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Organizar eventos é uma paixão para
muitas pessoas e, por isso mesmo que
algumas vezes, é feito sem a orientação
necessária para que o evento seja
entregue com perfeição. Este material
foi desenvolvido com o intuito de
mostrar os três principais erros na
organização de um evento e como
evitá-los para que tudo saia conforme o
planejado.
Um dos maiores erros que um assessor ou
cerimonialista de eventos pode cometer
é acreditar que, chegando apenas no
momento do evento, ele será capaz de
organizá-lo perfeitamente. Para que
tudo seja impecável como esperam os
envolvidos, é fundamental que o
profissional da organização acompanhe
todo o planejamento juntamente com
os donos do evento.

Outro ponto importante é a elaboração
do cronograma. Esta ferramenta deve
ser desenvolvida em parceria com o
dono do evento para que sejam
analisados todos o menores detalhes
que acontecerão durante a festa.
E por fim, todos os assistentes que farão
parte da equipe deverão estar
devidamente ensaiados e cientes dos
passos a serem seguidos no “Grande
Dia”.
Com dicas valiosas e fantásticas, este e-
book te ensinará como proceder em
cada uma dessas fases.

Boa leitura!



O primeiro erro que um cerimonialista e
assessor de evento pode cometer é não
acompanhar todos os preparativos do
evento. Muitas vezes, o organizador é
contratado apenas para o dia da festa
e ele pode pensar que, chegando
somente no momento da festa,
conseguirá fazer uma festa bem
organizada. Isso se torna praticamente
impossível, pois ele não saberá os
desejos e necessidades dos realizadores
do evento. Ao chegar no momento da
festa, não saberá exatamente o que o
que os clientes esperam ou sonham.
Ainda que seja um evento que ele
esteja acostumado a organizar, como
um casamento ou festa de debutante,
ele não sabe o que aqueles anfitriões
têm em mente. A festa deve ter “a cara
dos donos”, e cada uma é diferente da
outra. Sendo assim, o assessor chegando
no evento com apenas duas horas de
antecedência, não conseguirá fazer

com que tudo seja executado
perfeitamente como sonharam os donos
do evento. Além disso, ele não saberá se
durante a montagem aconteceu algum
imprevisto, se todos os itens contratados
estão presentes na festa e também não
saberá quais serão os momentos
daquele evento específico. Vai ter
dança? Em que momento os noivos irão
dançar? Eles querem alguma foto
especial? Quais convidados farão as
fotos na mesa do bolo com eles? E na
festa de debutante, quem fará parte da
valsa dela? Quantos vestidos ela usará e
em que momento fará a troca de cada
um?
Muitas pessoas que trabalham
executando cerimonial de evento
acreditam que bater um papo com os
anfitriões um dia do evento é suficiente
para estar por dentro de todos esses
detalhes, mas nem sempre isso é
possível.
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Organizar um evento requer uma
preparação maior para que tudo seja
perfeito, como é o esperado não só
pelos anfitriões, como também para o
próprio assessor. O organizador deve ter
acesso ao maior número de informações
possíveis, para conhecer muito bem os
detalhes e poder realizar da melhor
maneira o seu trabalho. Então o que
fazer para que o cerimonialista não
cometa esse erro?
O ideal é que, logo na contratação, seja
marcada “A” reunião entre o assessor e
o cliente para que seja realizado o
briefing do evento. Neste momento, o
profissional deve fazer o maior número
de perguntas possíveis sobre o evento,
pensando em todos os detalhes. Desde
os nomes dos anfitriões, uma breve
história deles para que possa conhecer
o perfil de cada um, local, data e estilo
do evento, nomes dos fornecedores,
tipo de cardápio, detalhes de

decoração e de entretenimento,
lembrancinhas para os convidados,
quantidade e nomes dos convidados de
honra, como também todos os
momentos esperados para o dia do
sonho do anfitrião.

As músicas escolhidas para a dança da
debutante ou para a dança do casal,
momento do buquê, momento em que
as lembrancinhas serão entregues,
dentre tantas outras coisas que
envolvem a confraternização que está
sendo organizada. É importante que o
cerimonialista pense em todos os
detalhes e não espere que somente o
cliente fale. O profissional conhece mais
do seu ramo do que o seu cliente, então
é importante que ele apresente ideias,
novidades, soluções, para que a festa
seja única e com prefil dos seus donos. O
assessor de eventos deve ser o maior
parceiro dos seus clientes, adiantando
problemas e fazendo com que o
momento especial dos anfitriões seja
realizado de maneira perfeito como eles
sonharam.



A falta de cronograma é o segundo
maior erro que o assessor de eventos
pode cometer. Esta é uma das principais
ferramentas para a organização de um
evento. É através dela que todos os
envolvidos no evento ficam sabendo
cada momento dele. O briefing é
essencial para a elaboração do
cronograma. É ele que orienta e mostra
todos os desejos do cliente,
possibilitando ao assessor organizar
exatamente o que e em que momento
esses desejos serão apresentados na
festa.
Logo na primeira reunião, onde é
realizado o briefing, o cronograma já
pode começar a ser idealizado, mas é
na reunião de 45 dias antes do evento
que ele será melhor pensado, visto que,
nessa fase, o cliente já definiu o que
realmente quer para o seu evento.

