1.550 para realizar, em janeiro, a última edição 
do Fashion Rio. 
 
Jacqueline Resch, da Resch Recursos Humanos, reforça que a primeira característica que um 
profissional deve ter para seguir nesta área é a capacidade de planejamento e organização. A 
flexibilidade é outro ponto que também deve fazer parte do perfil do organizador de eventos, 
tanto para se adaptar a horários e viagens como para tomar decisões que exigem rapidez de 
raciocínio.  
 
"Além disso deve ser uma pessoa que trabalhe bem a questão da maturidade. Isto é, saiba 
dividir bem trabalho e diversão, pois esse profissional estará muitas vezes atuando 
diretamente em eventos onde o público se diverte", destaca. 
 
Coordenador de eventos da In Press Porter Novelli, Lula Duffrayer se especializou na realização 
de eventos corporativos quando ingressou na empresa, em 1999, fundada pelos jornalistas 
Cristina Moretti e Ivandel Godinho no ano anterior. Formado em relações públicas e com pós-
graduação em marketing, o executivo diz que teve a oportunidade de começar num período 
importante do segmento. 
 
"Naquela época, eventos eram associados mais à festa e ao oba-oba. Não eram encarados 
como algo tão profissional. Ao se associar ao grupo internacional Porter Novelli oito anos atrás, 
a In Press ajudou a construir no mercado brasileiro, principalmente no segmento corporativo, 
um cenário mais sério, fazendo com que o mercado de eventos passasse por um momento de 
transformação. Hoje, o organizador amadureceu e o bom profissional sabe que o seu trabalho 
não deve limitar- se à produção, mas que precisa gerar negócios, lucro e fidelizar clientes", 
avalia. 
 
Evolução. Mesmo com a evolução do setor, continua Duffrayer, existem poucas empresas no 
mercado de eventos e o número de profissionais que se destaca pode ser ainda maior. O 
executivo explica que a área corporativa de eventos está se organizando por assuntos, como 
institucional, relacionamento e varejo.  
 



"Hoje as empresas produzem cada vez mais eventos de menor porte direcionados para o 
varejo, porque essa é uma forma de atingir diretamente o seu público-alvo. Os eventos 
corporativos têm ajudado tanto no crescimento das empresas, que elas transferem verba da 
publicidade para investir no nosso setor, que consegue mensurar de forma mais clara o 
retorno desse investimento, diferente da propaganda", explica.  
 
Eloysa, da Dupla, e Duffrayer, sugerem a quem tem interesse em seguir essa carreira a ser 
um freqüentador assíduo de eventos e observar de ponta a ponta o que ocorre no local, 
independente do tema. A graduação em relações públicas ou publicidade costuma ser requisito 
para atuar como organizador de eventos. "Ler muito e está antenado com tudo o que ocorre 
no mundo são características necessárias para o profissional dessa área", finaliza Duffrayer. 
 
Profissionais devem ter sensibilidade 
 
Para ter sucesso, os eventos precisam trabalhar com a emoção do público. Por isso, na 
avaliação de Lula Duffrayer, coordenador de eventos da In Press Porter Novelli, é fundamental 
que o profissional responsável pela criação e execução tenha sensibilidade para conceber 
ações que possam despertar algo de novo para o consumidor, fazendo com que ele, se 
possível, interaja com o evento. 
 
"Além disso, o organizador de evento precisa ser múltiplo e deve ter solução para tudo, 
principalmente nos momentos inesperados. Não podemos nunca estar tranqüilos antes e 
durante um projeto. O Ivandel Godinho, um dos fundadores da In Press, do qual sou discípulo, 
sempre me questionava se estava tudo bem momentos antes de começar um evento. Se a 
resposta fosse sim, ele respondia que estava tudo errado. Até hoje faço isso com as minhas 
assistentes, porque a organização de um evento exige da equipe sempre atenção redobrada 
em relação a todas as ações", avalia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, São Paulo, 23,24 e 25 fev. 2007. Carreiras, p.B9. 


