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Guia prático de assessoria 
e cerimonial de eventos

MENSAGEM

Após a minha formação de Coaching, cheguei a pensar em parar de trabalhar como

Assessora e Cerimonialista de Eventos. Nesse momento, me deu um aperto no peito, uma

tristeza por deixar morrer tanto conhecimento adquirido na minha carreira nessa área. E foi

aí que pensei que eu deveria ministrar um curso, para pelo menos uma turma, para, assim,

poder passar adiante o meu conhecimento.

Quando comecei a escrever o curso, as palavras foram se formando e, o que era para ser

um rascunho para o curso, começou a tomar forma diferente. O resultado foi esse: um livro

cheio de informações, know-how, dicas e macetes... exatamente tudo o que vivi e aprendi

nos inúmeros eventos que realizei.

E felizmente, tudo se ajeitou: consegui conciliar minha nova paixão pelo Coaching com a

minha paixão por eventos, e hoje ministro cursos presenciais e online, prestando também

consultoria para empreendedores da área de eventos ou não, iniciantes ou que pretendem

aprimorar a sua empresa já existente.

O profissional da área de organização de eventos possui uma grande responsabilidade,

pois lidamos com sonhos, ajudando a transformá-los em realidade. Meu desejo é que meu

curso, juntamente com este livro, sejam seus grandes parceiros e que o aprendizado

adquirido aqui passe a fazer parte de seus dias nessa profissão tão linda. Desejo com todo

o meu coração que você seja feliz e realizado nela.

Com muito carinho,

Flávia Mandt
“Agradeço ao Universo por fazer as coisas fluírem e acontecerem.”

(*Foto da capa original do Livro Físico)



“Ao folhear o livro, já se percebe o amor e carinho ali, nele imposto. A 

Flávia não teve receio algum em transmitir através dele, tudo (mas 

tudo mesmo!) o que aprendeu durante sua carreira, e repassar 

adiante para todos que também possuem esse sonho de se tornar 

uma Cerimonialista. Levo-o comigo para onde vou, virou minha 

referência e meu guia de trabalho.” 
(Gabriela Ochandio – Sonho de Dois Assessoria e Cerimonial de Eventos)

“Parabéns pelo seu livro, estou encantada. Ele é maravilhoso e 

sempre o levo para todo lugar. Posso dizer que em menos de 1 ano, 

minha empresa teve uma grande evolução e você e seu livro fazem 

parte dessa história.” 
(Mariana Martins – Estrela Guia Assessoria e Cerimonial de Eventos)

“Este livro é bem dinâmico de fácil entendimento, muito bem 

explicado  e de grande ajuda para quem está iniciando na profissão 

de Assessoria e Cerimonial. Atendeu completamente minhas 

expectativas e objetivos, preenchendo lacunas de entendimento que 

existiam sobre o assunto e me norteando para busca de 

aprimoramento sobre esta espetacular profissão.”

(Cíntia Hipólito Soncin – HS Assessoria e Cerimonial de Eventos)
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INTRODUÇÃO
O QUE O ASSESSOR E CERIMONIALISTA DE

EVENTOS FAZ PELO CLIENTE?

Com a correria do dia a dia, dificilmente uma

pessoa interessada em promover um evento, seja este qual

for, consegue se dedicar aos preparativos deste momento

como gostaria. Além disso, a falta de conhecimento na área

pode tornar essa organização muito estressante. O assessor

de eventos vem então para trazer tranquilidade, agilidade e

profissionalismo para a ocasião, fazendo com que tudo

ocorra como o planejado e esperado. Logo na contratação, é

feita uma análise do perfil do contratante em relação a

gostos, necessidades e desejos e um relatório com todos os

detalhes do evento e, com esse relatório em mãos, inicia-se

o trabalho.

Um bom assessor de eventos tem parcerias com

excelentes fornecedores do ramo de festa, capazes de

atender as exigências do cliente em toda sua completude,

do produto contratado aos descontos e/ou vantagens

concedidos. Juntamente ao dono do evento, é criado um

cronograma, onde estarão determinados todos os seus

detalhes e os horários a serem realizados, tendo-se assim a

certeza de que tudo sairá da maneira desejada.

No dia do evento, todos os detalhes da montagem

são acompanhados de perto pelo organizador, respeitando e

confiando no trabalho do fornecedor contratado, garantindo

que tudo esteja sendo executado da maneira requerida pelo

cliente.

O assessor, ao vender seus serviços, deve deixar

claro ao cliente que ao se contratar uma assessoria para a
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organização do evento, além de facilitar o momento dos

preparativos, as vantagens ou descontos conquistados pela

assessoria valem o investimento pago. O profissional deve

fazer com que seja percebido o valor e não o preço do

serviço. Deve deixar claro o que ele, como profissional,

poderá realizar pelo evento desejado de seu cliente.