Quando o profissional é contratado
apenas para o dia do evento, o correto
é realizar a primeira reunião e deixar o
cliente trabalhar no que foi combinado.
Por isso a reunião dos 45 dias que
antecipam o evento é tão importante. É
nesse encontro que o profissional se
atualiza de todos os acontecimentos, de
todas as alterações do plano original, e
pode continuar o seu trabalho,
organizando efetivamente o “Grande
Dia”.
O cronograma deve ser minimamente
pensado e organizado de maneira que
tudo a ser realizado no evento esteja ali

descriminado, detalhado e, muito
importante, que cada tarefa esteja
distribuída para o seu responsável. Veja
um exemplo de alguns itens que deve
constar em um cronograma de
casamento:
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Exemplo de 
Cronograma de Casamento:

• Horário em que os convidados 
começam a chegar

Horário informado no convite 
• Horário do término da cerimônia

• Horário de chegada dos convidados 
no salão

• Horário de entrada dos noivos no salão
• Horário do jantar

• Horário da gravata e do sapatinho
• Horário do buquê 

• Horário da abertura da pista
• Horário do término do evento



Não ensaiar os assistentes é o terceiro
maior erro que o assessor de evento
pode cometer.
Não basta o profissional estar ciente de
tudo o que acontecerá no evento: ele
deve garantir que toda a sua equipe
esteja bem ensaiada e preparada para
todas as necessidades deste evento
específico.
É muito importante que o assessor
conheça sua equipe, que ela seja bem
treinada e acostumada a trabalhar com
ele. Mas, sabemos que na realidade,
nem sempre isso é possível. É muito
comum que os assistentessejam
freelancers, o que, muitas vezes, pode
deixar a desejar no quesito
padronização da forma de trabalhar.
Por isso a necessidade de treinamento
da equipe.

Esse treinamento pode acontecer na
semana ou mesmo no dia do evento,
combinando com a equipe que chegue
algumas horas antes para este ensaio.
O assistente deve ter acesso ao
cronograma do evento, ao roteiro da
cerimônia ou do cerimonial da
debutante, à lista de convidados e
mapa de mesa, e deve conhecer o
local da cerimônia e da festa para
entender perfeitamente o que se espera
dele. Ainda que os eventos sejam
sempre muito parecidos, este ensaio se
faz necessário, porque em cada festa
tem um detalhe específico, e é
importante todos da equipe estarem
preparados para a perfeita execução
desse momento.
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É imprescindível que o assessor treine sua
equipe com hierarquia: o assistente 1
exerce a função de sombra para o
assessor, garantindo que todas as suas
necessidades sejam atendidas com
antecedência; o assistente 2 exerce a
função de sombra para o assistente 1,
também garantindo que suas
necessidades sejam atendidas. O
assistente 3 ficará com as tarefas
menores, ficando alerta para eventuais
imprevistos. Em eventos para até 200
convidados, essa quantidade de
assistentes é suficiente para que o
evento seja realizado de maneira
organizada e perfeita. Para eventos
maiores, deve ser estudada a
necessidade de mais assistentes e suas
funções.



Para proceder a uma boa organização,
é importante que o profissional realize,
pelo menos, 3 reuniões:
Primeira reunião: É a reunião onde o
assessor e o cliente se conhecerão e
realizarão o briefing do evento. É de
suma importância tanto para o
profissional, que fica sabendo como o
cliente imagina o seu evento, quanto
para o cliente, que recebe dicas e
orientações para o bom planejamento e
realização dos preparativos da sua
festa.
Reunião dos 45 dias: Na primeira
reunião, assessor e cliente devem deixar
combinado o próximo encontro: 45 dias
antes do evento. Nessa fase, tudo o que
foi planejado no briefing deve ter sido
realizado, estando o evento, nessa data,
praticamente pronto, faltando resolver
apenas o que não pode ser resolvido
com antecedência, como reuniões
finais com fornecedores, teste de vestido

e maquiagem e outras coisas do tipo.
Nessa reunião, é feita a atualização de
todos os detalhes da festa, anotando no
briefing as alterações e pendências a
serem resolvidas. É nesse momento
também que deve ser elaborado o
cronograma do evento, o roteiro da
cerimônia, analisar e organizar a lista de
convidados e a lista de providências
que deverão ser tomadas no dia do
evento.
Reunião dos 10 dias: Aqui, profissional e
cliente devem finalizar todas as
ferramentas a serem utilizadas no
evento: cronograma, roteiro da
cerimônia, lista de convidados e
confirmações de presença, mapa de
mesa (com lugar ou setor definido),
itens a serem entregues pelo cliente
para o assessor para o dia do evento e
providências finais a serem realizadas
por ambas as partes.



Considerações finais
Seguindo estes 3 passos, fazendo o
acompanhamento dos preparativos do
evento, elaborando um cronograma
perfeito com todos os momentos deste
evento e treinando sua equipe, o

assessor de eventos garante que tudo
saia conforme o planejado, evitando
surpresas, diminuindo a possibilidade dos
imprevistos, deixando o evento
organizado em seus mínimos detalhes,
garantindo assim que tudo seja um
sucesso como ele e seus clientes
esperam.
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