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Panorama Geral
Diante de uma situação
totalmente nova para a
realidade do mercado
brasileiro, qualquer um
que se atreva a definir o
futuro pós crise, ou
como alguns ainda
insistem em dizer
“quando tudo voltar ao
normal”, corre grande
risco de fracassar,
tamanha é a
imprevisibilidade da
situação.

E, à medida que o medo
em relação ao futuro
cresce, as pessoas
aceleram a sua revisão
de valores, ao mesmo
tempo em que o
mercado se adapta às
demandas online. Deste
modo, nos cabe
interpretar o que vem
acontecendo para,
então, desenhar
possíveis caminhos para
a indústria de eventos.
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Dito isso, é importante deixar
claro que este documento tem
a intenção de traduzir o que se
espera do cenário pós crise
baseado em dados abertos a
todos, disponíveis em diversos
meios de comunicação.

O relatório é vivo e pode
ser atualizado e
melhorado para que se
aproxime o máximo
possível da realidade.
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No, já histórico, 27 de
março, assistimos,
talvez, a cena mais
marcante da
contemporaneidade,
quando o Papa Francisco
realizou, sozinho, a
missa Urbi et Orbi - que
concebe a absolvição
dos pecados de todos os
católicos do mundo todo
- na imensidão da Praça
São Pedro, no Vaticano.
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Já nos primeiros dias da
semana, foi confirmado que,
pela primeira vez na história,
os Jogos Olímpicos
foram adiados em um ano. Os
shows e festivais musicais que
aconteceriam entre abril e
julho nos Estados Unidos, na
América Latina e na Europa
foram cancelados ou
remarcados para setembro em
diante, quebrando a tradição
de celebrar a música durante a
primavera.
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O Brasil e o mundo em março de 2020

De uma hora para a
outra, ferramentas de
videoconferência se
tornaram o item mais
necessário para
qualquer indústria, nos
fazendo parecer velhos
amigos dessa tecnologia
que, por muitos, ainda
vinha sendo
negligenciada.

Cenário Atual
O mercado de eventos é
formado por, ao menos, 52
segmentos. Uma capilaridade
que engloba segurança,
marketing, transporte,
logística, hospedagem,
alimentação, infraestrutura,
centros de convenções e que
continua numa lista extensa
de serviços.

Campeonatos esportivos,
festas, feiras, congressos,
espetáculos e toda e
qualquer forma de
evento presencial vêm
sendo cancelado ou
adiado por conta
do cenário incerto
causado pela crise.

O primeiro semestre já é tido
como morto e empresários
avaliam que este pode ser o
pior ano das duas últimas
décadas, de acordo com
reportagem publicada pelo
portal de notícias da UOL.

São R$ 305 bilhões de reais
injetados na economia
anualmente e 25 milhões de
empregos formais
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O impacto estimado na
economia nacional com
estes cancelamentos é de
R$ 90 bilhões,
considerando 60 mil
empresas estimadas pela
Associação Brasileira de
Empresas de Eventos
(ABEOC) e pelo Sebrae
Nacional.
Uma pesquisa elaborada
pela Associação
Brasileira dos
Promotores de Eventos
(ABRAPE), entidade que
representa produtores e
promotores no Brasil e
tem 200 associados,
indica que mais da
metade dos eventos
programados para 2020
foram cancelados,
adiados ou seguem em
situação incerta, o que
gera uma estimativa de
demissões de 30% dos
colaboradores diretos do
setor de eventos.
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Cenário Atual

O cenário toma proporções
maiores também pela perda de
datas comemorativas como
páscoa, dia das mães e dia dos
namorados.
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O projeto, de autoria do
deputado Felipe Carreras
(PSB-PE), prevê a isenção
de PIS/Cofins;
Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL) e
Imposto sobre Serviços
(ISS). A Associação
também está pleiteando
carência de 180
dias para os tributos que
estão sendo pagos (ou
parcelados) oriundos de
acordos pregressos.
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E a criação, junto ao sistema
financeiro oficial, de linhas de
créditos para concessão de
capital de giro, com carências,
prazo dilatado e condições
subsidiadas, como forma de
suprir o fluxo de caixa
necessário aos /transferências
de eventos.
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Medidas para reduzir o dano na crise

Uma das pautas mais
importantes da ABRAPE
para o enfrentamento da
crise é a possibilidade de
isenção de impostos a
partir da retomada dos
trabalhos.
Já está em tramitação na
Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei 676/20,
que busca, justamente,
alíquota zero para as
atividades de aviação,
turismo e entretenimento
por 12 meses.

