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Práticas abusivas na 
indústria de eventos 

pós-pandemia

Em período de 
pós-pandemia, é 
claramente perceptível 
o aumento dos 
eventos, após o forte 
impacto da Covid-19 
nesse segmento

Contudo, embora a 
retomada das ativi-
dades seja um bom 

sinal para a economia, não 
se pode esquecer de que 
as regras legais aplicadas 
estão vigentes e devem ser 
respeitadas pelos fornece-
dores. Surpreendentemen-
te tomamos conhecimento 
de situações por canais 
de comunicação e até por 
pessoas próximas de pro-
blemas existentes no pós
-pandemia, especialmente 
no segmento de festas, 
sejam elas de casamento, 
aniversário, etc.

Diversos prestadores de 
serviços procuram alterar 
as bases contratuais cele-
bradas, muitas vezes antes 
da pandemia, poucos dias 
antes do evento ou até pou-
cas horas da sua realização, 
numa prática claramente 
abusiva ao prevalecer-se 
sobre a fragilidade do con-
sumidor naquele momento, 
a fim de obrigá-lo a contratar 
novos serviços ou arcar com 
custos adicionais que su-
postamente teriam surgido 
momentos antes do evento 
contratado.

Por exemplo, um serviço 
de bar contratado para 
uma festa de casamento 
com quantidade de público 
determinada há meses ou 
até anos, pratica conduta 
abusiva ao informar dias 
antes da celebração a ne-
cessidade de mais pontos 
de distribuição de bebidas, 
ou seja, a contratação adi-
cional de profissionais, sob 
a justificativa de atender 
adequadamente o público, 
sob pena de não garantir a 
qualidade do atendimento.

Ora, é claro que o forne-
cedor ao ofertar o serviço 
já deve garantir condições 
mínimas de qualidade, caso 
contrário sequer poderia 
ofertá-lo, mas opta em fazer 
tal afirmação de não garantir 
o atendimento de qualidade 
como argumento de pressão 
para que os noivos sejam 
persuadidos a contratar 
esse adicional. Numa hipó-
tese do casal assumir a não 
contratação de uma equipe 
adicional, certamente o 
fornecedor não assinaria 
um termo declarando que 
não se comprometeria com 
a qualidade do serviço. 

E o mais incrível é que essa 
prática tem sido comum 
com grandes prestadores, 
felizmente não todos, apro-
veitando-se da situação, 
especialmente de casais 
que esperaram mais de dois 
anos para a realização da 
celebração. Além do forne-
cedor não poder afirmar a 

impossibilidade de garantir 
a qualidade do serviço se 
o pacote adicional não for 
contratado, o consumidor 
pode exigir a obrigação 
contratualmente firmada, 
sob pena de rescindir o 
contrato, bem como obter 
a devolução dos valores pa-
gos, isso sem contar outros 
prejuízos que poderão ser 
apurados.

Logo, não basta contra-
tar um bom fornecedor, 
que seja recomendado e 
reconhecido no mercado, 
é necessário analisar as 
cláusulas contratuais com 
atenção, especialmente a 
parte das obrigações do 
prestador, a fim de evitar 
contradições e alguma mu-
dança brusca do contratado 
às vésperas da festa.

Não se nega a possibilida-
de de alterações no decorrer 
do contrato, seja por proble-
mas com fornecedores dos 
prestadores, dificuldades 
observadas quando dada 
vistoria da locação do es-
paço etc., mas é incomum 
para prestadores com ex-
periência em festas, como 
de casamento, a alteração 
de aspectos essenciais do 
contrato pouco antes da 
celebração.

Assim, ao prevalecer-se da 
fragilidade do consumidor 
neste momento e exigir 
vantagem econômica e 
manifestamente excessi-
va, caracteriza-se prática 
abusiva, podendo o consu-
midor reclamar nos órgão 
de proteção e defesa do 
consumidor, bem como plei-
tear uma indenização pelo 
prejuízo material causado 
pela alteração contratual, 
além do eventual prejuízo 
moral, pelo dano psicológico 
em ter que alterar as bases 
contratuais e arcar com um 
custo adicional repentina-
mente e sem justo motivo.

E aos prestadores, estes 
devem cumprir as regras 
do Código de Defesa do 
Consumidor e sempre que 
houver a necessidade de al-
teração contratual, situação 
plenamente possível, nada 
veda a tratativa com seu 
cliente numa possibilidade 
de adaptação contratual, 
porém, após celebrado o 
contrato, um eventual erro 
do fornecedor não pode 
gerar ônus ao consumidor. 

O consumidor contrata 
prestadores de serviços na 
certeza de que tais profis-
sionais são conhecedores 
do mercado e especialistas 
em prever uma boa e ade-
quada celebração. Alguns 
consumidores contratam 
até assessores, para que o 
evento seja devidamente 
organizado e não surjam 
problemas como os narra-
dos, mas a responsabilidade 
dos organizadores de festas 
é outro tema que ainda será 
abordado.

(*) - É professor de Direito do 
Consumidor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie Campinas.

Bruno Boris (*)

Se automação de processos (o uso de robotização e 
inteligência artificial) pode soar algo caro, distante, para 
pequenas e médias empresas, um novo conceito em voga, 
o da hiperautomação, tende a parecer inacessível para 
elas. Mas não é. Na verdade, não raro, a hiperautomação 
está presente em empreendimentos menores. O que falta 
é incorporar esse entendimento e implementar ações de 
maneira estratégica.

