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RESUMO
Este projeto teve como objetivo definir como a gestão de eventos juntamente com o apoio das
ferramentas de qualidade adequadas pode agregar valor para uma empresa do setor de eventos
sociais. Dessa forma, o presente projeto aborda tópicos de gestão de eventos e gestão da
qualidade, com um enfoque nas ferramentas utilizadas por essa última, de modo que auxiliem
as empresas desse setor no planejamento e na execução de um evento de sucesso. Para tal foi
realizado uma revisão de literatura, buscando explorar os conceitos de gestão de eventos e das
ferramentas de qualidade aplicadas à mesma, apresentando-os desde sua origem – abordando
a criação dos eventos e ferramentas da qualidade e de outras mais modernas desenvolvidas ao
longo dos anos –, de forma a proporcionar um conhecimento amplo e concatenado, resultando
na apresentação de diversas ferramentas mostradas relevantes ao assunto por diversos autores
da área. Visando ilustrar o que foi encontrado na literatura, estudou-se uma empresa do setor
de eventos, analisando seus processos e identificando os problemas ao longo do fluxo,
permitindo o levantamento de propostas de aplicação dos conceitos estudados em prol da
melhoria para a situação apresentada pela empresa. Dessa forma, constatou-se a grande
relevância das ferramentas de gestão da qualidade quando aplicadas à gestão de eventos, uma
vez que um evento de sucesso está diretamente relacionado ao valor percebido pelo cliente,
que por sua vez pode ser garantido através da aplicação adequada de ferramentas que visam o
contato constante para captação dos desejos dos clientes e alinhamento do planejamento do
projeto com essas necessidades.
Palavras-Chave: Gestão de Eventos. Eventos Sociais. Gestão da Qualidade.
Ferramentas da Qualidade.

ABSTRACT
This project aimed to define how event management together with the support of
quality tools can add value to a company in the social events sector. Thus, this project
addresses topics of event management and quality management, with a focus on the tools used
by the latter, in order to help companies in this sector in planning and executing a successful
event. To this end, a literature review was carried out, seeking to explore the concepts of
event management and quality tools applied to it, presenting them since their origin addressing the creation of quality events and tools and other more modern ones developed
throughout years – in order to provide a broad and concatenated knowledge, resulting in the
presentation of several tools shown relevant to the subject by several authors in the field. In
order to illustrate what was found in the literature, a company in the events sector was
studied, analyzing its processes and identifying the problems along the flow, allowing the
raising of proposals for the application of the concepts studied in order to improve the
situation presented by the company. In this way, the great relevance of quality management
tools when applied to event management was found, whereas a successful event is directly
related to the value perceived by the customer, which can be guaranteed through the proper
application of tools aimed the constant customer contact capturing their wishes and aligning
project planning with these needs.
Keywords: Event Management. Social Events. Quality Management. Quality Tools.
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1

INTRODUÇÃO

Os eventos estão presentes na vida de todo ser humano, desde pequenas
comemorações de aniversário até grandes eventos, que chegam a envolver milhares de
pessoas. Apesar de fazer parte do nosso cotidiano, um evento de sucesso necessita de uma
grande organização e planejamento para que não tenda ao fracasso.
Através do estudo denominado como o “Dimensionamento Econômico da Indústria
de Eventos no Brasil” realizado em 2013, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas) e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC Brasil)
apresentaram dados onde o mercado de eventos teve um crescimento significativo entre os
anos de 2001 e 2013, movimentando cerca de R$200 bilhões de investimentos por ano no
país.
Esses números são refletidos em um impacto positivo na relevância econômica para
o setor, principalmente no que diz respeito à geração de negócios, emprego, renda e impostos
no Brasil, uma vez que o aumento da participação no PIB do país passou de 3,1% em 2001
para 4,3% em 2013 (ABEOC, 2015b). E apesar de não haver um estudo mais recente, a
ABEOC (2019) estima que o setor de eventos tenha tido um crescimento médio de 6,5% ao
ano entre os anos de 2013 e 2019.
Diante desse cenário, onde a ascensão do setor expressa-se através de números
expressivos, novos profissionais e novas ideias ganham a possibilidade de se inserirem no
mercado. Carmem Zitta afirma em uma entrevista à ABEOC: o profissional que atua com
eventos, ou aquele que deseja ingressar neste ramo, precisa ter um contínuo planejamento e a
capacidade de organizar suas ideias e propósitos (ABEOC, 2015b).
Segundo Feigenbaum (1991) “o cliente é que define a qualidade”, e esta, por sua vez,
pode ser atingida por ações que visam principalmente a redução dos custos de produção, o
aumento da produtividade, e a satisfação do cliente. Diante dessa correlação entre a realização
do evento e a qualidade por trás do mesmo, foi escolhida a gestão de eventos como tema
central para esta monografia, seguida pelas ferramentas de gestão da qualidade, sendo estas
um meio para proporcionar o planejamento e execução de um evento de sucesso.

1.1 Objetivos

O objetivo geral do projeto é definir como a gestão de eventos juntamente com o
apoio das ferramentas de qualidade adequadas pode agregar valor para uma empresa do setor
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de eventos sociais. Para isso, foram elaboradas as seguintes questões que nortearam o
desenvolvimento do projeto.

1.1.1 Objetivos específicos


O que é a gestão de eventos?



Quais benefícios a gestão de eventos pode proporcionar para uma empresa?



Quais os tipos de eventos existentes?



O que é gestão da qualidade?



Quais os benefícios da adoção de ferramentas de gestão da qualidade?



Quais ferramentas da qualidade são relevantes para uma empresa de eventos sociais?



Como a gestão de eventos é capaz de impactar na execução do evento?



Como as ferramentas de qualidade são percebidas pelos clientes consumidores de
serviços?



Como incorporar as oportunidades de melhorias identificadas na empresa estudada?

1.2 Justificativa

Castro (1978) afirma que um trabalho pode ser justificado seguindo três critérios: a
importância, a originalidade e a viabilidade. Existe importância neste projeto uma vez que o
tema circunda um assunto de profundo interesse da autora, além de proporcionar
conhecimento para profissionais ou interessados pela área a cerca das técnicas e ferramentas
as quais utilizar, servindo como base para exploração de projetos futuros. A originalidade se
faz através do estudo de técnicas e ferramentas voltadas para o setor de prestação de serviços.
Já a viabilidade se comprova pela existência de empresas de eventos dos mesmos na cidade na
qual será realizada a pesquisa (Petrópolis-RJ), o que garante a disponibilidade de informações
empresariais.

1.3 Estrutura do trabalho

O trabalho foi desenvolvido em cima do objetivo central e dos objetivos específicos,
visando apresentar de forma concatenada o assunto abordado. Desse modo, em um primeiro
momento foi apontada a gestão de eventos em todas as suas formas, buscando transmitir
pleno conhecimento sobre a mesma. Em um segundo momento, foram apresentadas questões
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relacionadas às ferramentas de gestão da qualidade, visando conceituar e explicar, e ainda
relacionar à gestão de eventos, mostrando seus principais benefícios quando correlacionados
ao mesmo.
Após, apresentou-se a empresa na qual foi realizada a pesquisa de campo, seguida
dos resultados e das propostas de melhoria, que por sua vez fundamentaram a conclusão e as
recomendações do projeto.

2

REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Gestão de Eventos

Para o Guia PMBOK (2017) um projeto é constituído por todo o esforço temporário
exercido na criação de um produto, no fornecimento de um serviço ou um resultado único,
para tal deve ser estruturado de forma bem definida em início e fim, estando sempre alinhado
a um objetivo. Assim como um projeto, os eventos também possuem início e fim, precisando
de um planejamento para que ocorra da forma adequada.
Segundo o Guia PMBOK (2017) um gerenciamento de projetos bem sucedido traz
retornos positivos, seja para a organização ou para cada indivíduo envolvido e impactado por
ele. O guia traz alguns exemplos desses benefícios, dentre eles estão o aumento das chances
de sucesso para a empresa, a entrega dos produtos certos no momento certo e a otimização do
uso dos recursos disponíveis.
Todas essas características expressam uma semelhança à gestão de eventos, que,
segundo Mendonça e Perozin (2014), esta última também é formada por etapas visando o
atingimento de um objetivo central. Com isso em mente, os itens a seguir irão explorar a
gestão de eventos como um todo, desde o surgimento dos eventos até a inserção de
ferramentas e métodos para o seu aprimoramento.

2.1.1 Evolução dos Eventos num âmbito global

Há controvérsias na literatura ao determinar a época exata em que ocorreram os
primeiros eventos. Para Batista (2021), o casamento é uma das instituições mais antigas do
mundo, a primeira tradição relacionada ao casamento remonta da idade da pedra, onde o pai
ou o irmão mais velho da mulher detinha o poder sobre a escolha do marido, selando um
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acordo entre as famílias. Segundo a autora, para o egípcios, o casamento tinha apenas o
objetivo reprodutivo e para os que não eram da realeza, não havia nenhum tipo de solenidade.
Para Fontoura (2011), o matrimônio tem seus primórdios nas cerimônias bíblicas,
que também através da determinação das famílias, visavam a continuidade da comunidade,
além dos objetivos econômicos e territorialistas. Conforme a autora, as famílias ricas, após a
cerimônia religiosa, realizavam uma comemoração festiva pública.
De acordo com Funari (2002), o casamento na Grécia Antiga tinha significados
distintos entre os ricos e os pobres: para os ricos, simbolizava uma aliança entre famílias,
visando a perpetuação da herança através dos herdeiros, enquanto para os mais pobres, o
casamento era menos formal, e significava uma forma de sobreviver melhor ao trabalhar em
conjunto. Já na Roma Antiga, ainda segundo Funari (2002), o casamento era definido pelos
pais dos noivos, onde o objetivo maior era apenas a união entre as famílias que buscavam
alianças políticas e econômicas, onde mais uma vez o foco estava na reprodução de herdeiros.
Para Czajkowski e Czajkowski Júnior (2017), são os jogos olímpicos que ocorreram
em 776 a.C. na Grécia Antiga, que representam o surgimento dos eventos na história. Um fato
interessante destacado pelos autores e por Mendonça e Perozin (2014), é que durante a
execução dos jogos, as cidades que estavam em guerra selavam acordos de cessar-fogo entre
si, culminando no desenvolvimento do espírito de hospitalidade.
O próximo marco, em 500 a.C., foram as Festas Saturnais organizadas pelos romanos
em honra a Saturno. De acordo com Mendonça e Perozin (2014), essas festas ocorriam
inicialmente por apenas um dia, passando posteriormente a serem realizadas em quatro dias,
das quais, segundo Matias (2013), derivaram o carnaval. Mendonça e Perozin (2014)
destacam ainda que, assim como durante os jogos olímpicos, nos dias de comemoração as
diferenças sociais eram deixadas de lado.
Já em 337 a.C., surgiu o primeiro Congresso, que, segundo Nakane (2017), se deu
através da eleição de Felipe, em Corinto. O autor destaca ainda que o último evento realizado
na Idade Antiga foi a Conferência de Luca, momento de conciliação entre os rivais Pompeu e
Crasso, em 56 a.C.
Iniciando a Idade Média, os eventos religiosos e comerciais, como feiras, ganharam
destaque segundo Czajkowski e Czajkowski Júnior (2017). Uma das condições que
culminarem na ampliação dos eventos de caráter comercial foi o aperfeiçoamento das
condições de deslocamento, através disso, o público era tamanho que a feira que acontecia em
Champagne, na França, por exemplo, chegava a ter sete semanas de duração (MENDONÇA;
PEROZIN, 2014).
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Mendonça e Perozin (2014) e Nakane (2017), destacam que em 1681, aconteceu em
Roma o primeiro congresso científico, dando início aos primeiros eventos não religiosos,
seguidos de eventos técnicos, como o Congresso de Viena (1815).
De acordo com uma matéria publicada no site da UFRGS (2017), em meados do
século XVI, surgia a tradição dos bailes de debutantes na Europa antiga. Segundo a matéria,
essa tradição nasceu pela necessidade das famílias nobres de apresentar suas filhas à
sociedade e pretendentes a suas filhas, de forma que esse baile simbolizava a passagem da
infância para a vida adulta.
Conforme a UFRGS (2017), através de matéria publicada em seu site, o baile de
debutantes na época ganhava ainda mais importância por ser um meio de selar alianças entre
as famílias nobres. A matéria destaca ainda que após a Revolução Francesa, as famílias
nobres fugiram da guerra civil, migrando para colônias europeias, o que possibilitou o início
da propagação do baile de debutante através do mundo.
Já em 1841, conforme Nakane (2017), surgiu o que ficou denominado como turismo
organizado, quando Thomas Cook – desde então considerado pai do turismo moderno –
organizou uma viagem com 570 pessoas ao congresso Antialcoólico nas cidades de Leicester
e Loughborough, na Inglaterra.
De acordo com Mendonça e Perozin (2014), em 1851, foi construído na Inglaterra
um edifício que ficaria conhecido como o Palácio de Cristal, este sediou o primeiro pavilhão
de feiras e exposição do mundo, a Exposição Universal (denominada oficialmente como The
Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations).

