
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS: 

OS 3 PASSOS PARA O SUCESSO



Neste e-book você vai aprender:

1 - Um passo a passo detalhado sobre o que você PRECISA fazer para 

desenvolver um evento com sucesso e identificar todos os detalhes 

importantes que NÃO PODEM ficar de fora da sua organização

2 - Como administrar sua equipe de forma efetiva

3- Como finalizar um evento de sucesso



Etapas

Todo evento de sucesso passa por 3 etapas: Pré, Durante e Pós-Evento.

Elas são etapas importantes nesta exata ordem. Pois, sem um bom 

planejamento e organização no pré-evento, o durante não funciona como 

deveria e o pós pode dar muita dor de cabeça e até acabar com um 

evento.



Pré-Evento

É onde todas as decisões mais importante e que podem afetar o evento inteiro são 

tomadas. Por isso, itens como local, divulgação, mão de obra e check-list são 

fundamentais.



Escolhendo o local ideal:

O evento sendo gratuito ou pago, o correto é iniciar pensando “Qual meu público

alvo?”. Se for evento de primeira edição vale fazer uma pesquisa de campo para ver

quantos inscritos interessados poderiam ter. Se já for um evento pontual você consegue

fazer a escolha do local baseado no número de pessoas que irão comparecer, na

proximidade do local, no valor que você vai investir e no seu interesse e no espaço.

Pesquise 3 espaços que se encaixem na sua meta, marque uma visita técnica e faça a

melhor escolha. Nem sempre achamos o local ideal de cara, por isso reserve um tempo

para esta etapa. Depois do local definido, pense no melhor dia e horário para a

realização do seu evento e faça um “Save the date”.

Pré Evento



Divulgando para o seu público:

Onde está o seu público alvo? No Instagram? no Facebook? Em universidades? Nas 

empresas? Defina onde está o seu público alvo, seja online ou offline e não meça 

esforços para alcançá-los.

Tanto com campanhas digitais como material impresso. Vale até uma visita no local para 

conversar com as pessoas. 

Para eventos corporativos fechados, com os participantes já definidos, vale fazer alguns 

teasers da empresa, deixando-os na curiosidade do que está por vir.

Pré Evento



Contrate mão de obra qualificada:

De nada adianta projetar um evento de sucesso e contratar fornecedores ou mão de obra 

barata e ruim. Seu nível de atendimento deve ser de excelência, não importa o tamanho 

do seu evento.

Pesquise, converse, pegue referências e contrate os melhores. É claro que você não 

precisa pagar caro por isso. O ideal é sempre fazer 3 orçamentos e contratar avaliando o 

melhor custo-benefício. Indicações são sempre bem vindas, mas nem sempre são as que 

melhor nos atendem.

Pré Evento



Faça um checklist e uma planilha financeira:

Faça uma lista de tudo o que você irá precisar no evento. Mas fique atento para não 

deixar nada passar. Pense na necessidade das pessoas, quando chegam, no tempo que 

passarão no local, se precisam de água, alimento, conforto. 

Coloque-se no lugar das pessoas e imagine como você gostaria de ser tratado naquele 

evento. Não esqueça de fornecedores operacionais como equipamentos de audiovisual, 

ambulância, limpeza, segurança, equipe de apoio, etc.

Tenha sempre em mãos também uma planilha financeira com todos os custos do evento 

e o que você irá precisar de receita.

Pré Evento



Faça contratos! 

Sim, é muito importante você fazer contrato de trabalho com todos os fornecedores que 

estarão envolvidos no dia do seu evento. Tanto para respaldar o evento em si, como o 

próprio fornecedor. Um contrato é a melhor forma de prevenir mal entendidos e 

especificar o tipo de trabalho que será prestado. 

Pré Evento



Revise o checklist:

De nada adianta fazer o checklist se você vai esquecer ele dentro de uma gaveta 

qualquer. Ele deve ser o guia do seu evento, junto com uma planilha orçamentária. 

Mas por que é tão importante revisar? Ao rever seu planejamento, além de ter a certeza 

de que você não esqueceu de nenhum item, podem surgir itens novos que você não havia 

colocado na lista, assim como o contrário, se precisar cortar, você enxuga já antes de 

finalizar o evento.

Pré Evento



Durante o evento

Chega o tão esperado dia! Muitas pessoas ficam mais ansiosas do que o comum e 

acabam muitas vezes estressando-se com a própria equipe. Na montagem do evento, 

tente relaxar e confiar nos fornecedores que você contratou. 