Este guia foi elaborado de maneira a atender todos

os tipos de eventos sociais, sendo detalhado o passo a

passo da assessoria, todos os detalhes que envolvem a

organização de um evento, além de ajudar a criar um plano

de negócio para abertura da empresa de assessoria.
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A partir de agora, será detalhado todo o processo

para a organização de um evento social como casamento,

festa de debutante, formatura, batizado e aniversário.

1.1 DIVULGAÇÃO

Existem várias formas de uma empresa ser

divulgada e agora serão estudadas algumas delas.

1.1.1 REDES SOCIAIS

Hoje não é possível falar em divulgação de uma

empresa sem pensar nas redes sociais. Facebook,

Instagram, Linkedin, e tantas outras opções, são

fundamentais para se chegar até o cliente.

Quaisquer que sejam as opções escolhidas, deve-

se levar em consideração sempre o profissionalismo: mesmo

que o assessor trabalhe sozinho, a divulgação é de sua

empresa e não de sua pessoa.
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Então, uma página exclusiva para a empresa é

obrigatória, sem usar o perfil pessoal das redes sociais para

divulgar o trabalho.

Mas é claro que, no perfil pessoal, pode-se divulgar a

página profissional, compartilhando o seu link e postagens,

fazendo com que os amigos do perfil cheguem até ela. Já na

página profissional são divulgadas apenas informações

relacionadas à profissão. Fotos e posts pessoais, com opiniões

pessoais e até mesmo curtidas em publicações que não dizem

respeito ao negócio, somente podem ser feitas no perfil pessoal.

Deve-se tomar muito cuidado com isso: muitas empresas

misturam uma coisa à outra, o que acaba trazendo amadorismo à

empresa.

As redes sociais servem tanto para divulgar o trabalho

do profissional como para falar da área de eventos em geral.

Posts com dicas e ideias são pertinentes para movimentar a

página e chamar a atenção do público-alvo.

Existem empresas especializadas em gerenciar as

redes sociais de outras empresas. Se o assessor não tem

criatividade ou tempo para manter a sua página sempre ativa, é

interessante a contratação de uma dessas empresas. Além disso,

outra dica interessante são os anúncios patrocinados (pagos) do

Facebook, que atingem um número muito grande de usuários,

atraindo público, gerando curtidas e movimentação para a

página. Existem vários cursos, presenciais ou online, que

ensinam a melhor forma de usar as redes sociais,

potencializando as páginas e ajudando o usuário a aumentar

o seu faturamento.

1.1.2 SITE

Assim como as redes sociais, ter uma página na

internet também é de grande valia para que o cliente possa

chegar até a empresa e vice-versa. O site deve ser

desenvolvido de maneira profissional, com um visual limpo e
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claro, contendo todas as informações necessárias para que o

cliente possa conhecer melhor os serviços divulgados e

consiga facilmente contato com o profissional.

1.1.3 MÍDIA ESPECIALIZADA EM EVENTOS

Mais especificamente, especializada em eventos na

área que se quer atingir. Existem muitos sites especializados

em divulgação de empresas de eventos e essa é uma ótima

forma de divulgação. Como hoje estes sites já estão bastante

conhecidos, é muito provável que o interessado em realizar

um evento acesse um desses sites, conhecendo várias

empresas do ramo de eventos de uma só vez. Um dos

fatores mais atrativos desses sites é que cada empresa tem

uma página própria, com todos os contatos e com fotos dos

últimos eventos. É uma excelente forma de atingir o público

alvo.

1.1.4 PARCERIAS E NETWORK

De todas as formas de divulgação, parcerias com

profissionais da área é com certeza uma das mais

importantes. É importante que se esteja no meio dos

profissionais da área, fazendo network, participando de feiras

e workshops. Em cada evento realizado, duas ou três

parcerias podem nascer. Procedendo sempre com muito

profissionalismo, com espírito de equipe, respeito pelos

profissionais e se esforçando para entregar sempre para

entregar sempre o melhor, os demais fornecedores do

evento realizado podem indicar a empresa para os próximos

clientes deles.

Após a análise e definição do público alvo, o

assessor deve fechar parcerias com profissionais que

atendem esse mesmo público, para que assim possam estar

sempre indicando clientes um ao outro que tenham o perfil
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dessas empresas.