2.1.1.1 Evolução dos Eventos no Brasil

Olhando mais de perto a evolução dos eventos, Czajkowski e Czajkowski Júnior
(2017) afirmam que, no Brasil, os nativos, ainda antes da chegada da família real portuguesa,
já realizavam feiras de comércio. Segundo Mendonça e Perozin (2014) essas feiras ocorriam
em locais abertos e já existia o conceito de atrações como cantores, poetas e contadores de
histórias, e ainda a presença de alguns personagens da cultura popular brasileira.
Os salões do Hotel Itália, no Rio de Janeiro, foram sede do primeiro evento que
ocorreu em um local destinado à realização de eventos, onde, depois da proibição do entrudo
– precursor do Carnaval – segundo Matias (2013), ocorreria o primeiro Baile de Carnaval.
Já em 1861, de acordo com Nakane (2017) e Matias (2013), ocorreu a Exposição
Nacional, também no Rio de Janeiro, no prédio da Escola Central do Largo de São Francisco.
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Ainda segundo os autores, este evento durou cerca de 46 dias, sendo visitado por mais de
cinquenta mil pessoas. Além da própria mostra, essa exposição tinha como objetivo escolher
os produtos que seriam expostos na Exposição Internacional, a ser realizada em Londres no
ano de 1862.
Conforme Czajkowski e Czajkowski Júnior (2017), foi apenas em 1922 que as feiras
ganharam uma estruturação e o turismo se desenvolveu no Brasil. Segundo os autores esses
aspectos foram representados pela Exposição Internacional do Centenário que ocorreu no Rio
de Janeiro em comemoração ao Centenário de Independência do Brasil. Mendonça e Perozin
(2014) destacam que esse evento recebeu cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas, trazendo 14
países expositores ao Brasil.
Um ano marcante para a hotelaria brasileira foi o ano de 1923, no qual inaugurava,
na cidade do Rio de Janeiro, o Hotel Copacabana Palace, o qual afirmam Mendonça e Perozin
(2014) ser referência na hotelaria brasileira. Ainda segundo as autores, o hotel se torna
imensamente importante para o Brasil por ter sido sede de diversos eventos relevantes para o
país.
Em 1944, foi inaugurado em Petrópolis o Palácio Quitandinha, que, segundo Garcia
(2017), foi projetado para ser o maior cassino do Brasil. Todavia, dois anos depois os jogos
foram proibidos no país, levando os proprietários do Palácio a repensar sua estratégia.
Conforme o autor, a partir de então, o Palácio se tornou palco de grandes eventos empresariais
e culturais, como a Feira Internacional da Indústria e Comércio que aconteceu em 1948, além
dos grandes bailes de carnaval com a presença da elite e de figuras públicas do mundo inteiro,
se tornando referência na execução de eventos de grande porte e convenções (TALIN et al.,
2019).
Já no ano de 1985, a cidade do Rio de Janeiro foi palco da primeira edição do Rock
in Rio – festival de rock pioneiro de eventos no Brasil. De acordo com o site oficial do
festival, sua última edição foi realizada no ano de 2019, e hoje conta com 20 edições
realizadas entre Brasil, Lisboa e Madrid, o que coloca o Brasil no circuito do Show Business
Internacional.
Ao longo dos anos o Brasil também foi sede de muitos eventos internacionais, como
a Copa do Mundo de Futebol em 1950 e 2014, as Olímpiadas em 2016 e a Eco 92. Nakane
(2017), considera que o Brasil possui espaços apropriados e específicos para alocar esses
eventos, bem como entidades organizadoras e associações.
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2.1.2 Tipologia de eventos

Os eventos apresentam características diversas, e para facilitar sua compreensão,
segundo Czajkowski e Czajkowski Júnior (2017), é comum a literatura classificá-los de
acordo com seu formato, sua estrutura e suas especificações,. Lukower (2015) destaca ainda
que essa tipologia dos eventos não se dá de forma definitiva, podendo o leitor fazer sua
própria catalogação.
Czajkowski e Czajkowski Júnior (2017) classificam os eventos em 5 tipos:
a) Eventos empresariais: possuem um âmbito corporativo, e segundo Lukower
(2015) estão ligados à área de negócios em geral, como convenções e
lançamentos de produtos. Ainda segundo o autor, esse tipo de evento tem o
intuito de demonstrar resultados e/ou metas da empresa para seus
funcionários e/ou investidores;
b) Eventos sociais: são ocasiões voltadas à aproximação social dos participantes
por meio de confraternizações, tais como almoço/jantar, banquete,
casamento, formatura e festa de debutante;
c) Eventos esportivos: são eventos voltados para o esporte e lazer, geralmente
estimulam a competição entre os envolvidos. São exemplos olímpiadas,
campeonatos, torneios e gincanas;
d) Eventos artísticos/culturais: objetivam a divulgação de manifestações e
expressões artísticas e culturais, como desfile, festival, show e talk-show;
e) Eventos religiosos: Lukower (2015) aponta que estes são eventos totalmente
ligados à liturgia religiosa, podendo ainda haver uma parte do evento de
cunho social, como é o caso das comemorações após a celebração do
casamento.

2.1.3 Organização de Eventos

A organização de eventos é considerada por muitos autores um tema muito
complexo, exigindo um conhecimento amplo, e segundo Melo Neto (2012), um evento é
sempre um meio de entretenimento, independente de sua natureza e de seus propósitos.
Mendonça e Perozin (2014) distinguem três fases para compor a organização de um
evento, sendo elas: pré-evento, transevento e pós-evento. Nos próximos tópicos essas fases
serão apresentadas.
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2.1.3.1 Pré-evento

O planejamento é considerado por Matias (2013) peça fundamental para o processo
de organização do evento, uma vez que engloba todas as etapas desde a preparação ao
desenvolvimento do mesmo. De acordo com Mendonça e Perozin (2014), o planejamento de
um evento consiste principalmente na definição dos objetivos, do público do evento, das
estratégias para o evento, dos recursos necessários e disponíveis, dos riscos para a sua
realização, do orçamento e da avaliação. O que irá proporcionar a orientação necessária para a
elaboração do projeto do evento, apresentado como briefing pelas autoras.
Ainda segundo as autoras, o briefing servirá como um guia para a execução de todo o
evento, contendo todas as atividades a serem realizadas. Phillips (2012) e Mendonça e Perozin
(2014) sugerem o uso do briefing para a formalização entre as partes envolvidas, para o
esclarecimento de dúvidas e até mesmo para o caso de ser necessário convencer o cliente
sobre algo. Além disso, Phillips (2012) aponta o uso do briefing como base para a elaboração
do cronograma para o evento, assim como uma fonte de informações objetivas sobre o
mesmo.

