
PROFISSIONAIS DE
EVENTOS NA PANDEMIA:
O  Q U E  F A Z E R  N A  Q U A R E N T E N A

POR FLÁVIA MANDT
JULHO/2020



É... QUE MOMENTO
DESAFIADOR ESTAMOS
VIVENCIANDO, NÃO?
SONHOS ADIADOS, SENSAÇÃO DE TEMOR
E INCERTEZAS... TUDO MUITO
DIFERENTE DO HABITUAL!
MAS SERÁ QUE REALMENTE  NÃO HÁ
NADA QUE POSSAMOS FAZER PARA
DIMINUIR ESTE SENTIMENTO?
Este e-book traz algumas sugestões para que
os dias ganhem mais sentido e  um pouco de
confiança nos tome o coração. Vamos ver!



ORIENTE SEU CLIENTE

Determinações legais que regem este momento de pandemia 

TRANQUILIZE  SUAS NOIVAS

O que você pode fazer para que suas noivas se sintam melhor

O 
QU

E 
VE

RE
M

OS
 A

QU
I

FIRME PARCERIAS

Reconheça e valorize seus parceiros

REPENSE O  SEU NEGÓCIO

Aproveite o momento para elaborar o seu Plano de Negócio

FAÇA NOVOS CURSOS

Aprender mais é sempre vantajoso. E sempre temos algo novo a aprender



Por aqui, respeitamos demais a saúde mental. Quando toda essa
situação começou, respeitamos a dor, o silêncio e o momento de
cada um. Até reality show rolou... Era disso que eu precisava e eu

respeitei! Coisas leves, que me afastassem do susto das
novidades. E 90 dias depois tudo já está encaixado... Como o

organismo realmente se acostuma com tudo, né? 
E por isso veio a ideia deste e-book: dar algumas ideias para
usufruirmos desse tempo esquisito em casa, com coisinhas

gostosas e significativas.
Mas olha: sempre no seu tempo, momento, sentir e querer. Sinta-

se abraçada e jamais pressionada a realizar o que você
simplesmente não está no momento de realizar. Ok?

No final do e-book tem o meu Whatsapp. 
Me chama lá, será um prazer te conhecer!

Um grande abraço e obrigada por estar aqui.
Flávia Mandt  



QUEM É 
A BENTA

A Benta é uma empresa de Consultoria e Treinamento de
Eventos, que associa todo o conhecimento adquirido em

mais de 8 anos na área  de Assessoria e Cerimonial de
Eventos ao conhecimento do coaching e treinamento. Nossa

missão, que cumprimos com muito amor, é treinar e
desenvolver profissionais na área de eventos,  auxiliando-os
a aprimorarem seu formato de trabalho. Seja para iniciantes

ou empreendedores atuantes na área, ministramos cursos,
treinamentos e prestamos consultoria, promovendo o

crescimento da empresa.



QUEM É 
FLÁVIA MANDT
Proprietária da A Benta Consultoria e Treinamento de Eventos, é
autora do Livro “Guia Prático de Assessoria de Eventos”, ministra
cursos e treinamentos e presta consultoria na área de eventos. É
ainda criadora do "Projeto Seja! - Life & Business Coaching", com os
programas “Seja Leve” e “Seja Mais” e coautora do livro “Coaching e
Desenvolvimento de Pessoas”, e atua também como orientadora de
Plano de Negócio e consultora para empreendedores. Assessora e
Cerimonialista de Eventos desde 2012, é Técnica em Secretariado,
Bacharel em Direito, Tecnóloga em Processos Gerenciais, Personal
& Profesional Coach, AnalistaComportamental e de Talentos e
Practitioner em PNL (Programação Neurolinguística).



ORIENTE SEU CLIENTE
DETERMINAÇÕES LEGAIS QUE REGEM ESTE
MOMENTO DE PANDEMIA DO COVID-19



Medida Provisória 948, de 08/04/2020

Na impossibilidade de
ajuste, o contratado

deverá restituir o valor
recebido, atualizado e no

prazo de 12 meses,
contados da data de

encerramento do estado
de calamidade pública,

sendo elaborada
Notificação Extrajudicial,
com duas testemunhas e

detalhamento da
situação.

CANCELAMENTO
Poderá ser concedida

carta crédito para
utilização em outro

evento, a ser realizado no
prazo de 12 meses,

contados do
encerramento do estado

de calamidade.