A estagnação do setor,
em decorrência das
medidas de
combate ao novo
Coronavírus, também
esfriaram muito as
perspectivas dos
empresários, que
apostavam em receitas
6,15% maiores em 2020
do que no ano anterior.
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Diante deste cenário,
seguem, a partir deste
ponto, 12 tendências para
ficarmos de olho no setor
de eventos após esta fase
crítica.

PEDRO ASSIS | 06

Medidas para reduzir o dano na crise

Diferente de outros mercados
atingidos pela crise, a
Associação explica que o do
entretenimento vive de
capital de giro, teve as receitas
reduzidas a zero, foi o
primeiro a parar de operar e
será o último nas prioridades
de liberação após a
quarentena.

1.0

TRANSMISSÃO
ONLINE
O período de isolamento
obrigatório colocou as pessoas
ainda mais mergulhadas na
internet e acelerou a
transformação digital nas
empresas.
Explodiram as lives
no Instagram, Facebook e
Youtube, sites e aplicativos
como Zoom, Whereby e
Houseparty viram sua base de
usuários crescer
astronomicamente e
plataformas de
EAD viram na situação a
oportunidade perfeita para
quebrar preconceitos sobre a
ideia de que ensino à
distância é de pior qualidade.
Isso tudo nos mostra que,
quando tudo voltar ao
“normal”, vamos estar mais
abertos à consumir
entretenimento e informação
online como nunca antes. Não só
mais abertos,
como acostumados e esperando
por isso.

Naturalmente, a experiência ao vivo não perde seu valor,
apesar de exigir um tempo maior para que as pessoas
percam o medo de aglomerações.
A Microsoft, por exemplo, já cancelou 100% de seus eventos
em 2020 e estuda não realiza-los presencialmente em
2021, transformando todos em online por regra e não
somente por conta do atual momento. Ao que tudo indica,
este é um caminho que será adotado por muitas das
empresas de tecnologia.
A oportunidade é perfeita para que seus eventos, ao terem
também transmissão online, atinjam um público
infinitamente maior, possibilitando oferecer aos seus
patrocinadores contrapartidas mais valiosas de exposição
de marca.
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1.0

TRANSMISSÃO
ONLINE
Deste ponto onde estamos,
não voltaremos para trás.
Assim como todas as
indústrias, evoluir e
acompanhar os
passos do mundo é necessário,
portanto aqueles que
relutarem em ter seus eventos
também no online,
inevitavelmente, perderão a
largada.
Nesta direção, surgem os
eventos híbridos, em que é
possível, por exemplo, receber
uma pessoa para uma
apresentação ou entrevista ao
vivo através de um holograma
que espelha todos os
movimentos da pessoa
em questão, acompanhado de
seu áudio em tempo real. Além
de inovadora, esta tecnologia
possibilita reduzir custos de
transporte, hospedagem e
alimentação, por exemplo.

O desafio, então, é conseguir trazer a experiência de
interação que os eventos presenciais promovem
neste formato online. Em outros segmentos, marcas já estão
usando o conceito de gameficação e tecnologias
de realidade aumentada para atrair os novos
consumidores e, no setor de eventos não deve
ser diferente.
Se as pessoas entram na internet para se informar, se
divertir e conversar, os eventos parcial ou totalmente
online, precisam ter estes três pilares no sangue.
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EVENTO DE PEQUENO &
MÉDIO PORTE

2.0

Quando menos é mais.
Como já diz o ditado: gato
escaldado tem medo de água
fria. É normal que experiências
traumáticas nos deixem
receosos de repetir o que nos
causou danos. Tão simples
como quem é assaltado em
determinada rua, evita de
trafegar por lá por um tempo,
pois teme ser acometido
novamente do mesmo ocorrido.
Isso significa que eventos
maiores, num primeiro
momento, sofrerão perdas
significativas de bilheteria, pelo
menos até o final de 2020.
Após o período de
confinamento, tudo indica que
as pessoas retomarão a seus
postos de trabalho, voltarão
aos poucos a frequentarem
restaurantes, seguido por bares
e shopping centers e, numa
crescente, até sentirem-se
confortáveis para curtir shows
e festivais.