2.1.3.1.1 Construção do Briefing

De acordo com Mendonça e Perozin (2014) e Phillips (2012), ao considerar-se um
evento, precisa-se ter claros os objetivos os quais se almeja alcançar com ele, para que assim
seja possível estruturar as várias fases intermediárias do projeto que comporão o briefing, que
por servirá como um roteiro a ser seguido para o desenvolvimento do projeto.
O primeiro ponto do briefing é definir o título do evento, que, segundo Mendonça e
Perozin (2014), em muitas situações, a própria tipologia do evento será utilizada na
composição do título. Como é o caso dos congressos, que, muitas vezes, são intitulados com
sua tipologia: X Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção. Para todos os casos, a
tipologia do evento que está sendo organizado também deverá ser definida, alguns exemplos
citados pelas autoras são: congressos, bodas de casamentos e palestras.
Outro item diretamente relacionado aos anteriores é o tema que será abordado no
evento, ou seja, a temática que será utilizada. Mendonça e Perozin (2014) alertam para que o
tema não seja confundido com o título do evento, explicitando o título como “Comemoração
do aniversário de dois anos de João” enquanto o tema gira em torno da “temática do
personagem X de desenhos animados”.
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Matias (2013) aborda três características básicas a serem respeitadas:
a) Clareza: a linguagem utilizada para a definição do tema deve ser clara a fim
de não permitir interpretações ambíguas;
b) Antecedência: as partes interessadas devem ter conhecimento do tema assim
que possível, a fim de se prepararem para o que deva ser realizado em
concordância com o tema;
c) Atualidade: o autor aconselha que o tema deva girar em torno de tendências,
mantendo-se fiel aos objetivos estabelecidos.
É importante também definir as partes interessadas do projeto, que, de acordo com o
Guia PMBOK (2017), são pessoas ou até mesmo organizações envolvidas diretamente no
projeto ou cujos interesses possam ser impactados ou impactar a execução do projeto. Uma
das pessoas que compõe as partes interessadas é destacada como “promotor” por Mendonça e
Perozin (2014), que é a pessoa que solicita o evento e para a qual deve-se prestar todo o
esclarecimento e prestação de contas, ou seja, o promotor do evento é o próprio cliente.
De acordo com o Guia PMBOK (2017), o gerente do projeto e a equipe do projeto
também pertence às partes interessadas, as pessoas que compõem essa equipe são de grupos
diferentes detendo conhecimentos de assuntos e habilidades específicos a fim de executar o
projeto.
Para tornar a equipe do projeto conhecida pelo cliente, Mendonça e Perozin (2014)
pontuam que algumas empresas fazem uma pequena apresentação de seu portifólio contendo
os principais clientes, eventos, serviços oferecidos, entre outros.
Outro ponto relevante a ser definido em conjunto com o cliente é a escolha do local
onde será realizado o evento, a escolha assertiva do local, segundo Matias (2013), afeta
diretamente na probabilidade de sucesso do evento. Por trás da escolha do local, Mendonça e
Perozin (2014) destacam a importância de olhar para o local como um todo, analisando as
vias de acesso, a metragem do espaço, as áreas disponíveis para a realização do evento e o
layout do local.
Outros aspectos pontuados por Matias (2013) relacionados ao espaço físico do local
dizem respeito à capacidade de acomodar o quantitativo do público a ser recebido e à
existência de espaços disponíveis para a realização das atividades pertinentes ao evento.
A data do evento deve ser definida em nível de dia, e segundo Mendonça e Perozin
(2014) quanto mais cedo essa data for definida melhor será, pois proporciona assim a
programação das ações dentro do tempo previsto sem pressa para cumprir com os prazos
curtos.
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Matias (2013) aconselha um ponto de atenção ao calendário da área geográfica
envolvida pelo cliente e seus convidados, a fim de evitar coincidir com eventos cívicos ou
religiosos, locais, regionais ou nacionais, eventos similares e até mesmo eventos de grande
porte que possam comprometer, por exemplo, a infraestrutura hoteleira e alimentícia, desde
que condizente com o público alvo e os objetivos do evento.
Relacionando este momento com o anterior, Mendonça e Perozin (2014) apontam a
importância de se realizar uma pesquisa com muita antecedência para garantir o local na data
prevista, principalmente nas épocas do ano onde há maior procura por espaços para eventos.
Além da data, a carga horária e o horário de realização do evento são pontos a serem
definidos na construção do briefing. Mendoça e Perozin (2014) consideram como carga
horária todo o tempo gasto desde a montagem até a desmontagem do evento, somado ao
tempo de execução do evento em si que é definido pelo horário de início e fim.
Outro ponto levantado por Mendoça e Perozin (2014) é o conhecimento do público
alvo do evento, ou seja, sua faixa etária, sexo, profissão, escolaridade, entre outras
características pertinentes ao evento, além ainda do mensuração da quantidade de pessoas que
comparecerão ao evento.
De acordo com Mendoça e Perozin (2014), todas as informações anteriormente
coletadas juntamente com o cliente, possibilitam a definição dos objetivos do evento.
Segundo as autoras, o organizador deverá classificar os objetivos como gerais e específicos.
Os primeiros se remetem ao contexto geral do que se pretende alcançar com a realização do
evento, e objetivos específicos, por sua vez, revelam as principais ações para o evento. As
autoras afirmam também que uma vez que os objetivos são estabelecidos servirão de
orientação para nortear as ações, e o não cumprimento dos mesmos comprometerá a
realização do evento.
O próximo passo é definir a programação do evento, também conhecido como
dinâmica do evento, este é considerado por Mendoça e Perozin (2014) o tópico mais
importante de todo o briefing, visto que direcionará as atividades do mesmo. Para tal é
necessário mencionar o horário da atividade com uma breve descrição da mesma.
Adiante serão definidos os recursos necessários para a execução do evento.
Mendonça e Perozin (2014), julgam importante a construção de tabelas que separem em seus
respectivos setores os materiais e os equipamentos que serão utilizados. Essas tabelas, além de
proporcionar uma melhor visualização, segundo as autoras, podem ainda auxiliar na produção
de um checklist para verificação das etapas.
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Matias (2013) divide os recursos em três tipos:
a) recursos audiovisuais: serviços de som, projetores diversos e telas de
projeção, serviço de iluminação, vídeo, televisão, computador, entre outros;
b) recursos materiais: todos os produtos necessários para a etapa de execução do
evento, tais como brindes e/ou tudo que será distribuído aos convidados;
c) serviços: criação e arte, fotografia, decoração, segurança, montagem e
instalação.
Tão importante quanto definir os materiais e equipamentos, é definir quem será
responsável pela alocação de cada um deles no evento e por outras atribuições. Segundo
Matias (2013), aqui são definidas as responsabilidades de cada profissional e prestador de
serviço envolvidos em todas as três fases do evento.
Assim como para os materiais, Mendonça e Perozin (2014), indicam a utilização de
tabelas para ilustrar a relação de colaboradores, mostrando o setor para o qual irão trabalhar,
seu cargo, sua função, a quantidade de pares, o nome do colaborador e demais observações
que julgar necessárias.
Segundo Mendonça e Perozin (2014) a utilização dessas tabelas, que podem ainda vir
a ser representadas em quadros, serve também para discriminar ao cliente todo o pessoal
envolvido na realização do evento contratado.
Tendo todos os itens definidos, é possível agora discutir o orçamento. De acordo com
Mendonça e Perozin (2014) o orçamento é o item que mais se alinhará com o cliente, uma vez
que deve-se prestar todo o esclarecimento ao mesmo, sobre onde o capital será alocado,
identificando todos os custos que serão gerados pelo evento. Uma forma, apresentada pelas
autoras de proporcionar uma melhor visualização para o cliente é através da construção de
tabelas a fim de expor todos esses custos e a situação financeira como um todo.
Matias (2013) elenca duas etapas para o planejamento financeiro, sendo a primeira a
previsão financeira, composta pela identificação das despesas, comparação dos custas das
mesmas com o preço de mercado e uma criteriosa análise da receita do evento. A segunda é a
organização e controle das entradas e saídas dos recursos, de forma a assegurar que o capital
disponível seja suficiente para cobrir todas as despesas, para tal o autor recomenda a adoção
de um critério de priorização das despesas.
Parte do briefing, o orçamento deve projetar os valores estimados para o evento,
segundo Mendonça e Perozin (2014), esses valores devem ser o mais aproximados possíveis e
passar por uma cautelosa pesquisa, onde os autores recomendam ainda o levantamento de, no
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mínimo, três fornecedores distintos para cada recurso, a fim de apresentar ao cliente, dando a
ele o poder de escolha.
Outro ponto colocado por Mendonça e Perozin (2014) é atentar-se aos fornecedores
com preços muito baixos comparados com os demais preços de mercado, ressaltando que a
qualidade dos produtos e/ou serviços devem ser analisadas, uma vez que fornecedores de
baixa qualidade podem impactar direta e fortemente no resultado do evento.

2.1.3.2 Transevento

O transevento é o momento onde o evento acontecerá em si, ou seja, tudo que foi
planejado para o grande dia entrará na fase de execução. Mendonça e Perozin (2014)
destacam que os organizadores devem acompanhar essa execução de perto, a fim de garantir
que todos os aspectos desenvolvidos na etapa de planejamento sejam seguidos, e para isso as
autoras explicitam algumas ferramentas e/ou técnicas que podem ser utilizadas.
A primeira técnica apresentada é o checklist – muitos autores fazem uso desta com o
mesmo significado das folhas de verificação que serão apresentadas mais a diante como uma
das sete ferramentas oficiais da gestão da qualidade –, que segundo Carmargo (2018), é uma
das técnicas mais utilizadas para esse processo de checagem, uma vez que é muito útil para
monitorar e controlar as tarefas do projeto, sendo confeccionada através de uma lista de
checagem. De acordo com o Guia PMBOK (2016), essas listas podem ainda ser usadas no
processo de controle de qualidade do projeto, e muitas organizações optam por padronizar o
checklist a fim de garantir a consistência nas tarefas realizadas com mais frequência. Na
tabela 1, encontra-se um exemplo de checklist para a fase do transevento.
Mendonça e Perozin (2014) ao afirmar que um evento jamais será igual a outro,
pontuam que a lista de verificação é um documento que deverá ser moldado para os vários
tipos de evento, se adaptando, por exemplo, de acordo com sua tipologia, seu porte e a
quantidade de atividades necessárias para a realização de cada evento em sua singularidade.
Quanto a estruturação do checklist, Carmargo (2018) pontua que existem diversas
formas, variando de acordo com o formato e o conteúdo abordados. De acordo com
Mendonça e Perozin (2014) e Matias (2013) a organização poderá ser feita usando o critério
que o organizador julgar mais cabível, podendo ser ele, por exemplo, em ordem alfabética, em
grupo de atividades ou em setores de organização.
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Mendonça e Perozin (2014) destacam a importância de um bom planejamento do
evento, uma vez que este planejamento é capaz de assegurar uma fase transevento mais
tranquila.
Tabela 1 – Exemplo de checklist de transevento.

Descrição do serviço
Alimentação
Instalações
Mobiliário
Decoração
Iluminação
Passagem de som
Serviços de terceitos
Roteiro Cerimonial

Evento: Casamento João e Maria
Local: Rosa Casa de Festa
Data: 16/10/2021
Horário: 19:30h às 01:30h
Responsável: Ana Cláudia
Unidade/setor
Responsável
Setor de produção
Cláudia
Setor de produção
Paulo
Setor de produção
Paulo
Setor de produção
Ana
Setor de produção
Ana
Setor de produção
Paulo
Setor de relacionamento
Carolina
Setor de cerimonial
Carla

Situação
Concluído
Em andamento
Concluído
Em andamento
Concluído
Concluído
Em andamento
Concluído

Fonte: Adaptado de Matias (2013) e Freiberger (2010).