CARTA DE CRÉDITO
Poderá ser firmado

acordo entre as partes, no
que melhor lhes couber,

sem onerosidade
excessiva para nenhum

dos lados.

ACORDO

Esta Medida Provisória dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura, em razão
do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19)

Poderá ser efetuado o
reagendamento do

evento, devendo respeitar
a sazonalidade (alta
temporada / baixa

temporada) e paridade de
preço (dia da semana e
horário), e ser realizado
no prazo de 12 meses,

contados do
encerramento do estado
de calamidade pública.

REAGENDAMENTO

.Para ler a MP 948 na íntegra, clique aqui.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv948.htm


OUTROS PONTOS IMPORTANTES

Prazo para os
procedimentos: 
90 dias, a contar da
promulgação da MP 948,
em 08/04/2020 (portanto,
prazo até 09/07/2020).

Prazo para nova data do
evento: 
31/12/2021.

PRAZO
Quando existe uma

onerosidade excessiva por
uma das partes (como
inflação e reajustes de
preços, por exemplo), é

necessário que seja
efetuado o reequilíbrio

contratual, comprovando o
excedente dos custos

estimados.  

VARIAÇÃO DE CUSTOS
Havendo o cancelamento do

contrato, se algum tipo de
serviço já foi prestado, estes
deverão ser descontados do

reembolso a ser realizado
pelo contratado, de maneira

clara, honesta e objetiva,
precificando cada ato

executado. 

SERVIÇOS PRESTADOS
Não ocorrerão cobranças de

custo adicional, taxa ou
multa ao consumidor, desde

que respeitado o prazo de
solicitação, qual seja, dia

09/07/2020.

COBRANÇAS ADICIONAIS

Fonte: Dr. Daniel Del Rio / Blindagem Jurídica



CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
As relações de consumo regidas pela Medida Provisória 948 caracterizam
hipóteses de caso fortuito ou força maior e não ensejam danos morais,
aplicação de multa ou outras penalidades, nos termos do disposto no art.
56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020,  proclamou estado de
calamidade pública  no Brasil por conta da pandemia do Covid-19, até
31/12/2020.

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

PLANOS DE  RETOMADA
Cada Estado está adotando o seu próprio Plano de Retorno e Flexibilização
da Quarentena, com medidas para controle da pandemia do Covid-19.



TRANQUILIZE SUAS NOIVAS
O QUE VOCÊ PODE FAZER PARA QUE SUAS
NOIVAS SE SINTAM MELHOR



Casar sempre foi um grande desafio!
Podemos dizer, estressante até, não é
verdade? Mas antes da pandemia,
lidávamos somente com o estresse dos
detalhes, do querer além do que o bolso
permite, da falta de tempo, da
insegurança... 
Neste momento, lidamos com o estresse
da vida no todo... Portanto, precisamos nos
manter fortes e unidos, para continuarmos
saudáveis.  E isso significa também cuidar
do outro! 
E, para nós, profissionais de eventos, tem
coisa mais importante do que nossas
noivas? Eu acho que já sei a resposta! 
As ideias abaixo já foram aplicadas por
algumas alunas e fizeram muito sucesso.
Tenho certeza que as suas noivas vão se
sentir super acolhidas também! 



CUIDE!

OUÇA

Reserve um tempo para ouvir a sua
noiva. Ela está passando por um
momento de muitas emoções, boas e
ruins, e ter com quem conversar é
muito importante para que ela se
mantenha firme no processo.

REÚNA

Crie um grupo exclusivo e privado
para que todas as suas noivas
possam se conhecer e conversar.
Com certeza, elas têm muito em
comum, e este espaço será muito
bem recebido por elas.

ENCONTRE

Agende um encontro online com
todas as suas noivas e alguns
parceiros, que possam trazer
informação e entretenimento. Antes
do encontro, pode ser entregue na
casa de cada uma, um kit de mimos,
com docinhos, bebidinhas e o que
mais a imaginação (e seus parceiros)
permitir. 



FIRME PARCERIAS
RECONHEÇA E VALORIZE SEUS PARCEIROS



Parceria é via de
mão dupla: é dar e

receber! Se só existe
entrega sem troca, é

mera relação
comercial. 