Com o aumento do medo e ansiedade, que já são
considerados traços geracionais, os eventos precisarão
criar atmosferas que passem maior segurança e
bem-estar para promover tranquilidade.
Por esta lógica, eventos boutique tendem a crescer.
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LOCAIS
ABERTOS

3.0

Espaços em que a natureza
é protagonista.
Seguindo a mesma lógica do
item acima, é provável que
cinemas e outros espaços de
entretenimento fechado
levem maior tempo para voltar
a receber o fluxo regular de
pessoas.
As pessoas seguirão receosas de
aglomeração, especialmente em
ambientes em que o ar circula
menos, com medo de infecções.
Aos que puderem, a sugestão é
sempre optar por ambientes
abertos, arborizados e com o
máximo de circulação de ar
fresco possível para ampliar a
sensação de liberdade e bemestar.
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4.0

CONTRATOS
MAIS FLEXÍVEIS
Empatia e cooperação
imperam.
É claro que situações de
calamidade como a que estamos
vivendo, assim como outras
razões de força maior
(desastres naturais, por
exemplo) são flexibilizadas
pela lei, independente de
cláusulas restritivas assinadas
em contrato. Estes casos
atípicos, que acarretam
mudanças em toda a economia
são, indiscutivelmente,
negociáveis.
Este é o momento para
demonstrar solidariedade não
somente com o público final,
mas também com parceiros
comerciais, fornecedores e
equipe. A questão prejudica à
todos e é fundamental tratar os
diferentes casos com maior
flexibilidade. Algumas parcerias
serão reforçadas e outras
enfraquecidas. Tudo depende da
forma como os casos são
tratados.

Ética, respeito e empatia são palavras que ditam
a nova forma de fazer negócios no ambiente dos
eventos.
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MAIOR
COMPETITIVIDADE

5.0

Todos querem o seu lugar
ao sol.
Com o adiamento em série de
eventos que aconteceriam
no primeiro semestre em todo o
mundo, faz sentido perceber que
haverá um acúmulo de eventos
acontecendo no segundo
semestre do ano e até o fim do
primeiro semestre de 2021. Por
consequência, vamos ver uma
maior competitividade nas
disputas por público, patrocínio
e mídia.
As feiras e congressos são o
segmento mais afetado, pois são
organizados com maior
antecedência e, com o
calendário enxuto, não haverá
espaço para todos.
Para fugir das agendas lotadas
dos centros de convenções
– especialmente porque os
eventos não ocorrem
exclusivamente nos dias de
visitação do público, mas
acabam ocupando a agenda de,
no mínimo, mais dois
dias para montagem e
desmontagem.

Neste mesmo caminho, buscando a sobrevivência dos
negócios e de toda a cadeia do mercado de eventos,
empresários se uniram pelo movimento “Não cancele,
remarque”, para estimular clientes a não serem
precipitados diante desta situação de medo e incerteza e,
ao invés de cancelar os eventos agendados e todo o
esforço dedicado, além dos valores já investidos, a
remarcarem para o segundo semestre ou o primeiro
semestre de 2021.
O Lollapallooza, um dos principais festivais musicais do
Brasil adiou sua edição 2020, que aconteceria em abril,
para dezembro, empurrando ao máximo a data do evento
para dar tempo das pessoas voltarem a se sentirem
confortáveis quando a fase mais crítica da pandemia
passar.
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FIM DA
SAZONALIDADE

6.0

Perda de quase um
semestre exige quebra de
padrão de sazonalidade.
Como citado na introdução
deste documento, é comum
que festivais de música
aconteçam na primavera,
especialmente no hemisfério
norte. Do mesmo modo,
noivas preferem casar em maio e
feiras de negócios e congressos
acontecem tradicionalmente no
segundo trimestre do ano.
Com o calendário bagunçado, os
organizadores tiveram de rever
suas épocas de preferência e
adaptar seus eventos à novas
datas e períodos.
Após esta nova experimentação,
existe grande possibilidade de
que a sazonalidade como a
conhecemos atualmente seja
enfraquecida e os eventos
futuros sejam mais diluídos ao
longo do ano. Bom para todos!
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MENOS RECURSOS
(RECESSÃO ECONÔMICA)