2.1.3.3 Pós-evento

Esta é a última fase do evento, porém não menos importante, uma vez que segundo
Mendonça e Perozin (2014), esta fase também exige um planejamento que assegure a
prestação de contas de todas as ações desenvolvidas no evento, dentre elas os impactos das
ações executadas, o fechamento orçamentário, o levantamento de informações a respeito do
evento e a construção de um relatório a ser entregue ao cliente. Além disso, as autoras
destacam que essa fase engloba também toda a desmontagem e limpeza do evento, incluindo a
devolução dos itens aos fornecedores.
Ao final do evento, a avaliação deste deve ser realizada, segundo Mendonça e
Perozin (2014), a formulação de opinários é um ótimo meio para coleta de informações, estes
podem ser distribuídos durante o evento ou no final, e ainda por meios digitais – uma vez que
na plataforma de confirmação de presença para o evento, informações como nome, telefone
e/ou e-mail podem ser coletadas.
Esses feedbacks dos convidados sobre o evento, as atrações, a cenografia, a forma
como foram recepcionados e servidos, ou sobre qualquer outro ponto que a empresa julgar
relevante, são fundamentais para a identificação dos pontos fortes e fracos do evento,
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possibilitando a aplicação de melhorias e correções ao longo de todo o processo (MATIAS,
2013).
De acordo com Mendonça e Perozin (2014), essas informações poderão ser
apresentadas em formato de gráficos e/ou tabelas, como forma de relatório final a ser entregue
aos clientes, além de compor parte das lições aprendidas do projeto, que segundo o Guia
PMBOK (2017) é toda a aprendizagem obtida e identificada ao longo de todo o ciclo de vida
do projeto, ou minimamente durante seu encerramento, de forma a destacar os desafios
encontrados durante a execução do projeto e como esses poderiam ser evitados, através da
identificação da causa dos problemas.
De acordo com o Guia PMBOK (2017), as lições aprendidas são um método de
melhoria de desempenho do projeto, atual ou futuro, considerando informações relevantes, a
fim de evitar a repetição de erros. Ou seja, toda experiência, segundo Menezes (2018), sendo
ela positiva ou negativa, deve ser pontuada a fim de proporcionar melhorias para os próximos
projetos.

2.2 Gestão da Qualidade

2.2.1 Histórico da Gestão da Qualidade

Até a Revolução Industrial, a qualidade era considerada uma prática de auto controle
realizada pelo artesão em seu processo produtivo, que até então era concentrado todo nele,
desde a criação do design, compra dos materiais adequados, até a venda, preocupando-se
sempre com o contato com o cliente e adequação da peça ao mesmo (CARPINETTI, 2016).
No início do século XX, a produção em massa dominou o mercado, o que, segundo
Carpinetti (2016), mudou completamente o controle da qualidade, passando a ser uma prática
externa à produção e executada na fase final da mesma, visando identificar os produtos não
conformes.
Carpinetti (2016), aponta que no final da década de 1920, através do
desenvolvimento das cartas de controle, Walter A. Shewhart, mostrou ser possível utilizar
ferramentas estatísticas para moldar a variabilidade de um processo produtivo, e a partir disso
monitorar a qualidade do processo de fabricação. Ainda de acordo com o autor, mais adiante,
H. F. Dodge e H. G. Romig, criaram a inspeção em lote de produtos, introduzindo o conceito
de amostragem.
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Lobo (2020) defende que o conceito de qualidade, até a Segunda Guerra Mundial,
era fundamentado única e exclusivamente nas características físicas do produto, uma vez que
a economia era pautada em uma sociedade monopolista, onde a demanda era maior que a
oferta. Essas características, segundo o autor, propiciavam ainda uma produção que não
levava em consideração os desejos do mercado e uma qualidade baseada num padrão
preestabelecido, com baixo rigor na definição de seus processos.
De acordo com Carpinetti (2016), foi somente a partir de 1950, por meio da
contribuição de eventos históricos e dos que, hoje, conhecemos como gurus da qualidade, que
surgiu uma nova abordagem, denominada qualidade total, através da qual o controle da
qualidade foi expandido para toda a organização. Lobo (2020) e Carpinetti (2016) afirmam
que, ainda naqueles anos, a oferta, a concorrência e a demanda do mercado por produtos com
qualidade aumentaram significativamente, tornando-se um grande marco para a gestão da
qualidade, uma vez que além de levar os consumidores a se questionarem sobre a utilidade do
que estavam consumindo, foi capaz de acarretar no primeiro estudo de mercado.
Segundo Lobo (2020), esse estudo de mercado resultou na origem da percepção de
qualidade, para ele aspectos como a má produção, má e/ou incorreta distribuição dos produtos
e/ou a falta de acompanhamento no pós venda são capazes de afetar diretamente na qualidade
impressa no produto, logo devem ser observados. Carpinetti (2016) aponta ainda que foi
instituído nos processos produtivos das empresas o objetivo de produzir de modo a garantir os
requisitos dos clientes.
Apesar disso, Lobo (2020) destaca que o processo produtivo seguiu inalterado, tendo
sua inspeção concentrada ainda no ponto final da produção, o que gerou um aumento dos
custos de produção, visto que sem alteração na gestão da qualidade os produtos cada vez mais
eram rejeitados pelos clientes, que estavam ainda mais rigorosos quanto a qualidade dos
produtos.
Passando essa fase, Lobo (2020) caracteriza um novo ciclo socioeconômico,
marcado pela entrada de concorrência no mercado, queda dos monopólios e inicio da crise do
petróleo, onde, com isso, a qualidade passou a ser relacionada à alta conformidade pelo menor
custo possível. Ainda segundo o autor, esse novo cenário acabou modificando o sistema
produtivo, dando início ao controle do processo de produção, que passou a ser dividido em
etapas, a fim de diminuir as não conformidades do produto final.
Lobo (2020) destacou ainda que essas inspeões eram feitas ao final de cada etapa que
compunha o processo, possibilitando assim que o produto só mudasse de etapa tão somente
quando estivesse dentro da conformidade esperada. Apesar de diminuir a ocorrência de não
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conformidades, esse aumento de inspeções resultou no aumento dos custos relacionados aos
retoques. Diante disso, aponta o autor, que a única solução foi envolver os operadores em
todas as etapas do processo, onde surge o conceito de melhoria contínua, incitando nos
trabalhadores a utilização de ferramentas e metodologias da qualidade.
Já em 1980 nasceu um novo conceito de qualidade: a conformidade às necessidades
latentes, ou seja, era esperado que se antecipasse a necessidade do cliente, desenvolvendo
produtos que atendessem essas necessidades antes mesmo de os clientes terem consciência de
que os queriam (LOBO, 2020).
Lobo (2020) destaca ainda que embora a gestão da qualidade siga um fluxo
sequencial de evolução, não cabe às empresas aplicarem a última definição cronológica, mas
sim aquela que se adeque melhor ao seu negócio, tendo em vista que a grande diferenciação
entre as empresas se dá pela qualidade dos produtos ou serviços entregues, uma vez que essa
norteará a percepção do cliente acerca de sua satisfação ou não.

2.2.2 Conceitos da Gestão da Qualidade
O termo qualidade, segundo a norma ISO 9000, consiste na “capacidade de satisfazer
os clientes e no impacto pretendido e não pretendido nas partes interessadas pertinentes”.
Além disso, a norma destaca que a percepção de valor do cliente é também fator determinante
para a qualidade do produto ou serviço oferecido.
Conforme Carpinetti (2016) na prática existe uma grande subjetividade por trás do
termo qualidade, e isso se dá devido ao fato de se empregar o termo para coisas bem distintas.
O autor pontua três associações feitas a partir da qualidade, sendo a primeira aos atributos
intrínsecos do produto ou serviço (desempenho técnico ou durabilidade), a segunda à
satisfação do cliente, enquanto a terceira associa-se ao atendimento das especificações.
Nesse cenário, Britto (2016) levanta três grandes definições dos gurus da qualidade,
onde aponta que para Juran a qualidade é a adequação ao uso de bens e serviços; para Deming
qualidade é o que é agregado ao produto, apresentando baixa variabilidade e padronização;
enquanto para Crosby qualidade é entregar ao cliente o que lhe foi prometido.
O conceito de qualidade é fruto da evolução da qualidade, sendo constituída pelo
conhecimento agregado ao longo da história, uma vez que passou por diversos cenários
econômicos e sociais distintos, e foi adequando-se aos vários processos fabris, consistindo em
uma vasta aplicação (BRITTO, 2016).
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Segundo Carpinetti (2016), nas últimas décadas, a qualidade vem sendo associada à
satisfação do cliente, e essa ideia é fortemente embasada na ISO 9000 que define qualidade
como “grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos”. Britto
(2016) destaca que, diante dessa associação, a qualidade se torna muito subjetiva, pois cada
cliente é único e possui seus próprios requisitos e critérios sob os produtos ou serviços.

2.2.3 Ferramentas da Gestão da Qualidade

As ferramentas da qualidade tratam-se de ferramentas estatísticas para a gestão da
qualidade, visando o planejamento, controle e melhoria de processos. Kaoru Ishikawa, um dos
gurus da qualidade, reuniu 7 das ferramentas já existentes – as quais afirmava que deveriam
ser de conhecimento amplo de todos os funcionários da empresa –, criando as “7 Ferramentas
da Qualidade”. Nos tópicos seguintes serão abordadas algumas dessas 7 ferramentas e outras
relevantes à gestão de eventos.

2.2.3.1 Fluxograma
Brito (2016, p. 50) classifica o fluxograma como “uma ferramenta de fácil
entendimento, aplicável a uma variedade de processos e empresas”. Como um instrumento de
visualização, o fluxograma é confeccionado através da utilização de símbolos que
representam sequencialmente o processo, esses símbolos seguem uma forma convencional e
padronizada, a fim de que qualquer pessoa em qualquer lugar seja capaz de compreendê-lo,
como ilustrado na tabela 2 (MENDONÇA e PEROZIN 2014; LÉLIS, 2012).
Tabela 2 – Principais símbolos utilizados no fluxograma.

Símbolo

Significado
Simboliza o início ou fim do processo
Identifica a entrada de documentos no fluxo
Indica qualquer processamento no fluxo
Simboliza a tomada de decisão, levando ao
desdobramento do fluxo de acordo com as
alternativas

Fonte: Adaptado de Lobo (2020, p. 67).
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Discriminando as etapas que compõem cada atividade do processo, como apresenta a
figura 1, o fluxograma pode também destacar os responsáveis pelas etapas, possibilitando
ainda que, ao surgir um problema, a etapa onde este se encontra e o responsável por ela
possam facilmente ser identificados, assim como a causa desse problema (LÉLIS, 2012;
BRITTO, 2016).

19
Figura 1 – Fluxograma de Planejamento.

Fonte: Adaptado de Mendonça e Perozin (2014, p. 79).
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Segundo Britto (2016) o fluxograma normalmente é confeccionado pelo gerente de
qualidade ou, em caso de esse não existir, deverá ser elaborado pelo encarregado pelo
processo. O autor destaca ainda que toda mudança que aconteça no processo, seja durante ele,
em forma de melhoria ou por inovação, ou ao final, através de lições aprendidas, é de cargo
do gerente ou do encarregado aplicá-la no fluxograma de forma a transmitir a nova realidade
do processo, tornando-a de conhecimento geral por todos os envolvidos, e dessa forma
garatindo que o fluxograma esteja sempre atualizado.

