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1. EVENTO 
 

Título do Evento (Se houver): 

Qual o objetivo principal do evento?: 
 
Que tipo de evento você pretende ter? (Marque todas as opções que desejar)   

Motivacional       Recreativo   Educativo  Executivo Lúdico       

 Interativo (Público/Palestrante)       Formal                       Informal    

      

2. HÁ TEMA DEFINIDO para a Palestra?  
(   ) Sim – qual? : 
(   ) Não, precisamos de ajuda/sugestões para definir! 
 
FALE UM POUCO SOBRE O TEMA: 
Porque esse tema? O que você considera essencial tratar?  
Com que finalidade? Que pontos considera importantes? 
 
3. QUAL A INSTITUIÇÃO/empresa promotora do evento?  
Quais as atividades da sua instituição?  
 Todos (o público) são ligados a sua instituição: (   ) Sim   (   ) Não 
Existem patrocinadores? (   ) Sim   (   ) Não 
É necessário citá-los na Palestra?  (   ) Sim   (   ) Não 
 
4. PÚBLICO-ALVO - Quem?  
Perfil do público-alvo: 
Número estimado de participantes: 
Alguma observação ou detalhe em especial sobre o público?  
 
5. Haverá alguma PROGRAMAÇÃO ALÉM DA PALESTRA? 
(    ) Sim  
Que tipo de programação?  
Qual a duração?  
Quer que o palestrante interaja nesta programação? 
Como? 
(    ) Não – Somente a Palestra! 
 
Data: ____/____/____ (confirmada)  
Horário da Palestra: das __________ às __________horas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caro Cliente, 

Este briefing tem como objetivo conhecer a programação, necessidades e focos do evento, é importante 
para o PALESTRANTE entender bem todo o contexto que envolve sua apresentação para adaptar-se ao 
público, região, costumes, cultura e aos princípios da produção, trabalhar em equipe é sempre o melhor 
caminho para atingir o sucesso; Nosso objetivo é SOMAR com sua equipe, então pedimos que nos dê o 
máximo de informações e direções possíveis. 
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6. Já existe um LOCAL DETERMINADO PARA O EVENTO?  
(   ) sim  
(   ) não  
 
QUAL A ESTRUTURA DO LOCAL DO EVENTO? 
(   ) Palco 
(   ) O Público no mesmo nível do palestrante (auditório plano) 
(   ) Iluminação (jogo de luzes)  
(   ) Data-show / Tela 
(   ) Sonorização (Microfones, som para projeções do lap top...) 
(   ) Computador ou Lap top 
(   ) Outro tipo de local (aberto, arena, salas conjugadas etc.) 
 
 
7. CONVIDADOS E AUTORIDADES 
Quem são os convidados e autoridades? 
Quais as honras deverão ser oferecidas a eles pelo palestrante? 
(   ) Citação formal – Título, Nome, Cargo etc;  

• Caso positivo, o roteiro deverá ser enviado ao palestrante com antecedência; 
(   ) Citação  informal – Apenas mencionar a presença (Enviar nomes e cargos) 
(   ) Nenhuma citação 
 
 
8. DIVULGAÇÃO 
Como será feita a divulgação?  
Necessita fotos ou outros materiais do Palestrante? 
Necessita entrevista, explanação ou apresentação em MP3 ou Vídeo para exibição em Rádio / TV / Circuitos Internos? 
 
9. RECURSOS HUMANOS 
O Palestrante poderá contar com auxiliar para operar Lap top/ Computador 
 na exibição de vídeos, músicas etc? (   ) Sim   (   ) Não 
 
10. PODEMOS AJUDAR? 
Há algo em sua programação que nós possamos contribuir? 
 
11. ALGO A ACRESCENTAR? Há alguma informação importante que não foi solicitada nesse Briefing? 
      
 

Com base nas respostas, estaremos preparando um roteiro de apresentação adequado às suas expectativas e 
necessidades, esperamos ter uma ótima parceria com sua equipe! 

Saudações,  

 

 

 

Bruno Mazzano - Produtor de Eventos 
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