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As novas tecnologias (aquelas que foram entrando devagar, porém firmemente em nossas 
vidas nos últimos 30 anos) trouxeram dois grandes reflexos ao nosso cotidiano: a sofisticação 
quase sem limites dos eventos profissionais e o quase desaparecimento da fronteira entre o 
lazer e o trabalho.  
 
No primeiro caso, novas tecnologias permitem todo tipo de pirotecnia para valorizar desde 
simples vídeo institucional, passando por comemorações comerciais com sistemas multimídia a 
eventos que se transformam em megaproduções. O quase desaparecimento da fronteira lazer 
e trabalho – hoje podemos conectar-nos de qualquer lugar em qualquer momento.  
 
Ambos os fatores acabaram por operar transformações importantes . Com menos tempo para 
o lazer, o trabalho acabou se misturando à nossa vida. Quando estamos longe dele sentimo-
nos quase mancos, até culpados. Naturalmente, a fusão deu-se de forma gradativa, porém 
inexorável e acompanhada de invejável estrutura pensada para suportar de modo charmoso e 
eficiente uma profusão de encontros, convenções, feiras, shows e atividades extras.  
 
Resorts proliferaram no mundo todo. Os de menor porte, no formato de flats equiparam seus 
espaços de modo a receber com paparico os viajantes de passagem ou grupos que se 
encontram por um dia para treinamentos e reuniões de imersão. Os spas se transformaram 
em hotéis de luxo e alguns hotéis ganharam spas para que seus hóspedes sintam-se de férias 
ou ganhem tratamentos especiais ainda que a trabalho.  
 
Entre as décadas de 70 a 90 deu-se o ápice das superproduções no que se refere a eventos: 
grandes festivais, espetáculos monumentais, casamentos grandiosos... Empresas de promoção 
nasceram e floresceram, o promoter, ganhou status de celebridade. Tudo isso com o suporte 
de novíssimos efeitos visuais, tecnologias inusitadas criando incríveis ilusões de ótica e uma 
interação jamais vista entre público e artista.  
 
Até que, a partir de certo momento a coisa desandou: a magnitude do evento parecia mais 
importante do que seu objetivo, e, pior, do público participante A logística destes megaeventos 
ficou tão complicada que muitas vezes os convidados (ainda que vipíssimos) acabavam 
exaustos entre o momento da partida de suas casas até encontrar o anfitrião.  
 
O que antes era visto como prêmio tornou-se obrigação. E o pior: os megaeventos mostraram-
se inadequados para os objetivos. Não é possível cultivar uma relação pessoal. Pulveriza-se o 
foco do público-alvo, que de tão grande passa a ter qualquer perfil. E cada vez mais ouve-se 
falar em mercado de luxo e em emotional branding. Estava decretado o momento da virada no 
formato dos eventos, que passaram a ser menores, mais restritos, com grupos selecionados e, 
finalmente, oferecendo "vivências" no lugar de grandes espetáculos.  
 
Os resorts passaram a organizar passeios ecológicos. Em vez de jantares faustosos, as 
empresas começaram a oferecer degustações tão exclusivas quanto inesquecíveis (a família é 
incluída nestas reuniões profissionais e congressos). Espécie de compensação geral, por todos 
estarem trabalhando tão mais.  
 
Ainda levará um certo tempo, claro, mas estamos caminhando para isso para que, finalmente, 
quando se pensar em um evento, deixe-se de imaginar algo grandioso com jeito de Disney-
show e comecem a pensar mais em um encontro. Envolvente e pessoal – como devem ser os 
vínculos de amizade e fidelidade entre clientes, colegas, amigos e parentes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 e 31 maio e 1 jun. 2008, Empresas & 
Negócios, p. C9.  