2.2.3.2 Folhas de Verificação

Segundo Lobo (2020), as folhas de verificação são elaboradas a partir da coleta de
dados de forma concisa, prática e fácil, a partir da confecção de uma lista com os itens
relevantes a serem verificados. Normalmente as folhas de verificação são apresentadas em
forma tabulada, como ilustrado na tabela 3.
A folha de verificação baseia-se no preenchimento de quadros, tabelas ou planilhas
simples, a partir dos dados coletados, visando descobrir a identidade do problema para
facilitar a identificação da realidade do processo, e por consequência de possíveis melhorias
que possam ser desenvolvidas e implementadas no mesmo (BRITTO, 2016).
Britto (2016) destaca também que a folha de verificação serve como base para a
realização de relatórios a partir das irregularidades identificadas, possibilitanto o
conhecimento destes por toda a equipe, estimulando a melhoria contínua no processo, ou
ainda possibilitando a confirmação dos dados necessários para a execução de uma
determinada tarefa.
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Tabela 3 – Folha de verificação dos fornecedores

Evento: Casamento João e Maria
Local: Rosa Casa de Festa
Data: 16/10/2021
Horário: 19:30h às 01:30h
Responsável: Ana Cláudia
SERVIÇO SITUAÇÃO
Salão
OK
Banda PENDENTE
Decoração
OK
Buffet
OK
Fotografia
OK
Filmagem
OK
Sonorização
OK
Iluminação PENDENTE
Dj PENDENTE
Mestre Cerimonialista
OK
Recepcionistas PENDENTE
Seguranças PENDENTE
Limpeza PENDENTE
Fonte: Elaborado pela autora.

2.2.3.3 Diagrama de Causa e Efeito

Desenvolvido por Kaoru Ishikawa, o Diagrama de Causa e Efeito também é
conhecido como Diagrama Ishiakawa, ou ainda Diagrama Espinha de Peixe, esta última
devido a forma visual do diagrama, se assemelhando a uma espinha de peixe.
O diagrama de causa e efeito observa os 6 maiores causadores de problema em uma
empresa, e por esse motivo, segundo Britto (2016), também é conhecido como Diagrama 6Ms
(figura 2), onde os Ms são: matéria prima, máquina, medição, meio ambiente, mão de obra e
metodologia.
Carpinetti (2016) destaca ainda que as causas podem ser consideradas nas categorias
originais do método apresentadas anteriormente, ou em outras que a equipe julgar necessário,
adequando-se ao problema e às necessidades da empresa, a fim de identificar todas as
possíveis causas, assim como não necessariamente precisam ser 6 tipos de causas distintos,
podendo ser menos ou mais.
Britto (2016) afirma que cada causa pode ainda ter subcausas, e a intenção é chegar
de fato na causa raiz do problema em questão, e afirma ainda que o diagrama deve ser
repetido para cada problema apresentado. Para isso, o autor aconselha o uso da metodologia
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dos 5 porquês e/ou do brainstorming com toda a equipe envolvida no projeto, a fim de captar
destes todas as ideias por trás do problema encontrado.
Figura 2 – Diagrama de Causa e Efeito

Fonte: Elaborado pela autora.

2.2.3.4 Cronograma

Matias (2013) aponta o cronograma como um instrumento composto pelas atividades
de forma ordenada, com as datas previstas para início e término de sua execução, podendo
ainda discriminar os responsáveis para tal. De acordo com o Guia PMBOK (2017) outro
ponto importante a ser observado e considerado são os recursos necessários para a execução
de cada etapa e as restrições provenientes dos recursos e/ou de outros fatores.
Segundo Camargo (2018), a confecção do cronograma começa com a definição das
etapas em uma sequência lógica, ou seja, a atividade preliminar toma essa posição no sentido
de fornecer informações para as etapas subsequentes. Além disso, a autora pontua a
necessidade de determinar o caminho crítico do projeto, que nada mais é que o caminho
formulado a partir da hipótese mais negativa possível, formando o caminho mais longo onde
são identificadas as atividades que apresentam menor folga entre elas e precisam de um maior
monitoramento a fim de preservar os prazos. A autora destaca ainda que a maioria dos
softwares que existiam até o momento para a produção dos cronogramas são capazes de
calcular o caminho crítico automaticamente.
O Guia PMBOK (2017) mostra que a folga entre as atividades é calculada pela
diferença entre as previsões das datas com início e término mais cedo e as datas com início e
término mais tarde, podendo ser diferenças positivas, negativas ou igual a zero, constituindo
o que definirá a flexibilidade do cronograma, chamada de “folga total”.
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O Guia PMBOK (2017) traz ainda a abordagem da folga livre, que, segundo o guia, é
o tempo que existe entre as atividades para possíveis atrasos sem comprometer a data de
início mais cedo da próxima atividade.
Camargo (2018) considera que seguir a risca todas as etapas do cronograma seja o
maior desafio para o bom funcionamento e proveito dos benefícios oferecidos pelo mesmo,
uma vez que para tal é necessário que toda a equipe do projeto tenha o conhecimento dessa
necessidade. Somado a isso, Mendonça e Perozin (2018) consideram o acompanhamento
diário do cronograma parte fundamental para o sucesso de sua execução, e pontuam esta
como uma atividade prioritária para o organizador do evento.
Matias (2013) afirma que o constante monitoramento e controle do cronograma é
capaz de prevenir erros durante todo o processo. Para isso Mendonça e Perozin (2018)
destacam a modificação do status de cada atividade como um ponto importantíssimo para
controlar em qual momento do cronograma o projeto se encontra, a fim de distinguir
facilmente quais atividades já foram realizadas e quais ainda não foram.

2.2.3.5 Brainstorming

O Brainstorming não é uma ferramenta oficial de gestão da qualidade, é uma técnica
utilizada em reuniões para levantamento de opiniões dos participantes acerca do que está
sendo abordado, dessa forma todos os presentes na reunião devem apresentar qualquer ideia,
todas que vieram a cabeça, dando origem ao nome do método, que em português significa
“tempestade de cérebros”, sendo adaptado para “tempestade de ideias” (BRITTO, 2016).
Lobo (2020) pontua que o princípio desse método é que um grupo gera mais ideias
que um indivíduo isolado, e para estimular essa geração de ideias, os gestores das reuniões
devem encorajar a participação e a criatividade dos participantes, não permitindo que
nenhuma ideia seja interrompida ou alvo de críticas nesse primeiro momento, sendo o fluxo
de ideias mantido de forma constante. Segundo o autor, todas as ideias devem ser
consideradas e posteriormente avaliadas, eliminando todas que não se adequem ao objetivo e
aos limites impostos pelos gestores, tais como capacidade financeira, técnica ou
administrativa. O autor afirma ainda que essas técnicas podem ser combinadas entre si, em
prol do objetivo maior.
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2.2.3.6 Scrum

De acordo com Jeff Sutherland (2016), cocriador do Scrum, essa abordagem surgiu
de um insight que ele teve a partir de um artigo publicado em 1986 por Hirotaka Takeuchi e
Ikujiro Nonaka, o “The New New Product Development Game” (O novo jogo para
desenvolvimentos de novos produtos), que, baseado em uma jogada de rúgbi, descrevia como
as equipes deveriam agir. Nessa jogada, chamada scrum, “a bola é passada pelo time
conforme ele avança, em unidade, pelo campo” (SUTHERLAND, 2016, p. 68).
Sutherland (2016) destaca que apesar de o conceito levantado no artigo ter gerado
admiração a partir dos resultados obtidos pela Toyota, uma das empresas que o aplicara, foi
apenas 7 anos depois de sua publicação que, chegando ao conhecimento de Sutherland e sua
equipe pesquisadora, teve sua abordagem aprofundada e sua aplicação expandida. Assim, de
acordo com o autor, nasceu formalmente o que hoje conhecemos como Scrum.
Sutherland (2016, p. 67) afirma ainda que o que lhe chamou atenção no artigo de
Takeuchi e Nonaka foram as características das equipes, tais como a autonomia que estas
recebiam, o fato de serem multifuncionais, terem um objetivo transcendente, buscarem por
algo maior que elas mesmas e terem uma gerência que não impunha ordens sobre elas, pelo
contrário, os executivos prestavam serviços aos funcionários e serviam como facilitadores.
Outra base para o Scrum destacada por Sutherland (2016), são as técnicas utilizadas
na indústria japonesa, oriundas dos ensinamentos de W. Edwards Deming. Essas técnicas
eram voltadas para o controle estatístico de processos, buscando sempre a qualidade e
uniformidade do que se estava sendo executado e/ou produzido, em busca da melhoria
contínua.
Segundo os criadores do Scrum, Ken Schwaber e Jeff Sutherland (2017), este está no
mercado desde 1993, e é considerado por eles um framework – sequência de estratégias
voltada ao solucionamento de um problema – de gerenciamento de trabalho, dentro do qual
pode-se usar diversos processos e técnicas, e através dele as equipes são capazes de resolver
problemas complexos de forma produtiva e criativa, entregando produtos com o mais alto
valor possível. Os criadores destacam três principais características para o método, sendo elas:
leveza, simplicidade de entendimento e dificuldade de dominação.
De acordo com Schwaber e Sutherland (2017), o Scrum é capaz de proporcionar uma
melhoria contínua tanto para o que se está sendo executado, quanto para a equipe e o
ambiente de trabalho. Dessa forma, os autores afirmam que o Scrum pode ser usado para
produtos, serviços e ainda para o gerenciamento de empresas, podendo ser aplicado no
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desenvolvimento de “software, hardware, veículos autônomos, escolas, governo, marketing,
gerencia de operação da organização e quase tudo que usamos em nosso dia-dia nas nossas
vidas” (SCHWABER; SUTHERLAND, 2017, p. 3).
Para a adequada abordagem do Scrum, a composição da equipe, chamada de Time
Scrum, foi definida por Schwaber e Sutherland (2017, p. 6):


Product Owner (dono do produto): este é responsável por interpretar as
necessidades do cliente, a fim de garatir que o projeto esteja caminhando na
direção correta, devidamente alinhado aos objetivos do cliente, de forma a
maximizar o valor do produto ou serviço ofertado pela empresa;



Time de Desenvolvimento: é a parte da equipe responsável por executar o
que será entregue nas pequenas entregas – que será mostrado a frente como
sprint. Essa equipe é autônoma, podendo organizar e gerenciar seu próprio
trabalho;



Scrum Master: o mestre scrum atua como um facilitador, sendo responsável
por garatir que toda a equipe do projeto entenda a teoria do scrum, através de
treinamentos e acompanhamentos constantes, e execute o scrum garantindo
os objetivos do projeto.

