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eventos e patrocínios

reportagem especial

Mão de obra qualificada à disposição 
para os produtores de eventos no 

Brasil ainda é um tanto limitada, embo-
ra já existam cursos de formação profis-
sional. Mais que isso, o setor começa a 
atrair uma nova geração, o que já mexe 
com esse mercado. “Eles chegam cheios 
de energia, com a cultura das redes so-
ciais no seu DNA, grande capacidade de 
adaptação e uma competitividade muito 
diferente da que se enxergava há algum 
tempo”, afirma Juan Pablo De Vera, presi-
dente da Reed Exhibitions Alcantara Ma-
chado. O desafio é conseguir atrair e reter 
talentos, além de investir no desenvolvi-
mento desses profissionais.

Uma das pioneiras a oferecer pós-gra-
duação voltada para eventos (em 2006), 
a Fundação Armando Álvares Penteado 
(Faap) percebeu a lacuna que surgia, gra-
ças ao crescimento substancial da deman-
da. “As empresas estavam lançando mão 
dessa ferramenta em suas estratégias de 
comunicação e o mercado demandava 
especialistas nesse segmento”, lembra a 
professora Yara Moraes, coordenadora 
do curso de planejamento e organização 
de eventos da pós-graduação da Faap.

Yara cita pesquisa realizada pelo Ins-

tituto FSB Pesquisa, em 2011, apontando 
que 95% das cem empresas consultadas 
indicaram eventos e feiras como uma das 
três principais atividades sob a responsa-
bilidade do setor de comunicação, ao lado 
de sites e blogs. Eventos estão presentes 
em 95% das ações de comunicação rea-
lizadas por essas companhias, segundo o 
estudo. “Assim, cresce a procura por pro-
fissionais e a necessidade de as empre-
sas contarem com mão de obra qualifi-
cada. Destaco ainda essa especialização 
com a vinda da Copa e da Olimpíada ao 
Brasil, sem falar nos grandes shows que 
estão movimentando o setor”, completa.

A professora prevê bastante espaço de 
trabalho na seara dos eventos, mas diz 
que o setor precisa se profissionalizar. 
“Com o crescimento deste mercado em 
tamanho e complexidade, a formação e 
o intercâmbio de conhecimentos são ca-
da vez mais necessários”, destaca. Exige-
-se hoje do profissional que atua no seg-
mento capacidade de pesquisa, de análi-
se de cenários, de assimilar as especifici-
dades temáticas que motivam os eventos, 
gerenciamento de pessoas, de processos, 
conhecimento sobre patrocínios e apoios, 
legislação, orçamento, fluxo de caixa, lo-

RecuRsos Humanos

A nova geração
Setor passa a contar com cursos rápidos, de  
especialização e pós-graduação para formação profissional

Por SANDRA REGINA DA SILVA

gística voltada a eventos, enfim uma ga-
ma de conhecimentos. 

“Sou muito otimista quando se fala de 
eventos e de capacitação. Os números são 
crescentes e o futuro é animador para es-
se mercado, principalmente no que diz 
respeito à área de relações públicas, uma 
vez que se trata de uma poderosa ferra-
menta estratégica de comunicação, des-
de que trabalhada adequadamente”, diz 
Yara, ao reconhecer que ainda há muito 
amadorismo. “O profissional precisa que 
sua imagem de ‘fazedor de eventos’ tenha 
o status de gestor, de forma a posicionar 
a ferramenta como atividade estratégica 
para as empresas”, conclui a professora.

A Trevisan Escola de Negócios está na 
terceira edição do curso Gestão de Arenas 
Multiuso, que tem duração de 96 horas. “Há 
uma grande demanda para esse tipo espe-
cífico de mão de obra. Estima-se que cada 
nova arena vai precisar de 35 a 70 profissio-
nais especializados para sua gestão, abrin-
do um campo de trabalho novo de cerca de 
730 vagas nas 14 novas arenas”, contabiliza 
o diretor-geral da Trevisan Escola de Negó-
cios, Fernando Trevisan.