7.0

Tirar leite de pedra será
tarefa fácil em comparação
com o novo cenário
econômico.
Seguindo o efeito dominó, a
crise causada pelo Covid-19,
através da paralisação quase
total do mercado, gerará
aumento significativo no
desemprego e já aplica medidas
de redução de salário aos que
conseguiram salvar suas
posições.
O efeito desta quarentena na
economia não poderia ser outro:
recessão econômica e PIB
recalculado para baixo. Na ponta
da fila, os primeiros a serem
impactados são aqueles vistos
como supérfluos, ligados ao
lazer e entretenimento, logo,
eventos, turismo, roupas e
acessórios, dentre outros
segmentos, levarão maior tempo
para se estabilizarem, em
detrimento de segmentos
ligados às áreas de saúde e
alimentação, por exemplo, que
ocupam posições mais à base na
pirâmide
de consumo.

Como citado acima, o setor, que é em sua maioria
esmagadora formado por pequenos empresários e
produtores independentes verá a falência de muitos
que não conseguirão aguentar o período sem receita.
Como forma de salvar seus negócios, e já antecipando esta
expectativa de recessão, empresas fornecedoras de móveis
e outros equipamentos para eventos entraram na mesma
onda do que fizeram os empresários dos restaurantes e
lançaram vouchers com descontos que vão até 50% para
locação destes produtos quando este período passar.
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MAIOR DESEJO E
VALORIZAÇÃO DA
SOCIALIZAÇÃO
(RESSIGNIFICAÇÃO)

8.0

Momentos sociais
encarados como
fundamentais à qualidade
de vida.
É da natureza humana dar mais
valor a algo quando o perde.
Essa máxima domina nossas
vidas e com o direito de ir e vir
garantido pela constituição
federal não seria diferente.
Poderemos visualizar no
horizonte uma maior
valorização das experiências
sociais, que terão seu momento
de glória tão logo passe a fase
sombria do medo e falta de
recursos financeiros.
Sai na frente quem se mantiver
ativo, alimentando seu público
com conteúdo de boa qualidade.
Duda Magalhães, presidente da
Dream Factory, fala que a
empresa deve ter uma redução
de faturamento, mas está
confiante na demanda ainda
mais profunda por eventos.

Para ele, uma vez livres do confinamento, o desejo pelo
reencontro entre as pessoas será ainda maior,
impulsionando o setor em 2021.

"Acreditamos profundamente no nosso país, no
mercado brasileiro, que atravessaremos essa
tempestade saindo mais fortes como nação e
como seres humanos. Essa crise veio esfregar nas
nossas caras o quão frágil e quão fortes podemos
ser.”
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SEGURO
EVENTOS

9.0

Antes no porão, agora o
seguro vem para os
holofotes.
Os grandes players já estão
acostumados com este produto,
mas para os pequenos, que veem
suas margens de lucro
espremidas, a sorte sempre foi o
melhor seguro.
Como sabemos, nem sempre
podemos contar com ela e, para
evitar danos mais profundos em
termos financeiro, de marca e de
relacionamento com
fornecedores, patrocinadores,
parceiros estratégicos e público,
o seguro tende a ser incluído
com mais frequência na planilha
orçamentária dos eventos.
Em um mundo cada vez mais
volátil, a proteção torna-se item
obrigatório.
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10.0

HOME
OFFICE
Novo panorama exige
novas formas de trabalho.
Da mesma forma que as pessoas,
sem muita opção,
tiveram que quebrar o
preconceito com ensino à
distância, muitas empresas
ainda eram relutantes em
relação ao trabalho remoto.
Além de reduzir custos de forma
substancial, o home office
também oferece maior
qualidade de vida e ganho de
tempo aos membros da equipe.
Produtores freelancers já estão
acostumados com este formato
de trabalho, mas é importante
lembrar que, por ser algo novo
para muitos, vale a pena
oferecer bons treinamentos
sobre as ferramentas
disponíveis, as regras e melhores
práticas para este formato de
trabalho.