Faça reuniões e oriente: 

Tenha sempre uma reunião com todos eles um dia antes do início ou até mesmo 

algumas horas antes do evento, se os horários permitirem.

Informe os prazos que você precisa ter cada item pronto, o que você espera de cada 

fornecedor (postura, entrega, simpatia, habilidades, agilidade) e que estará à disposição 

caso eles tenham alguma dúvida. Monitore sempre, sem atrapalhar o trabalho de 

ninguém. Faça testes se for necessário, ensaios e deixa tudo no ponto para o dia “D”.

Durante o evento



No dia do evento: 

Chegue bem antes do início e marque com todos os envolvidos antes também. Assim 

cada um tem o seu tempo para organizar o próprio setor, sem correria ou improviso.

Se o evento tem mais de um dia, o primeiro é o dia de ajustes. Cada pessoa ainda vai 

estar absorvendo as informações de cada posto e aos poucos todas as peças se 

encaixam. Você vai ver que no segundo dia tudo já funciona praticamente sem a 

interferência da organização. 

Durante o evento



Utilize o checklist também aqui:

Como organizador, pegue seu checklist e verifique se não está faltando nada, se tudo 

está no lugar que deve e se os processos estão sendo cumpridos, tudo isso ainda antes 

do início do evento. Isso garante o andamento perfeito de tudo.

Durante o evento



Pós Evento

A finalização correta de um evento é como a cereja do bolo no mundo dos eventos. Se 

você fizer tudo como deve ser desde o primeiro passo, você foi um sucesso!



Despeça-se das pessoas e seja grato: 

Mais uma vez as pessoas! Despeça-se de todos os que estiveram prestando algum tipo 

de serviço a você e seja grato por isso. Normalmente os serviços vão se encerrando um 

a um e as pessoas também vão se retirando aos poucos. 

Não fuja sem se despedir (a não ser que tenha motivos de força maior pra isso), nem 

deixe de cumprimentar aquele fornecedor que pecou em algum momento. Caso tenha 

alguma situação a pontuar, marque reuniões em outro dia e coloque seu ponto, as 

pessoas precisam de feedback para melhorar seus serviços.

Pós evento



A Famosa lembrancinha:

Querendo ou não, somos mais apegados a alguns fornecedores e pessoas do que em 

outros. Seja por afinidade, seja por que eles entregam mais do que estava no contrato, 

o famoso “plus”. 

Pense em algo que você possa dar para essas pessoas como “lembrança”. Seja uma 

caixa de chocolates, um vinho, ou qualquer outro mimo que caiba no seu orçamento. 

Vale para clientes também se você for o organizador contratado. Além de incentivar as 

pessoas, você pratica o networking e deixa a porta aberta para próximas oportunidades.

Pós evento



Finalize o local: 

Dependendo do tipo de evento, você precisa tirar cartazes, banners ou qualquer outro 

tipo de sinalização que tenha ficado no local. Alguns materiais tem de ser devolvidos 

por você ou o próprio fornecedor busca para o correto descarte ou reaproveitamento.

Alguns espaços pedem para que o local seja entregue limpo. Observe essas regras de 

contrato e cumpra-as a risca. Não é por que seu evento terminou que você deve sair 

correndo para casa e deixar tudo lá jogado.

Pós evento



Faça uma análise pós evento:

o ideal é que essa análise seja feita no máximo até 3 dias após o evento. Seja com sua 

equipe ou sozinho, sente e avalie como foi em cada etapa. O que poderia ter sido 

diferente ou melhor. Pontue também o que saiu no planejado e o que foi perfeitamente 

executado. Pontos bons e pontos a melhorar para o próximo.

Caso tenha uma gerência para se reportar, apresente um relatório detalhado com 

número, gráficos, setores e tudo de positivo que o evento trouxe, bem como as 

melhoras para o próximo.

Pós evento



Despesas e receitas:

A mesma planilha financeira que você usou desde o pré-evento deve ser finalizada com 

TODAS as entradas e saídas de verba. Revise, guarde as notas fiscais online ou em 

papel (utilize uma pasta). Assim você tem tudo registrado para qualquer utilização 

futura.

Não esquece de pagar os fornecedores que ainda tinham parcelas a vencer ou que o 

pagamento era pós evento.

Pós evento



contato@envente.com.br

(51) 99432 8000

envente.eventos