O Scrum possui cinco eventos, usados para criar uma regularidade na realização do
projeto. Foram definidos por Schwaber e Sutherland (2017, p. 9) e Schuterland (2016, p.
2019) da seguinte forma:


Sprint: pequenas entregas com duração definida para estabelecer um ritmo de
trabalho. São apresentandas ao cliente pelo product owner possibilitando que
o cliente possa ver e/ou tocar, para entender se a entrega está dentro de seus
parâmetros, a fim de garantir que o projeto esteja caminhando na direção
correta, devidamente alinhado aos objetivos do cliente. Em caso contrário, o
product owner deve assegurar que este alinhamento ocorra na sprint seguinte;



Planejamento da Sprint: o time scrum planeja tudo o que deve ser realizado
na sprint antes que ela seja executada;



Daily Scrum (reunião diária): é uma reunião que deve ser realizada todos os
dias, por no máximo 15 minutos de duração, serve para a inspeção do
progresso da sprint, visando tomar conhecimento do que foi realizado no dia
anterior, o que será realizado no dia atual, se há algum obstáculo no processo
e se algum membro da equipe precisa de auxílio;
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Revisão da Sprint: a entrega da sprint é realizada, o time scrum e o cliente se
reúnem para identificar as adequações necessárias para a entrega de valor ao
cliente, apontando o que deve ser feito na sprint seguinte para assegurar o
cumprimento do objetivo do projeto;



Retrospectiva da Sprint: nessa etapa o time scrum avalia o seu próprio
desempenho, buscando melhorias a serem aplicadas na próxima sprint.

2.2.3.7 Lean Manufacturing

Oriundo do Sistema Toyota de Produção, o Lean Manufacturing é um sistema
revolucionário, que apresenta como principal objetivo a maximização da eficiência e da
produtividade, através da minimização de desperdícios, que, para Werkema (2021), significa
excluir tudo aquilo que não imprime valor para o cliente, focando em proporcionar agilidade
para a empresa.
Traduzido como “manufatura enxuta”, o Lean Manufacturing também pode ser
denominado como Lean Operation (operação enxuta) ou Lean Enterprise (empreendimento
exuto), uma vez que a metodologia foca no processo em si e não no produto que será
entregue, sendo assim pode ser aplicada a qualquer tipo de trabalho, não somente à produção
(WERKEMA, 2021; WOMACK et al, 1990 apud CATTERALL, 2008).
O Lean Manufacturing possui definidos cinco princípios que visam a satisfação do
cliente, focando nas atividades essenciais para a construção de valor ao longo do processo,
sendo eles:
•

Valor: a fim de satisfazer às necessidades do cliente, o valor deve ser definido
por ele, e não pela empresa. Cabe à empresa ofertar o valor por um preço
justo, tanto para o cliente, que deve escolhe-la frente aos concorrentes, quanto
para a empresa, que deve visar a redução de custos e manter a qualidade de
seus produtos ou serviços (WERKEMA, 2021).

•

Fluxo de valor: a empresa deve ter um completo entendimento sobre quais
processos, dentro de sua cadeia produtiva, efetivamente geram valor, cabendo
uma análise para identificar os processos que não geram valor, mas são
importantes para a manutenção dos processos e qualidade, e aqueles que não
agregam valor de forma alguma, devendo estes ser eliminados (WERKEMA,
2021).

•
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Fluxos contínuos: é necessário que haja uma fluidez no processo, de forma
que cada etapa gere valor para a etapa seguinte do fluxo, proporcionando um
planejamento integrado de todo o processo, o que, por sua vez, possibilita a
identificação de etapas desnecessárias ao fluxo que devem ser eliminadas ou
de etapas que precisam ser corrigidas para garantir a fluidez do processo
(RODRIGUES, 2016).

•

Produção puxada: o processo produtivo só é iniciado mediante a solicitação
do cliente posterior, seja ele interno ou externo, produzindo o necessário
somente quando necessário, evitando assim possíveis estoques (WERKEMA,
2021).

•

Perfeição e melhoria contínua: a busca pela perfeição deve ser um objetivo
constante de todos envolvidos na cadeia de valor, e a empresa deve garantir
que todos tenham pleno conhecimento a cerca do processo como um todo, de
forma que sejam capazes de gerar valor (WERKEMA, 2021).

2.3

Gestão da Qualidade e sua relação com a Gestão de Eventos

A visualização ampla de um processo é capaz de proporcionar uma maior facilidade
para controlar e tomar decisões sobre as ações necessárias, além disso o planejamento de
todas as etapas pode ser feito de forma mais consciente através dessa visualização, e é isso
que a confecção de um fluxograma, de um cronograma ou de um checklist, por exemplo, pode
proporcionar para a empresa (MENDONÇA, PEROZIN, 2014).
Considerando o Scrum, este, que é um método para o gerenciamento e
desenvolvimento de projetos, visa a abordagem ágil para a empresa, de forma a proporcionála resultados positivos. Além disso, o Scrum tem como base a comunicação constante entre a
equipe de trabalho, objetivando aperfeiçoar a flexibilidade, a criatividade e a produtividade
(SCHWABER, SUTHERLAND, 2017).
A partir disso, percebe-se a grande relevância da aplicação da gestão da qualidade à
gestão de eventos, impactando diretamente no sucesso da empresa, que por sua vez está
atrelado a identificação de melhorias e sua posterior aplicação no processo.
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3

METODOLOGIA

A metodologia irá apresentar como foi conduzido este projeto, no que tange os
procedimentos explorados para a revisão de literatura e para a pesquisa de campo. Este
capítulo serviu para auxiliar na exploração do objetivo do projeto, assim como estudar e
analisar o material encontrado.

3.1

Classificação da pesquisa

Quanto ao objetivo, esta pesquisa se classifica como exploratória, uma vez que, de
acordo com Gil (2002), esse tipo de pesquisa objetiva proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vista a torná-lo mais explícito. O procedimento utilizado nessa pesquisa é o
estudo de caso, que de acordo com Yin (2001) este não precisa conter uma interpretação
completa, em vez disso, seu propósito é estabelecer uma estrutura de discussão, e nessa
pesquisa almejamos exatamente isso: através do estudo de caso e da revisão de literatura,
identificar ferramentas de gestão da qualidade que possam ser aplicadas à gestão de eventos
como propostas de melhoria.
Em relação à abordagem, Godoy (1995) afirma que quando a pesquisa busca por um
entendimento do fato como um todo, a análise qualitativa é a mais indicada. Já com relaçao à
natureza, é definida como pesquisa aplicada, que segundo Turrione e Mello (2012), esta
caracteriza-se por seu interesse prático, ou seja, uma pesquisa que tem seus resultados
aplicados ou utilizados imediatamente na solução de problemas que ocorrem na realidade.

3.2

Procedimentos para a execução do projeto

3.2.1 Busca

A revisão de literatura foi composta por buscas em bases de dados digitais, como
CAPES, Scopus e Scielo, assim como através da pesquisa por publicações em periódicos e
congressos, artigos de revisão de literatura, teses de doutorado e dissertações de mestrado
através do Google Acadêmico.
O acesso aos livros foi possível a partir da Minha Biblioteca e da Biblioteca Virtual,
plataformas digitais de livros disponibilizadas pela UFF.
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A utilização de palavras chaves é um grande facilitador no momento de realizar as
buscas, para tal foram utilizadas: eventos; gestão de eventos; gerenciamento de eventos;
eventos sociais; gestão da qualidade; ferramentas da qualidade; event management; quality
management; quality tools.

3.2.2 Organização e seleção

As referências bibliográficas foram organizadas em pastas, de acordo com seus
tópicos e relevância, de forma a auxiliar o acesso e a busca pela referência desejada.

3.2.3 Leitura, anotação e análise crítica

O processo de leitura das referências foi contínuo, possibilitando destacar e tomar
nota de pontos relevantes para o projeto, principalmente para a resposta às questões
levantadas, assim como para a maior compreensão do assunto. Com posse dessas
informações, foi possível realizar uma análise quanto a relevância do assunto e utilização para
a redação do presente relatório.

3.2.4 Redação do relatório

Após realizar as devidas anotações e análise, foi possível uma construção
concatenada da bibliografia e da pesquisa de campo sendo redigida em formato de texto em
língua portuguesa, respeitando as normas ABNT e a norma enviada pela biblioteca da UFF à
professora da disciplina de Projeto de Final de Curso II, visando em suma responder às
questões levantadas pelo projeto.

3.2.5 Pesquisa de campo

A pesquisa de campo abordada no presente estudo é dita estudo de caso, uma vez
que, segundo Yin (2001), esta é a melhor abordagem quando nas questões da pesquisa são
levantadas perguntas do tipo “como” e “por que”.
Os dados foram coletados através da bibliografia e de questionários respondidos por
profissionais e clientes da área de eventos sociais. Além disso, foram realizadas entrevistas
com a representante da unidade de análise.
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4

4.1

RESULTADOS

Descrição da unidade de análise

A unidade de análise para o presente projeto trata-se de uma empresa franqueada,
fundada em 2007, presente em mais de 30 cidades ao longo do território brasileiro, tendo
organizado mais de 2000 eventos. A franquia chegou à cidade de Petrópolis-RJ em 2015 e já
realizou mais de 250 eventos entre Petrópolis, Três Rios, Nova Friburgo, Teresópolis e Além
Paraíba (cidades do estado do Rio de Janeiro cobertas pela franquia de Petrópolis).
Referência nacional em empreendedorismo, a empresa trabalha com projetos
personalizados para cada cliente, adequando-se às necessidades e desejos dos mesmos. Seu
foco são eventos relacionados a formatura e todos os tipos de eventos que permeiam esse
universo, tais como Colação de Grau, Baile de Gala e Culto Ecumênico/Missa. Dessa forma
seus clientes são turmas de alunos formandos, que compoem o fundo de formatura.
A franquia da cidade de Petrópolis é dividida em 5 setores, sendo eles: comercial,
relacionamento, atendimento, financeiro e produção.

4.2

Etapas de reconhecimento dos processos na empresa

O início do desenvolvimento deu-se a partir de um completo entendimento do
processo atual da empresa, a fim de conhecer todas as etapas e os setores envolvidos e os
responsáveis pelas mesmas. Para isso, foi elaborado um fluxograma (apêndice A e apêndice
B) juntamente com a empresa – através de reuniões e entrevistas com funcionários – tornando
visível todo o processo.
Assim como em Mendonça e Perozin (2014), a empresa também discrimina o evento
em três fases: pré evento, transevento e pós evento. Sendo assim, as três fases da empresa
estudada serão exploradas nos tópicos seguintes.

