
SEBRAE Open Innovation
2° ciclo da chamada aberta de inovação

Seja um parceiro do SEBRAE na transformação dos pequenos negócios. 
Venha participar de nossa Chamada de Inovação!

Visite: www.oisebrae.com.br

REALIZAÇÃO:



Como poderíamos apoiar o SEBRAE a aumentar em 60% a atração e o engajamento 
das pessoas nos eventos físicos e digitais, realizados e/ou apoiados pela instituição, 
fortalecendo um relacionamento duradouro com seus clientes, em 12 meses?

RESUMO DO DESAFIO

Atualmente, o SEBRAE enfrenta grande dificuldade 
no engajamento dos clientes em seus eventos digitais 
e híbridos por conta da grande competição pela 
atenção do público-alvo por diversos atores, além da 
infinidade de conteúdos disponíveis na internet.

 Além disso, os modelos e formatos de eventos 
disponíveis no mercado estão saturados e muitos não 
conseguem entregar valor para os participantes, pois 
perdeu-se - no digital - algumas experiências do 
mundo físico. Internamente, os eventos são 
demandados e posteriormente planejados e 
executados sem um entendimento claro sobre os 
interesses do público de forma a apoiar a estratégia 
como um todo, resultando em eventos pouco 
assertivos.

RESULTADOS ESPERADOS

Diante do resumo do contexto, pretendemos que a 

nova solução inovadora torne os eventos SEBRAE 

mais engajantes, por meio de novas dinâmicas, 

métodos e/ ou ferramentas. A solução deve 

considerar novos processos interativos para 

sensibilizar, mobilizar e engajar mais pessoas com 

produtos e serviços do SEBRAE, atender aos 

interesses e objetivos dos diferentes tipos de eventos, 

e subsidiar métricas de engajamento e retenção dos 

clientes de forma automatizada e integrada.

Algumas métricas pretendidas:

● Aumentar em 60% o volume de participação, 

engajamento e retenção dos clientes;

● Obter 80 pts de NPS no resultado de satisfação 

dos eventos.

DESAFIO  4
Novas dinâmicas engajadoras em eventos



Quem é nosso cliente?

Equipe da CDDE (Coordenação de Design de Eventos) do SEBRAE/PE, que no seu dia a dia, se depara 
com o desafio de implementar eventos atraentes, engajadores e com resultados positivos. Entretanto, 
pelos meios tradicionais de contratação do SEBRAE não consegue viabilizar eventos que apresentem 
inovação, com novas dinâmicas, métodos e ferramentas engajadoras, recorrendo, portanto, aos mesmos 
formatos de eventos já saturados no mercado.
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O que está acontecendo de fato?

O Sebrae tem um conjunto de sistemas e métodos, porém precisam ser remodelados com novos 
conceitos, dinâmicas, metodologias, ferramentas e entregas de eventos presenciais, digitais e/ou híbridos 
para aumentar o engajamento dos participantes/ clientes. Além de considerar novos processos e regras - 
ou atualizar os existentes - que atendam aos diversos interesses e objetivos dos vários tipos de eventos e 
seus públicos distintos, oferecendo todo suporte na sensibilização, mobilização, engajamento e retenção 
destes. 

Este desafio se agrava por não existir no SEBRAE uma estratégia bem definida com objetivos delimitados 
para a realização dos eventos, causando, em alguns momentos, uma concorrência de eventos dentro da 
própria instituição. Fazendo com que a maioria dos nossos eventos não atendam às expectativas de 
engajamento, entregas assertivas aos clientes, resultados dos projetos, resultados institucionais e 
avaliação qualitativa do tipo NPS. Como também atende parcialmente às estratégias de relacionamento, 
causando uma insatisfação.

Os eventos são importantes ações estratégicas de atração e relacionamento com o cliente. Devido às 
novas estratégias de marketing de conteúdo e relacionamento, muitas empresas de diversos setores 
passaram a adotar eventos e capacitações como forma de atrair e engajar seus clientes. A pandemia e o 
isolamento fez acelerar esse movimento e potencializar a concorrência pela atenção das pessoas, tendo 
em vista que o digital não tem fronteiras e na maioria das vezes o conteúdo pode ser acessado a qualquer 
tempo e em qualquer lugar de forma gratuita.
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Quando o problema é observado?

Internamente, o desafio está presente a todo momento, tendo em vista que o SEBRAE está sempre 

planejando ou executando a realização de algum evento.

Externamente, nosso cliente também é impactado pelo desafio, visto que se depara com uma saturação 

de oferta de eventos, alta concorrência da sua atenção, deixando-o desnorteado do que de fato é 

relevante para ele investir tempo e recursos.

Entretanto, destacamos abaixo quatro pontos mais relevantes:

● Apenas os temas, conteúdos e palestrantes não atraem e não fazem mais sentido para as pessoas, 

que estão exaustas do mais do mesmo;

● Elevada concorrência pela proliferação de eventos similares em todo país transmitidos pela 

internet de forma gratuita;

● Na momento da demanda do gestor para a CDDE, quando não percebe o evento como parte da 

estratégia do seu projeto, definindo objetivos e temas adequados ao público-alvo definido;

● Boa parte dos gestores do SEBRAE ainda não compreenderam que o digital não tem fronteiras e 

insiste em regionalizar eventos não percebendo sua capacidade de integração entre as 

Unidades/Projetos.