Precisa haver
comprometimento
de ambas as partes

para que todos
ganhem!

RECONHECE ESSAS CARACTERÍSTICAS NO SEU PARCEIRO?
Valorize-o! Chame-o para um café virtual, estreite os laços.

Juntos, vocês vão longe!

VIA DE 
MÃO 

DUPLA

ABRAÇAR
AS

DORES

Com o parceiro tem
que rolar afinidades:

atender o mesmo
público, falar a

mesma língua e ter
conexão, de ideias,

de sentimentos e de
comportamento. 

AFINIDADES

E também tem que
existir confiança: é
confiar que indicar
este parceiro é o
melhor que você

pode fazer pelo seu
cliente e que tudo

sairá exatamente da
maneira que vocês

esperam.

CONFIANÇA

O parceiro abraça as
dores do cliente
juntamente com

você. 
Se ele entrega

exclusivamente o
que consta em
contrato, sem

entender as totais
necessidades de seu

cliente, essa não é
uma boa parceria.



REPENSE O SEU NEGÓCIO
APROVEITE O MOMENTO PARA ELABORAR O SEU
PLANO DE NEGÓCIO



SIM
>>> Analise seu perfil como empreendedora,
com experiência profissional e de vida,
habilidades, diferenciais, definindo ainda sua
missão visão e valores.
>>> Analise sua estrutura física, operacional
e de marketing de sua empresa.
>>> Analise seus produtos/serviços, clientes,
concorrentes, parceiros.
>>> Analise seu financeiro e possibilidades
de crescimento.

JÁ ELABOROU O SEU PLANO DE NEGÓCIO?

NÃO
>>> Faça uma reanálise do seu plano,
considerando o novo normal pós-pandemia.
O que você faz até hoje será suficiente para
o novo momento em que viveremos em
breve?

>>> Crie um Plano de Ação para o momento
atual e para o pós-pandemia.

A falta de planejamento é um dos maiores culpados pela mortalidade de uma empresa. 
Não deixe isso acontecer com você!



FAÇA NOVOS CURSOS
APRENDER MAIS É SEMPRE VANTAJOSO. E
SEMPRE TEMOS ALGO NOVO A APRENDER



Que curso você pode
fazer para se sentir
ainda mais incrível e
preparada para os
desafios que sua
profissão te impõe?
PENSE NESSA PERGUNTE E SÓ DESCANSE
QUANDO ENCONTRAR SUA RESPOSTA



ALGUMAS SUGESTÕES

MARKETING DIGITAL
Hoje em dia tudo gira em torno do online, e aprender a

vender dessa maneira é importante para que sua empresa
fature o quanto você deseja

GESTÃO
EMPRESARIAL

Para aprender a gerir, profissionalmente, o seu negócio

DESIGN
Gráfico, Web, de Interiores... ter noção de design é muito

importante para a atuação em eventos

DECORAÇÃO
Para entender sobre estilos, novidades e arranjos florais

ASSESSORIA E
CERIMONIAL DE EVENTOS

Ter conhecimento sobre todo o planejamento e execução
de um evento agrega em seus serviços

EVENTOS - PÓS,
GRADUAÇÃO E TÉCNICO

Este curso dará ao profissional da área de eventos maior
qualificação profissional



COMPARTILHAR
CONHECIMENTOS,
EXPERIÊNCIAS E KNOW-
HOW E DAR AS MÃOS
É isso que fazemos por aqui.
Gostou do E-book? Me manda um
oi lá no Whatsapp. 
Repito: Vou adorar te conhecer!
Um grande abraço e até logo.



CONHEÇA O MÉTODO A BENTA
Ferramentas padronizadas para planejamento e execução do evento

Todo o passo a passo da Assessoria e Cerimonial do Evento
Divulgação do seu trabalho

Estruturação do seu negócio

A Benta Consultoria e Treinamento de Eventos | Flávia Regina Mandt da Silva  | CNPJ nº 18.911.342/0001-29 | Sorocaba/SP
(15) 99141-5000 | @abenta_cursos_cerimonial | facebook.com/abenta.assessoria/ | abenta.consultoria@gmail.com

Clique aqui para conhecer

https://www.abentaconsultoria.com/cerimonialista-brilhante-individual
https://www.abentaconsultoria.com/cerimonialista-brilhante-individual