4.2.1 Pré evento

A empresa em questão trabalha com a captação de clientes através de prospecção
ativa, ou seja, busca potenciais clientes que teriam interesse nos serviços da empresa
apresentando uma breve proposta de serviço através de seu portifólio. A empresa conta
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também com um site e redes sociais para captação de clientes, sendo sua maior conquista de
clientes fruto de indicações de antigos clientes.
Uma vez que o cliente procura a empresa, o setor comercial marca uma reunião com
aqueles que comporão a comissão de formatura, normalmente formada de 3 a 5 alunos, esta
será responsável por representar toda a turma na tomada de decisões e repasse de
informações. Nesta primeira reunião, é feito um briefing com a comissão para a definição dos
objetivos para o evento. A empresa destaca ainda que é de grande importância para o
andamento do projeto que a comissão seja eleita pela turma, a fim de que sejam de fato
representantes dos interesses da turma como um todo.
Nesse primeiro contato, a empresa organizadora do evento coleta informações a
respeito da data de conclusão do curso, local esperado para a realização do evento, quantidade
de pessoas interessadas em contratarem o serviço, tipo de evento e faixa orçamentária a ser
dedicada ao fundo.
Definido os objetivos, o setor financeiro da empresa levanta uma cotação com os
fornecedores chaves, que na maioria dos casos estão atrelados ao local onde será realizado o
evento, a fim de elaborar uma proposta para o cliente com os valores definidos. Essa proposta
é então apresentada para a comissão de formatura, que apresenta para os demais alunos
interessados. Neste momento, a proposta pode ser aceita, não aceita e solicitado um
alinhamento ou simplesmente não aceita. Este alinhamento consiste em pequenos ajustes na
proposta, reduzindo itens que não comprometam a realização do evento, sendo considerados
itens extras, que muitas vezes são itens decorativos ou de mobiliário.
Uma vez que a proposta é aceita, o processo passa para o cadastramento dos clientes
no sistema interno da empresa, criando um fundo com o nome do presidente da comissão,
onde será armazenado todo o dinheiro arrecadado e todas as demais informações do fundo. Os
contratos são celebrados entre as partes e dar-se início a arrecadação financeira. Neste
momento, o setor de atendimento da empresa se torna disponível para qualquer cliente do
fundo que necessidade de algum atendimento específico.
A arrecadação é feita por boletos gerados pela própria plataforma da empresa,
disponível como aplicativo e website que tem a proposta de estabelecer uma relação de
transparência, disponibilizando todas as informações acerca do fundo.
Diante disso, o contato com os fornecedores é iniciado pelo setor de produção, eles
são informados da possível data para a realização do evento, assim como da quantidade de
alunos participantes do fundo, tornando possível o cálculo total da quantidade de convidados,
da estrutura necessária, dentre outros fatores relevantes para o planejamento do evento.
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A celebração do contrato entre a empresa e os fornecedores acontece nesta etapa do
processo, tornando possível a execução da próxima etapa, que consiste no alinhamento das
escolhas do fundo, onde o setor de relacionamento toma a frente do processo, inciando esse
contato mais frequente com a comissão de formatura, que será responsável por definir essas
escolhas, devendo espelhar as necessidades de toda a turma no que tange definição dos itens
de decoração e mobiliário, definição do DJ e/ou atração extra, definição do estilo de música a
ser tocado pelo DJ e definição do estilo de iluminação.
Essas escolhas devem ser alinhadas de forma a serem cobertas pelo orçamento
previamente definido, cortes podem ser feitos em caso de extrapolar o orçamento e adições
em caso de créditos disponíveis no fundo.
Com essas questões devidamente alinhadas entre as partes (comissão de formatura,
empresa e fornecedores), o setor de produção entra em ação e o briefing de produção é
iniciado. De acordo com Mendonça e Perozin (2014) o briefing servirá como um roteiro que
deve ser seguido como um material de consulta e base por todos os envolvidos para a
execução do evento. A partir do briefing, o setor de produção é capaz de elaborar o plano de
ação a ser seguido para as últimas etapas do pré evento.
Para que o plano de ação espelhe a realidade do fundo, alguns alinhamentos são
feitos neste momento. É necessário esclarecer se houve algum desligamento de cliente do
fundo, se há algum aditivo contratual ou qualquer outra mudança no briefing inicial. Se não
houver pontos a serem alinhados, o fluxo segue para a próxima etapa; em caso de mudanças, é
necessário um ajuste final dos contratos com os fornecedores formalizando as mudanças e
definições estabelecidas.
O setor de produção então realiza uma visita técnica, a fim de conhecer o local onde
o evento será realizado. A empresa destaca que essa visita só é realizada quando o local para a
realização do evento é novo para o portifólio da empresa ou quando o evento acontecerá em
um formato diferente dos anteriormente realizados.
A partir da visita técnica, o setor de produção é capaz de confeccionar um layout
humanizado, que proporciona uma visualização sobre a organização final do evento, ou seja,
disposição de mesas, cadeiras, decoração, estações de comidas e bebidas, entre outros.
Uma última checagem, antes de passar para a próxima fase, é necessária para garantir
que tudo ocorra da forma correta. Neste momento a empresa utiliza um checklist para
verificar o balanço financeiro e confirmar o pagamento dos fornecedores e a quitação do
pagamento dos convites extras, por exemplo. Caso o fundo ainda conte com algum crédito ou
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dinheiro excedente, é possível ainda fazer algum investimento de última hora, que
normalmente acontece acrescentando itens no buffet.
Com todas as checagens feitas e todos os fornecedores confirmados, o processo
encontra-se ajustado para passar para a próxima fase.

4.2.2 Transevento

O transevento consiste no grande dia, onde todo o planejamento entra em fase de
execução e há quem diga que não existe espaço para erro, logo as ferramentas de controle são
indispensáveis, para garantir que tudo ocorra como planejado. A empresa discrimina essa fase
em montagem e execução.

4.2.2.1 Montagem

Os responsáveis por essa etapa são o setor de produção e os próprios fornecedores
envolvidos, dentre eles o cerimonial, o serviço de som e iluminação, a segurança, o florista e
o buffet, cada um com a sua responsabilidade para assegurar que os serviços sejam
devidamente executados e/ou montados e conferidos antes da chegada dos convidados. Para
garantir isso, a empresa possui uma tabela chamada por eles de “ponto a ponto
montagem/desmontagem”, assemelhando-se ao que encontramos na literatura como checklist.
A tabela confeccionada pela empresa discrimina as datas e os responsáveis por cada serviço
como pode ser visto na tabela 4.
O setor de produção é responsável por coordenar todos os fornecedores de forma
constante ao longo da etapa de montagem, conferindo se todas as estapas estão sendo
executadas e os itens posicionados no local adequado. Mas cabe ao cerimonialista,
normalmente nas 2 horas que antecede o início do evento, verificar a identificação das mesas,
separar os itens personalizados (se houver), organizar os sousplats nas mesas, instruir e
posicionar os serviços de recepção, segurança e estacionamento, e garantir que o buffet está
preparado para iniciar os serviços à mesa.
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Tabela 4 – Ponto a ponto montagem/desmontagem.
Evento
Baile
Serviço

Fornecedor

Ponto a ponto montagem/desmontagem
Local
Data
Horário
Rosa Casa de Festas
16/10/2021
19:30h às 01:30h
Data/hora
Data/hora
Resposável pela
Telefone de
Status da
montagem
desmontagem
montagem/desmontagem
contato
montagem/desmontagem

Salão
Extintores
Palco
Gerador
Som do palco
Iluminação do
palco
Iluminação
decorativa
Pista de dança
Estruturas aéreas
Buffet
Lustres
Carpetes
decorativos
Mobiliários de
buffet
Mobiliários dos
convidados
Mobiliários dos
bares
Mobiliários da
chapelaria
Placas de
sinalização
Floricultura
Acessórios de
Mesa

Fonte: Adaptado da empresa estudada.

4.2.2.2 Execução

Nessa etapa o evento entra em ação, toda a equipe que trabalhou no planejamento do
evento está também presente nesse momento, uma vez que conhecem todas as características
do evento e, são peças chaves para garantir, ao longo de todo o evento, que tudo ocorra
seguindo o briefing pré definido.
O fluxo tem início com a chegada dos convidados, onde o serviço de estacionamento
os recebe, estaciona seus carros e encaminha-os à recepção. O serviço de recepção por sua vez
acompanha os convidados até a sua mesa, retirando os itens de chapelaria, quando necessário.
A produção acompanha o serviço de fotografia, enquanto o cerimonialista prepara os
momentos chaves da festa, como a valsa dos formandos e a abertura da pista de dança. O
cerimonialista é o grande protagonista na fase de execução, pois cabe a ele garantir que tudo
ocorra no momento adequado e que todos os envolvidos estejam presentes nos momentos
necessários. Ele é responsável ainda por captar todas as necessidades que podem surgir ao
longo do evento, e garantir que nenhuma intervenção atrapalhe o fluxo do grande dia.
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A equipe de planejamento também é responsável por coletar feedbacks ao longo e ao
final do evento, passando pelas mesas e perguntando a todos os convidados sua opinião sobre
o evento, se estão sendo bem servidos e/ou se precisam de algo específico.

4.2.3 Pós-evento

A fase do pós evento é composta, em suma, pela desmontagem e por reuniões com a
equipe.

4.2.3.1 Desmontagem

A etapa de desmontagem é coordenada pelo setor de produção, assegurando que os
fornecedores façam o correto desmonte de todos os seus itens, sendo a empresa responsável
por desmontar apenas os itens próprios e garantir que o local do evento seja entregue zerado
de itens e limpo.
O setor de relacionamento, nessa etapa, faz o levantamento dos itens achados ao
longo do evento, encaminhando para a comissão de formatura que por sua vez encaminhará
para os demais clientes do fundo de formatura.

4.2.3.2 Reuniões com a equipe

Como etapa final do processo, a empresa organiza uma reunião com toda a equipe, a
fim de identificar todos os pontos que não funcionaram bem ao longo do processo,
analisando-os e propondo soluções para que não ocorram novamente, além de identificar os
possíveis pontos de melhoria. Na literatura, essa etapa se aproxima com a coleta das lições
aprendidas de acordo com o apresentado pelo Guia PMBOK (2017).

4.3

Análise do processo da empresa

A partir do desenvolvimento do fluxograma foi possível ter uma visualização clara
de todas as etapas que compoem o processo, tornando possível a realização de um
brainstorming com todos os representantes da empresa para identificar os gargalos,
retrabalhos e pontos críticos para agregar valor na entrega do serviço.
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Os principais pontos levantados pelos funcionários da empresa remetem aos
retrabalhos ao longo do fluxo, definidos por eles como o ato de executar novamente uma
etapa para corresponder às novas demandas do cliente ou aos imprevistos do próprio fluxo.
Visando levantar as causas do problema apresentado pela empresa, foi elaborado
juntamente com os funcionários um Diagrama de Causa e Efeito (figura 3), através da
execução de um brainstorming a fim de identificar todas as causas possíveis.
Figura 3 – Diagrama de Causa e Efeito: retrabalho.

Fonte: Elaborado pela autora.