A nova geração já encara isso com naturalidade e, inclusive,
para não perder os melhores talentos, as empresas
precisarão se adaptar a esta nova realidade.
Consequentemente, torna-se necessário também que
líderes aprendam a gerenciar e motivar suas equipes
que estão à distância. Veremos nos próximos doze
meses, maior flexibilidade para os trabalhadores de
todos os setores, inclusive o nosso.
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11.0

RECONEXÃO
& PROPÓSITO
Experiências que reflitam os
valores descobertos durante
o confinamento.
O isolamento deve afetar
negativamente a saúde mental
das pessoas. O período de
isolamento imposto nos
fez passar por diferentes fases:
inicialmente poucos o levavam a
sério.
Na semana seguinte começaram a
aproveitar o boom do conteúdo
na internet para fazer aquele
curso que estava aguardando ter
um tempinho ou a aula de ioga
pela manhã. Já na terceira
semana o jogo virou e as pessoas
começaram a se sentir ainda mais
solitárias, tristes e sem muita
esperança, se questionando sobre
o que realmente é importante na
vida e recorrendo, assim, a ajuda
de terapias, espiritualidade,
leitura e autoconhecimento.

Por esta ótica, poderemos ver que as pessoas tenderão
a fazer menos gastos irracionais ou por impulso e
crescerão também as opções de eventos que ofereçam
reconexão, práticas terapêuticas e relaxamento.
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CONSCIÊNCIA AMBIENTAL
& SOCIAL

12.0

Antes usados somente como
estratégia de marketing,
agora são aspectos básicos.
Como temos visto, circulam na
internet memes e textos sobre o
período da peste negra que
antecipou a fase da
Renascença na Europa, época que
foi marcada pela maior valorização
da ciência em detrimento das
imposições religiosas.
Da mesma forma, é possível que,
após a crise, floresça nas pessoas
uma maior consciência social e
ambiental. Períodos de choque,
fatalmente, nos levam a reflexões
profundas.
As pessoas aproveitam momentos
de pausa para repensar sobre seus
hábitos de consumo e dão
preferência a marcas que estejam
verdadeiramente associadas a
valores como ética, transparência e
sustentabilidade.

Há muito se fala sobre a urgência das questões
ambientais e as consequências drásticas do
aquecimento global, poluição, dentre outras questões
de impacto ao meio-ambiente. Por serem problemas,
de certa forma, encarados como de longo prazo,
historicamente são negligenciados.
A pandemia do Coronavírus tangibilizou um pouco dos
desastres que nos aguardam se nossa consciência de
produção e consumo não mudar. Seguindo nesta direção,
já não é mais diferencial que eventos tenham impactos
social e ambiental envolvidos.
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12.0
CONSCIÊNCIA:
AMBIENTAL
& SOCIAL
As pessoas desejarão saber se há
diversidade na contratação da
equipe, se os resíduos gerados terão
um fim sustentável através da
reciclagem, se há alguma instituição
social sendo apoiada, dentre outras
ações neste sentido que passam a
ser encaradas com maior seriedade
pelos organizadores.

A notícia boa é que as pessoas
estarão dispostas a pagar mais
caro por isso.
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Consideração Final
Uma coisa é certa: a velocidade com que as coisas vinham mudando (que já era alta),
agora será ainda mais acelerada.
Não podemos esperar passivamente que, após a pandemia, o mundo será como era
antes. Adaptações, novos aprendizados e engavetamento de antigas práticas são
imperativos neste novo momento que, se encarado de forma correta, oferecerá
bons frutos em troca quando tudo isso passar.
A quem chegou até aqui, agradeço a atenção. Como citado anteriormente, o intuito
deste relatório é ajudar a encontrarmos juntos os melhores caminhos para um setor
tão importante para a economia do Brasil e que move sonhos de tantas e tantas
pessoas.
Fique a vontade para compartilhar, discordar e acrescentar seus pontos de vista. O
conteúdo aqui exposto, assim como o mercado, é vivo e pode ser constantemente
melhorado.
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