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Trabalhar no setor de eventos pode ser uma boa em uma cidade turística como o Rio 
de Janeiro. Consultores e profissionais destacam que não há formação específica para 
atuar na área, mas quem faz comunicação, engenharia e administração pode levar 
vantagem. Além disso, como característica pessoal é imprescindível ser organizado e 
dinâmico.  
 
Há 17 anos no mercado, Sérgio de Mello, formado em comunicação visual e sócio da 
EM04, diz que o mercado está em crescimento. "O Brasil tem grande pontencial, 
principalmente na área de entretenimento. Eventos como o Pan-2007 e a intenção de 
trazer uma Copa do Mundo exigem profissionais qualificados para o setor", afirma. 
 
Experiência no exterior, bom nível cultural, apresentação, equilíbrio emocional e ética 
são características que, para o diretor executivo da Agnis Recursos Humanos, Robson 
Castro, não podem faltar ao profissional. "Essa é uma área onde a experiência de vida 
é importantíssima. O profissional lidará com pessoas diferentes 24 horas por dia, saber 
administrar a relação com cada uma delas contribuí para o sucesso", explica. 
 
Organização é um dos pontos fortes para quem pretende atuar na produção de 
eventos. "Não há uma formação pré -definida, mas engenheiros, administradores e 
profissionais de marketing tem aptidões para a área", diz Mello. Segundo ele, 
engenheiros funcionam bem na parte de logística, administradores na área de gestão 
de pessoal e controle geral e profissionais de marketing na de comunicação visual e 
campanhas de divulgação. 
 
O sócio da EM04 fez cursos de extensão em entretenimento e trabalhou como relações 
públicas no exterior. "A experiência foi válida, mas o sistema e a logística de fora é um 
pouco diferente do Brasil. Na volta, o profissional terá que se readaptar", explica. 
 
Característica feminina ajuda 
 
As mulheres costumam ser a maioria na organização de eventos. Robson Castro, da 
Agnis, diz que a receptividade feminina é uma grande vantagem para as profissionais. 
Ter visão do que o trabalho representa para o cliente, parceiro e para o público é outro 
ponto ressaltado pelo consultor. 
 
Trabalhando desde os 17 anos na área, Lisa Mackey, proprietária da Mackey Eventos, 
começou como recepcionista em grandes feiras em São Paulo e hoje tem a própria 
produtora. 
 
- Aprendi muito, trabalhei em quase todas as áreas antes de resolver montar minha 
empresa, em 98. No início, oferecia serviços e recepção para outras produtoras. Com o 
tempo, percebi a carência do mercado carioca e resolvi investir na organização de uma 
evento voltado para terapias alternativas - conta.  
 
Hoje, a Mackey eventos é responsável para organização da feira Rio Zen. Ao contratar 
profissionais para integrarem a equipe, Lisa diz que disponibilidade de horários e 
disciplina são características fundamentais. "É preciso disciplina para cumprir o 
cronograma, nada na área de eventos dá certo se não houver organização e 
cumprimento de prazos - explica.  
 



Outra característica imprescindível, segundo Lisa, é autocontrole. "Imprevistos 
acontecem, mas na nossa profissão é preciso tomar decisões rápida, não há tempo 
para erros", explica. Por isso, dinamismo e agilidade são pré-requisitos para quem 
pretende ser um bom profissional da área.  
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