As principais causas levantadas pelos funcionários foram:


Aditivo contratual: proveniente de verba extra ou crédito agregado para o
fundo, o aditivo contratual pode vir a qualquer momento do processo, o que
pode gerar um retrabalho na etapa de planejamento, voltando etapas do fluxo
para executá-las de acordo com a nova demanda;



Evasão de clientes: desde a celebração do contrato com os clientes até o dia
do evento há uma longa janela de tempo, podendo durar cinco anos, por
exemplo. Ao longo dessa jornada do cliente junto à empresa, existem
diversos fatores que podem acarretar a desistência de um aluno ou de todo o
fundo, gerando retrabalho devido a quantidade de convidados que é
modificada;



Tendência de mercado: com a constante mudança do mercado no que tange
decoração e itens extras, ocorre alinhamentos com o cliente ao longo do
fluxo. Quando há mudança no que havia sido definido no briefing os
fornecedores atingidos devem ser avisados novamente para ajustar as novas
definições ao contrato celebrado;
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Quebra de contrato dos fornecedores: quando algum fator leva o fornecedor a
quebrar o contrato com a empresa, uma nova busca por fornecedores deve ser
feita o quanto antes, os contratos devem ser novamente celebrados e as
definições devidamente alinhadas.

Diante das causas identificadas, foi escolhido junto com a empresa dar foco em uma
das causas, consideradas pela mesma, a mais recorrente e de maior impacto no fluxo. A partir
disso, foi montado um Diagrama de Causa e Efeito (figura 4), a fim de explorar as causas para
o problema de evasão de clientes.
Figura 4 – Diagrama de Causa e Efeito: evasão de clientes

Fonte: Elaborado pela autora.

As principais causas levantadas pelos funcionários através do brainstorming foram:


Engajamento da comissão: a comissão de formatura representa toda a turma,
por isso é importante que haja um contato sempre próximo entre a comissão e
todos os membros do fundo, mantendo-os informados e construindo um senso
de pertencimento. Se esse elo se quebra, alguns clientes – membros do fundo
de formatura – se sentem desmotivados a continuar no fundo;



Fatores ambientais: durante o período entre a celebração dos contratos e o dia
do evento, muitos fatores ambientais estão envolvidos, como foi o caso da
pandemia consequente da COVID-19. São fatores que nem a empresa nem os
clientes têm como prever, e pode gerar uma evasão de alunos em massa.
Diante disso, a empresa precisa reestruturar o planejamento considerando a
nova quantidade de clientes no fundo, e consequentemente a quantidade de
convidados;
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Fatores financeiros: assim como os fatores ambientais, alguns problemas
financeiros na vida do cliente não são esperados e às vezes não podem ser
controlados, levando o cliente a sair do fundo de formatura, pela falta de
verba para ser dedicada ao evento. Essa saída gera uma multa para o cliente, a
fim de assegurar o fundo de formatura, todavia a empresa precisa planejar
novamente junto aos fornecedores a quantidade dos insumos envolvidos;



Perda do vínculo com a turma: ao longo dos anos de faculdade, é uma
realidade que muitos alunos realizem transferência entre cursos e
universidades, ou ainda que reprovem matérias fazendo com que não se
sintam mais parte da turma em questão, ocasionando assim sua evasão do
fundo de formatura, o que também gera uma multa para o cliente, e leva, mais
uma vez, a empresa à reestruturar o planejamento junto aos fornecedores;



Comunicação: a comunicação entre a empresa e todos os clientes é
fundamental para sustentar o elo que há entre eles. A empresa relatou que
recebe muitos feedbacks de clientes afirmando sentirem um grande vazio
nesse sentido, podendo ocasionar na desistência dos alunos pela falta de
confiabilidade na empresa, gerando o retrabalho relacionado ao planejamento
junto aos fornedores da quantidade de clientes/convidados.

4.4

Propostas de melhoria

Com o embasamento teórico, a análise do processo da empresa, e a identificação do
problema que impacta o fluxo, foi possível apontar propostas de melhoria a serem aplicadas
pela empresa ao longo do processo, de forma a solucionar o problema, ou ao menos fazer com
que o seu impacto ao longo do fluxo seja reduzido.
Uma vez que a comunicação entre a empresa e os clientes foi apontada como uma
das causas para o problema, buscou-se nas ferramentas de gestão da qualidade aquela que
pudesse assegurar essa comunicação contínua entre as partes, como é o caso do Scrum, que
visa trabalhar com pequenas entregas ao cliente de forma a garantir um feedback a partir de
cada uma delas, alinhando cada etapa de acordo com as necessidades do cliente.
Sendo assim o scrum poderá ser aplicado na empresa em questão através do
desenvolvimento das sprints, possibilitando as pequenas entregas ao cliente, que por sua vez
permitem que haja um entendimento, com maior clareza, sobre a compatibilidade entre o que
está sendo executado e o que o cliente está esperando, de forma que o desalinhamento entre as
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expectativas não seja percebido tarde demais no fluxo, garatindo ainda que o cliente sinta suas
necessidades sendo ouvidas e supridas, evitando sua evasão e consequentemente evitando os
retrabalhos ao longo do processo.
Outro ponto do scrum que pode ser aplicado à empresa são as reuniões diárias que
asseguram a participação ativa e o conhecimento de todos os envolvidos no projeto acerca do
que está sendo executado, a fim de garantir que todas as tarefas sejam executadas no prazo
adequado, de acordo com o objetivo do cliente e que o cliente não fique sem o retorno
esperado.
Um dos eventos do scrum, a revisão da sprint, proporciona à empresa um olhar
atento às mudanças no mercado, fazendo com que se antecipem ao planejamento do que fazer
diante da mudança, aplicando-a na próxima sprint a ser realizada. Evitando assim o retrabalho
diante de uma mudança não esperada de tendência de mercado, possibilitando ainda a
apresentação dessa mudança ao cliente, alinhando antes mesmo de que esta impacte o fluxo.
O scrum encoraja ainda a constante melhoria da equipe, através da retrospectiva da
sprint, possibilitando uma equipe que se avalie com frequência e identifique suas falhas e
possíveis pontos a serem trabalhados, refletindo em um fluxo cada vez mais ágil. Além disso,
o scrum engaja a efetividade da equipe, através da autonomia concedida a ela, possibilitando
que se torne cada vez mais uma equipe ágil e criativa, características essas que juntamente
com a ferramenta de gestão da qualidade, e o apoio do brainstorming, são capazes de gerar
respostas assertivas aos problemas enfrentados ao longo do processo.
Os princípios do scrum podem ainda ser passados para a comissão de formatura pela
empresa, a fim de garantir uma constância de comunicação entre a comissão e os demais
clientes do fundo, estimulando que as necessidades do fundo sejam mais absorvidas e
transmitidas pela comissão, assim como as definições junto a empresa sejam passadas para o
restante dos clientes, garatindo uma maior transparência e contribuindo para uma
comunicação mais efetiva.
Outra ferramenta que visa a satisfação do cliente é o Lean Manufacturing, ele pode
ser aplicado na empresa em questão estimulando a definição de valor, através do
entendimento do que o cliente entende como valor, identificando no fluxograma desenvolvido
quais são os processos que de fato agregam valor para o cliente, focando nesses para garantir
que o cliente sinta-se atendido. Outro fator defendido pelo Lean Manufacturing é a fluidez do
processo. Seguindo os princípios do Lean, a produção puxada será responsável por garantir a
fluídez do fluxo da empresa, uma vez que irá produzir apenas quando houver um alinhamento
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com as necessidades do cliente, evitando assim que a tendência de mercado, as mudanças de
escolha do cliente ou os aditivos contratuais gerem o retrabalho no processo.
Esses princípios garantem um contato contínuo entre a empresa e os clientes,
servindo como uma possível solução para o problema de comunicação apresentado. Esse
contato estreita a relação entre a empresa e o cliente, criando uma afinidade entre eles,
fazendo com o que o cliente sinta-se a vontade para falar sobre os problemas enfrentados ao
longo dos anos, entre a contratação do pacote e a execução do evento, viabilizando assim o
conhecimento prévio em caso de evasão de algum cliente do fundo de formatura, antecipando
as ações para evitarem um grande impacto no fluxo.
Além disso, o Lean Manufacturing zela pela melhoria contínua no processo,
envolvendo toda a equipe no conhecimento do fluxo como um todo, tornando-se apta a
identificar possíveis pontos de melhoria e propor soluções, a fim de garantir a entrega de um
serviço de valor para o cliente.
As ferramentas apresentadas podem ser complementares, de acordo com a
necessidade e estratégia da empresa, que deve visar um planejamento dentro dos parâmetros
do cliente a fim de certificar que a execução do evento ocorra da melhor forma e supra as
expectativas do cliente no que tange o valor do serviço entregue.
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5.1

CONCLUSÃO

Conclusões

Esse projeto teve como objetivo explorar as ferramentas de gestão da qualidade
relevantes à gestão de eventos sociais. Essa relevância se constatou através da revisão de
literatura que destacou que a qualidade é definida pelo cliente, que por sua vez é responsável
pela percepção de valor do serviço ofertado. Diante disso, as ferramentas de gestão da
qualidade voltadas ao controle e checagem de etapas e ao alinhamento e/ou checagem das
necessidades dos clientes se mostraram mais pertinentes à gestão de eventos, a fim de garantir
o planejamento e execução de um evento de sucesso.
Essa co-relação entre as ferramentas de gestão da qualidade e a gestão de eventos se
comprovou também na prática através da análise de uma empresa do setor de eventos, onde a
mesma enfrentava inúmeros problemas com retrabalho. Foi identificada a falta de meios para
verificar frequentemente se os desejos do cliente estavam sendo refletidos no planejamento do
evento, o que muitas vezes levava à evasão de clientes do fundo de formatura. Essa evasão
junto com outros fatores ocasionava diversos retrabalhos ao longo do fluxo.
A revisão de literatura proporcionou a proposta de implementação de duas grandes
ferramentas de gestão da qualidade na empresa analisada, sendo elas o Scrum e o Lean
Manufacturing, que para sua execução contam com o apoio de outras ferramentas, como o
Diagrama de Ishikawa, o Fluxograma e o Cronograma, além do apoio do Brainstorming,
garantindo o alinhamento constante do projeto com as necessidades do cliente, que por sua
vez refletem em um evento de sucesso.
O projeto em si agregou grandes conhecimentos acerca do assunto que nem sempre é
abordado, correlacionando a importância das ferramentas de gestão da qualidade para uma
empresa do setor de eventos sociais. Mostrando que para um evento acontecer de acordo com
as necessidades do cliente, este deve partir de um ótimo planejamento, alinhado sempre ao
que é identificado como valor pelos seus clientes.

5.2

Recomendações

O assunto não se esgota nesse projeto, podendo este servir como base para projetos
futuros através da expansão dos conhecimentos e aplicações aqui mencionados acerca do
setor de eventos sociais e das ferramentas de gestão da qualidade, ou ainda do
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aprofundamento e entendimento de outros tipos de eventos, assim como dos tipos de eventos
que se adaptaram aos modelos online, que se difundiram ao longo do mundo, ganhando
grande notoriedade no cenário atual.
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