No entanto, deve-se tomar cuidado com os

profissionais com quem se relaciona. O assessor somente

deve indicar quem realmente confia, sabendo que sua

indicação é um pedaço do seu trabalho. Uma má indicação

pode fazer com que a empresa de assessoria fique malvista

perante o seu cliente e as demais pessoas com quem,

porventura, este comentar o ocorrido.

1.1.5 REALIZAÇÃO DE WORKSHOP

A realização de Workshops para noivos e

debutantes é uma das melhores opções para realizar

parcerias e promover a divulgação de uma empresa do ramo

de eventos. O Workshop organizado pelo assessor de

eventos é uma bela demonstração de como é a execução de

seu trabalho, fazendo com que, tanto contratos com clientes

como parcerias nasçam deste evento. A participação de

noivos e debutantes nesses Workshops normalmente é

gratuita, mas a participação dos fornecedores pode ser

negociada, para que o valor arrecadado seja investido na

organização e elaboração do evento.

1.1.6 FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES

É muito importante que se mantenha contato com

os clientes de eventos anteriores. Além de eles mesmos

poderem fechar novos eventos com o assessor, ainda

podem trazer muitas indicações de futuros clientes.

É interessante o assessor sempre se lembrar de

mandar votos de aniversário, de casamento ou pessoal, todos

os anos. É ainda interessante que, ao final de cada evento o

assessor presenteie o cliente com presentes que além de

úteis, sejam duradouros, para que o cliente esteja sempre

olhando o objeto e se lembrando do evento e do seu
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Cerimonialista (por exemplo: uma caixa multiuso com o nome

do casal de noivos ou da debutante).

1.1.7 E-MAIL

O profissional deve ter um e-mail profissional, de

preferência do próprio site da empresa. Se isso não for

possível, deve-se criar um e-mail em provedor confiável

(Google ou Outlook, por exemplo) com o nome da empresa

(empresa@provedor.com).

É importante que a caixa de e-mail seja sempre

consultada, para que não haja demora nas respostas. Cliente

procura agilidade; a demora na resposta pode fazer com que

ele perca a confiança na empresa antes mesmo de conhecê-

la.
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1.2 APRESENTAÇÃO

Após a realização da divulgação, espera-se que os

clientes cheguem até a empresa. Para receber estes

clientes, é importante que o assessor tome alguns cuidados,

como veremos a seguir.

1.2.1 ORÇAMENTO

Muitos profissionais não disponibilizam orçamento

por e-mail, fazendo-o somente pessoalmente. Isso tem três

pontos a serem analisados: 1. Apresentar o orçamento

pessoalmente é interessante, pois o assessor estará tendo

contato direto com o cliente, podendo se mostrar, mostrar

suas vantagens e peculiaridades. 2. É uma forma de se

defender de possíveis concorrentes que estejam aplicando a

técnica “Cliente Oculto”. 3. Pode perder o cliente, pois

muitos não têm tempo para ir conhecer o profissional sem

saber o preço cobrado, já que este pode ser bem acima do

pretendido.

Como já foi dito, agilidade é importante.

Portanto, é aconselhado que se tenha um modelo de
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de resposta pronto para que, mesmo que o profissional

esteja com pouco tempo, a resposta seja sempre rápida,

pontual e assertiva, abrangendo todos os pontos importantes

para o contato. Além disso, é importante que se faça uma

apresentação da empresa, com todos os serviços detalhados

e com os preços cobrados – ou não, conforme dito acima.

Nesta resposta, o assessor deve convidar o interessado para

uma conversa pessoalmente, onde poderá ser explicado para

ele todos os pormenores dos serviços ali apresentados.

Segundo Warren Buffet, “preço é o que se paga,

valor é que se leva”. Quando o empreendedor disponibiliza

um orçamento está mostrando o seu preço; quando o

empreendedor faz uma boa apresentação da sua empresa,

está mostrando o seu valor. A empresa mostrando o seu valor

é mais fácil o cliente estar disposto a pagar o preço.

1.2.2 VESTIMENTA

O assessor deve estar sempre preocupado com a

imagem que passa para as outras pessoas e a vestimenta faz

parte disso. No dia-a-dia, em reuniões, um esporte fino basta.

Em dia de evento, o assessor e sua equipe deverão estar

sempre com roupa social, podendo ser calça, blusa e e

terninho ou vestido, no caso da mulher, e terno preto no caso

do homem, sempre na cor preta. Alguns profissionais optam

por roupa de gala, o que não é uma boa ideia, já que

provavelmente serão confundidos com convidados.

Outro cuidado que deve se ter é quanto ao uso de

anel e/ou pulseira no dia do evento. A assessora deve se
atentar ao risco que corre de enroscar no vestido da noiva,

causando transtornos ao dia do evento.
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