A Associação Brasileira de Empresas de 
Eventos (Abeoc) desenvolveu um progra-
ma de capacitação para as empresas de 
eventos (leia mais na página ao lado) e 

promove cursos com temas específicos, 
como eventos corporativos e técnico-cien-
tíficos, uso das redes sociais para pro-
moção de eventos e captação de eventos 
nacionais e internacionais. Existem ain-
da os de curta duração, como Gestão de 
Eventos, de três dias, ministrado por Pau-
lo Bruin, que tem experiência de 30 anos 
na área. Por este curso já passaram cerca 
de seis mil profissionais, em 200 turmas.

Mão na massa
A formação de pessoal é um dos gar-

galos do setor, avalia o diretor-geral da 
Dream  Factory, Duda Magalhães, ao 
apontar a inexistência de um curso uni-
versitário em organização de eventos que 
seja bem estruturado e que associe conhe-
cimentos de marketing, finanças, opera-
ções e gestão à realidade do setor. 

“Além disso, perdura uma visão de que 
somente a experiência de campo é vital 
nessa profissão. Para se destacar mesmo, 
o profissional deve unir formação aca-
dêmica sólida com experiência. Esse é 
o perfil valorizado neste setor”, garante. 
O momento é de transição, tendo como 
consequência direta a supervalorização 
dos bons profissionais. “Algumas distor-
ções acabam acontecendo, com gente 
nem tão qualificada ganhando salários 
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Yara Moraes, da Faap: formação e intercâmbio de 
conhecimentos cada vez mais necessários

Duda Magalhães, da Dream Factory: gente 
nem tão qualificada ganha bons salários

Onde estudar - Instituições de ensino superior oferecem algumas opções de cursos
Instituição Curso Tipo

Anhanguera Tecnologia em Eventos Tecnológico

Centro Paula Souza/ETECs Técnico em Eventos Técnico

ESPM Gestão do Entretenimento Especialização

Faap Planejamento e Organização de Eventos Pós-graduação

Faculdade Sumaré Tecnologia em Gestão de Eventos Tecnológico

Fatec Tecnologia em Eventos Tecnológico

FMU Gestão de Eventos Pós-graduação

Senac

Tecnologia em Eventos Tecnologia

Administração e Organização de Eventos Pós-graduação

Negócios do Entretenimento – Gestão e Organização Pós-graduação

Negociação em Eventos Extensão Universitária

Trevisan Gestão de Arenas Multiuso Educação Executiva

Universidade 9 de Julho
Gestão de Hospitalidade e Eventos Especialização/MBA

Tecnologia em Eventos Tecnológico

Universidade Anhembi-Morumbi
Tecnologia em Eventos Tecnológico

Gestão Estratégica em Eventos Pós-graduação
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Visando a qualificação e a 
capacitação dos gestores de pequenas 
e microempresas, que representam 
cerca de 90% do setor, a Associação 
Brasileira de Empresas de Eventos 
(Abeoc) desenvolveu o Programa 
Qualidade Abeoc Brasil, em parceria 
com o Sebrae. Trata-se de um projeto 
de capacitação em gestão específico 
para empresários e dirigentes de 
empresas de eventos. “O Selo de 
Qualidade Abeoc Brasil tem o objetivo 
de preparar as empresas para uma 
gestão focada em resultados e 
serviços de qualidade na indústria 
de eventos”, explica a presidente da 
entidade, Anita Pires.

O projeto foi lançado em março 
deste ano e realiza atividades em 12 
Estados, além do Distrito Federal, 
devendo se estender até julho de 
2014. É composto por quatro palestras 
e quatro oficinas, além de uma 
consultoria direta na empresa, esta 
com duração média de 12 horas. Em 
agosto do ano que vem começa o 
segundo módulo, incluindo auditoria 
nas empresas participantes visando 
a certificação pelo selo de qualidade. 
Elas serão auditadas entre agosto e 
novembro, de forma independente, 
pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), que vai verificar se 
possuem os requisitos mínimos para a 
certificação.

A receptividade tem sido boa, 

segundo Anita. “Superamos a meta 
definida com o Sebrae e chegamos a 
247 empresas inscritas para o módulo 
de capacitação. Destas, 93 também se 
inscreveram para a auditoria de avaliação 
para o selo de qualidade”, adianta, ao 
garantir que o mercado necessitava de 
um programa desse tipo.