Onde o problema acontece?

O desafio está presente ao longo do processo de execução de um evento: desde sua concepção ao 
monitoramento dos resultados, que é de corresponsabilidade entre a CDDE e os gestores de projetos 
das 7 unidades regionais do SEBRAE/PE. 

Atualmente os eventos estão sendo executados 100% no digital, mas já começam a surgir demandas por 
eventos presenciais e vemos como tendência forte os eventos híbridos ou figitais. 

Atualmente, o trâmite interno se passa na utilização de sistemas de requisição e a aprovação interna da 
ação (fluig e SEAP), sistema de controle de contratação, obedecendo prazos normativos (IN), controle 
das metas (SAS), computadores, ambientação, plataformas digitais, espaços, equipamento de iluminação,  
sonorização e Mão de Obra especializada.

Os processos não têm integração, não há um cumprimento de um fluxo contínuo, falta de participação 
ativa do demandante e das unidades de suporte, prejudicando a comunicação interna para os envolvidos, 
causando possíveis impactos negativos nos resultados.
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Qual a causa raiz do problema?

A pandemia acelerou o processo de digitalização da sociedade e transformou o setor de eventos, 

lançando um forte desafio de torná-los atrativos e engajadores de tal forma que justifique um grande 

volume de pessoas parar tudo que está fazendo naquele dia e horário para participar do evento. Tendo 

em vista que os modelos atuais - mesmos os digitais - de eventos se tornaram rapidamente saturados e 

obsoletos, o que estamos enfrentando atualmente é um baixíssimo volume de participantes e 

engajamento durante o evento. 

Por isso, existe uma sensação interna de desperdício de tempo e investimento numa ação que fracassa, 

além de antiproducente, pode causar uma rejeição do público-alvo inviabilizando seu engajamento e 

fidelização.

Assim, percebemos algumas causas que devemos atentar:

● Os métodos e dinâmicas existentes e utilizadas massivamente não atraem, motivam e engajam os 

participantes;

● As ferramentas e plataformas de eventos existentes não entregam uma experiência engajadora 

para os participantes e são pouco intuitivas na sua usabilidade; 

● No SEBRAE/PE, a maioria dos eventos são utilizados como meta fim e não como estratégia de porta 

de entrada ou como oportunidade de continuidade de um relacionamento com os clientes;

● Falta de uma sistemática de apoio ao evento entre as Unidades de suporte (Marketing e 

Comunicação, Relacionamento, Soluções e Produtos), CDDE e gestor demandante.



Qual o impacto do problema?

Listamos abaixo alguns pontos negativos causados pela insucesso dos eventos:

● Baixo engajamento de participantes nos eventos. Podendo ser mensurados por meio de vários 
indicadores. Tais como: inscritos X participantes, Churn, pursh X inscritos;

● Prejuízo para a marca do SEBRAE;
● Retrabalho e tempo elevado no planejamento e execução do evento, sem possibilidade de aferir a 

entrega de valor ao cliente, seu engajamento e fidelização, o que resulta em possível 
comprometimento da marca SEBRAE;

● Investimento financeiro mal aplicado (Número de horas de planejamento + execução x salário 
médio dos técnicos, unidades de uso de outros recursos (locação de equipamentos + técnicos x 
valores unitários);

● Investimento de tempo dos colaboradores envolvidos (tempo médio empregado);
● Desgastes com parceiros e patrocinadores, percebida pela condução do CDDE, que não recebem a 

entrega proposta na negociação de participação;
● Aumento de Detratores e Neutros no NPS do SEBRAE.
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Quais as alternativas existentes?

O SEBRAE tem vasta experiência na realização de eventos de diversos portes no presencial, mas muito 

pouco no digital e híbrido. Ao longo do último ano, foram testadas diversas formas de eventos, com 

diferentes fornecedores e plataformas. 

Atualmente no mercado, existem várias empresas que ofertam serviços de stream e produção de 

eventos, nos mais diversos tipos de plataformas, desde uma simples transmissão via youtube a uma 

plataforma de realidade aumentada que simula uma experiência de evento físico. Porém, o que fica 

evidente é que nenhum desses fornecedores tem uma solução integrada de ponta a ponta - 

planejamento, realização e monitoramento - para realizar eventos com métodos e dinâmicas inovadoras 

que consigam engajar um grande volume de participantes.

Portanto, as alternativas existentes até o momento é a contratação de empresas de eventos por licitação 

ou execução direta com plataformas freemium (zoom, gloogle meet, teams, etc), pequenos eventos com 

impulsionamento orgânico (redes pessoais de whatsapp, telegram, facebook, linkedin).



Quais deficiências o cliente encontra nas alternativas?

● Soluções sem integração com resultados partidos e não mensuráveis;
● Baixo volume de participantes;
● Baixo engajamento e participação nos eventos;
● Não apresenta nenhum diferencial de mercado;
● Mais um evento dentre todos os que são realizados todos os dias;
● Uso ferramentas demo, com tempo e recursos restritos;
● Não há apoio técnico especializado;
● Dificuldades de coleta e registro dos atendimentos e resultados.
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Informações complementares:

Inscreva-se no site: www.oisebrae.com.br

Dúvidas: acesse o regulamento ou entre em contato pelo
E-mail: oil@portodigital.org ou pelo WhatsApp: (81) 9 9121-0040.
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