
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: INOVAÇÃO PARA PROJETOS DE EVENTOS – COMO AS FERRAMENTAS DE DESIGN DE
SERVIÇOS PODEM ESTIMULAR PROCESSOS E RESULTADOS DIFERENCIADOS NA CONCEPÇÃO
DE EVENTOS: UM ESTUDO SOBRE EVENTOS CIENTÍFICOS.

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: TURISMOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JANETE CAETANO DA SILVA JENEL DO CARMOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DOUGLAS SILVEIRA DE ASSISORIENTADOR(ES): 



Inovação para projetos de eventos – como as ferramentas de design de 

serviços podem estimular processos e resultados diferenciados na concepção 

de eventos: um estudo sobre eventos científicos. 

 

RESUMO:  

O presente trabalho objetiva explorar a utilização da metodologia “design de 

serviços” como ferramenta para inovação em projetos de eventos, partindo da 

percepção dos profissionais dessa área em relação às ferramentas estudadas e, 

assim, avaliar se essa união pode se tornar um diferencial competitivo para a 

geração de projetos de eventos diferenciados. 

INTRODUÇÃO:  

A inovação cria uma vantagem competitiva, portanto, segundo Freeman e Soete 

citados por Barbieri (2004), as empresas que não inovam não conseguem 

sobreviver. Está afirmação também se aplica ao segmento de eventos, e para 

atender essa necessidade, pode-se empregar o design de serviços (Design 

Thinking), metodologia que está sendo utilizada em todo o mundo para gerar 

inovação com a geração de novas ideias. Assis (2013, p.10), ao introduzir a 

disciplina de design de serviços, aponta que “é consideravelmente jovem, formatada 

nos últimos quinze anos, e nasce da convergência das áreas do design: design 

estratégico, design para sustentabilidade, design da interação e o design de 

experiência”. Logo, ainda é tema relativamente novo em discussões acadêmicas 

mais específicas, como a proposta nesse trabalho.  

Em síntese, a prática metodologia do design de serviços tem como base um tripé 

que contempla as seguintes frentes (VIANA, 2012):  

1. Imersão: primeira fase do design de serviços e tem a função de aproximar a 

equipe de projeto do problema.  

2. Ideação: onde a equipe (preza-se por multidisciplinar), os clientes e designers 

criam e desenvolvem em conjunto as possíveis soluções inovadoras 

(cocriação). 

3. Prototipação: são criados modelos de baixo custo para o aprendizado com a 

comparação de pontos de vista diferentes (da equipe de projeto e do usuário), 

e também para que as soluções sejam experimentadas antes de serem 

implementadas. 

Ao passo que as fases de projetos em eventos levam em consideração: 



1. Briefing: documento onde constam as informações provenientes da captação das 

necessidades do cliente (NAKANE, 2013), Desenvolve do conjunto de atividades 

para a realização de um evento.  

2. Layout: definição do espaço mais adequado para a realização do evento, 

conforme as informações trazidas na fase anterior (MONKS 1987, p. 89). 

3. Logística: fase onde o projeto ganha racionalidade e gestão de recursos materiais, 

humanos e financeiros para elaborar o projeto (CARVALHO, 2002, p. 37). 

4. Produção: etapa onde o projeto ganha contornos reais e começa a ser executado 

(ZANELLA, 2003).  

Todo produtor de eventos, conforme afirma Andrade (2007), tem como base a 

organização, o planejamento, a orientação e o acompanhamento de todas as fases 

de um evento. Com isso em mente, Loockywood (2006) reforça que o design de 

serviços propõe que um novo olhar seja adotado, pois é uma ferramenta que 

possibilita prever possíveis problemas que possam ocorrer antes mesmo do evento 

acontecer, e transformá-los em soluções. O desafio proposto aqui é atrelar esses 

dois processos, gerando novos horizontes para a produção de projetos em eventos. 

Um dos fatores que justificam a necessidade de inovação no mercado de eventos é 

o seu crescimento: segundo pesquisa realizada ABEOC/SEBRAE em 2014, 80% de 

crescimento acumulado entre 2001 e 2013 – o que aponta para a necessidade de 

profissionalização e diferenciação da área de eventos para atender a demanda.  

OBJETIVOS: Avaliar a aplicabilidade da metodologia criativa e inovadora do design 

de serviços no segmento de eventos científicos e aprimorar as ferramentas de 

design de serviços em uso específico para a área de eventos.  

METODOLOGIA: Pesquisa bibliográfica de fontes diversificadas e reconhecidas 

sobre o tema e pesquisa exploratória; entrevistas com profissionais de eventos e 

docentes para o levantamento de experiências práticas com o problema pesquisado.  

DESENVOLVIMENTO:  

O projeto é dividido em três fases onde será realizada pesquisa exploratória, com 

objetivos e metodologias distintas detalhadas a seguir: 

 Fase I - Pesquisa teórica a respeito do design de serviços e seleção das 

ferramentas que podem ser utilizadas pelos profissionais de eventos para inovação 

e gestão de projetos em eventos.  

 Fase II – Com o cumprimento da fase I, a pesquisa ganha aspecto prático, com 

viés de estudo de caso, e objetiva apresentar as ferramentas do design de serviços 



para 20 (vinte) profissionais atuantes em eventos. Será realizado levantamento 

qualitativo por meio de questionários semiestruturados e brainstorming (pesquisa 

qualitativa I) para avaliar o entendimento e a viabilidade de inserção das ferramentas 

selecionadas nas rotinas de profissionais da área de eventos.  

 Fase III – Serão entrevistados 6 pesquisadores que lidam com a temática 

eventos, e/ou design de serviços, e realizada a pesquisa qualitativa II (mesma 

metodologia aplicada na fase II). Os resultados da tabulação dos dados das 

pesquisas qualitativas I e II servirão de input para o aprimoramento das ferramentas 

propostas e entendimento final sobre o grau de contribuição das ferramentas de 

design de serviços para o profissional da área de eventos. 

RESULTADOS PRELIMINARES:  

Estima-se que o mercado de eventos tenham clientes cada vez mais exigentes e 

que buscam a inovação e tecnologia nos projetos. Há, igualmente, a expectativa de 

concorrência acirrada devido à entrada de empresas internacionais de eventos no 

mercado brasileiro. Esses fatores per si já indicam a necessidade atualização das 

técnicas adotadas pelo profissional de eventos – que atualmente estão defasadas 

por serem pouco criativas no processo e mecanizadas nos resultados. Portanto, até 

o momento as hipóteses levantadas para o projeto veem se mostrando promissoras.   
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