“As demandas são crescentes, 
os promotores e o setor empresarial 
buscam serviços diferenciados e 
cada vez mais utilizam os eventos 
como ferramenta de comunicação e 
de construção de redes de parceiros, 
reforço de marca e instrumento de 
comercialização e divulgação”, explica 
a presidente da associação. O objetivo 

do programa é preparar as empresas 
para competir num mercado que exige 
inovação e aprimoramento constantes.

A Abeoc e o Sebrae estão 
atualizando os dados do 1º 
Dimensionamento Econômico da 
Indústria de Eventos no Brasil, 
publicado em 2002. Na época, o 
estudo indicou 2,9 milhões de postos 
de trabalho no segmento.  
Atualmente, só as entidades 
participantes do Fórum do Setor 
de Eventos (ForEventos), que 
representam 3.912 empresas, 
contabilizam geração de 5,1 milhões 
de empregos diretos e indiretos, 
segundo dados de maio de 2012.

altíssimos, tamanha a carência”, reconhe-
ce Magalhães.

O Grupo Talkability faz um esforço para 
manter seus talentos, com menos  freelancers, 
mais executivos fixos e investindo em trei-
namento. “Estamos vivendo um apagão de 
profissionais”, alerta o presidente do grupo, 
Fernando Figueiredo. Na Dream Factory, 
um departamento centraliza o recrutamen-
to de pessoal, mantendo um banco de talen-
tos atualizado. Geralmente, a busca se con-
centra em pessoas com experiência, mas a 
empresa investe, cada vez mais, na qualifi-
cação, enviando funcionários para cursos e 
seminários no exterior, bancando MBAs e 
cursos de especialização.

No atual cenário, a Reed Exhibitions Al-
cantara Machado alterou a política de recru-
tamento. “Alguns anos atrás procurávamos 
mais integração e uma equipe uniforme, gos-
távamos de trazer pessoas que pensavam e 
agiam como nós. Hoje estamos interessados 
em identificar gente que nos ajude a pensar 
de maneira diferente. Mantendo nossos va-
lores, privilegiamos aqueles que conseguem 
se entrosar mais rápido com nossos clientes 
do que com nosso estilo”, explica De Vera (leia 
entrevista à pág. 58). Como a empresa pro-
duz eventos diversificados e em várias par-
tes do Brasil, as equipes devem estar inseri-
das nos setores com os quais atuam. 

Empresas em processo de qualificação

Anita Pires, da Abeoc: setor passará a contar com selo de qualidade da associação

Fernando Guntovitch, da The Group: trabalhar 
com eventos está mais atrativo
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A Copa do Mundo e a Olimpíada de-
verão deixar um bom legado para o País 
no que tange à formação de mão de obra 
para o setor. Magalhães acredita que es-
ses eventos, pelo alto nível de exigência, 
estão desenvolvendo talentos que forta-
lecerão o mercado. Figueiredo também 
avalia que a maior herança será no as-
pecto profissional. “Temos muita gen-
te se especializando, aprendendo, e em-

presas estrangeiras com outro know-how 
e experiência ensinando formas diferen-
tes de se fazer a mesma coisa”, comenta.

Fato é que trabalhar no setor de even-
tos nos dias atuais está mais atrativo, na 
visão de Fernando Guntovitch, presidente 
da The Group, principalmente em virtude 
da tecnologia digital. “Antes havia desin-
teresse, era um segmento sem glamour. 
Mas isso está mudando”, garante. Graças 

ao maior reconhecimento profissional, a 
indústria vem atraindo maior quantida-
de de pessoas, e gente mais qualificada. 
“O setor de eventos é um dos poucos da 
economia criativa no qual a diversidade 
de temas, a riqueza de conteúdos, a ver-
satilidade de espaços e a interação com 
diferentes culturas fazem com que o dia 
a dia sempre se apresente como um no-
vo desafio”, destaca De Vera.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1582, p. 52-53, 21 out. 2013.
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