A avaliação é do pós-graduado em TI e em Análise e 
Projetos de Sistemas, Emauri Gomes Gaspar Junior, que 
acumula experiência de mais de 25 anos na área. Investi-
dor em empresas de tecnologia e cofundador da Run2biz, 
fabricante de software com unidade nos Estados Unidos 
e desenvolvedora de soluções em gestão de serviços de 
TI para empresas, ele defende a simplificação do conceito 
e a importância de se construir uma nova mentalidade 
sobre o assunto.

“Podemos definir ‘hiperautomação’ como o uso de um 
conjunto de tecnologias combináveis, voltadas a eliminar, 
ou minimizar, o trabalho manual. Com isso, acelerando 
e intensificando tarefas, e diminuindo o risco de erros”, 
define o especialista. “E a hiperautomação não é algo caro, 
absurdo, inacessível a pequenas e médias empresas”, 
acrescenta. Para ele, o que precisa haver é a compreensão 
de que gastar com boas tecnologias deve ser entendido 
como investimento que dá resultados. 

Assim, para pequenas e médias empresas, que dispõem 
de menor potencial de aportes, o recomendável é partir 
para a hiperautomação de forma estratégica e, grada-
tivamente, por etapas. “Não é de uma hora para outra. 
É aos poucos. Identificar aquelas tarefas prioritárias, 
que podem ter sua execução manual ou operacional 
substituídas para serem incrementadas por soluções 
em robotização e inteligência artificial. Ir combinando as 
tecnologias, as soluções, de acordo com as necessidades 
imediatas”, afirma.

O passo seguinte na estratégia de se tornar um em-
preendimento hiperautomatizado é aplicar o retorno do 
investimento inicial na hiperautomação de uma outra 
tarefa ou setor dentro do negócio. “Então, o pequeno 
empresário investe numa primeira etapa, alcança resul-
tados, e com esses resultados investe mais”, orienta o 
especialista.

Com a hiperautomação implementada, o pequeno e 
médio empresário pode direcionar os funcionários en-
carregados das antigas tarefas burocráticas, manuais ou 

Gastar com boas tecnologias deve ser entendido como 
investimento que dá resultados.

Pesquisa divulgada pelo 
Sebrae aponta que 
mais de 50 milhões de 

brasileiros sonham com uma 
outra possível saída: abrir 
o próprio negócio. Empre-
ender tem se tornado uma 
mudança radical de vida e 
sinônimo de sucesso. 

“Acredito que vivemos um 
tempo em que os brasileiros 
começaram a perceber que 
o enriquecimento, a vida 
melhor, o conforto que todo 
mundo sonha depende, 
na sua maioria, da própria 
pessoa”, afirma Douglas 
Andrade, empreendedor no 
ramo de vendas. Além da 
profissionalização, a busca 
por conhecimento e abertu-
ra ao novo injeta novidade no 
mercado, novas ideias, novos 
caminhos possíveis que dão 
à roda da economia um novo 
ar de alívio. 

“Nos últimos anos o in-
centivo ao empreendedor 
aumentou muito, mas o 
primeiro passo precisa ser 
da própria pessoa e acredito 
que passamos por um perí-
odo de consciência coletiva 
acerca de ser dono do pró-
prio negócio”, complementa 

Empreender tem se tornado uma mudança radical de vida e 
sinônimo de sucesso.

Muitas pessoas iniciam um cur-
so na universidade, se formam e 
começam a trabalhar na área pla-
nejada. Mas, no caminho, alguns 
percebem que não se adaptaram 
àquela profissão e não estão sa-
tisfeitos em atuar naquele setor, 
seja por uma escolha profissional 
precoce, falta de perspectiva de 
crescimento na carreira, propósi-
to, motivação ou, até mesmo, por 
algum fator externo.

De acordo com dados levantados 
pelo consultor Fredy Machado, 
cerca de 90% das pessoas estão 
infelizes em seus trabalhos e, mes-
mo diante desse cenário, muitos 

optam por continuar na área em 
que estão, mesmo que infelizes, 
para seguir cumprindo suas obri-
gações financeiras como aluguel, 
família ou qualquer outra despesa.

Para Alexandre Slivnik, vi-
ce-presidente da Associação 
Brasileira de Treinamento e 
Desenvolvimento (ABTD), que 
realiza cursos e palestras há vinte 
anos, nesse caso, uma ótima al-
ternativa para buscar a realização 
profissional é fazer uma transição 
de carreira. 

“Não se adaptar à sua área de 
atuação é muito comum e acon-
tece com uma frequência maior 

do que imaginamos. O primeiro 
passo, nesse caso, é fazer uma 
autoavaliação sobre o momento da 
sua carreira. Entenda os motivos 
por não ter gostado dessa experi-
ência e avalie como essa vivência 
pode colaborar para a sua nova 
escolha de profissão no futuro”, 
revela. O palestrante acredita que 
é necessário ponderar se realmen-
te é preciso fazer uma completa 
transição de carreira. 

“Nem sempre o descontenta-
mento com um emprego é sinal 
de infelicidade com a profissão. 
Pode ser que a empresa não seja 
a ideal e uma mudança de ares já 

resolveria o problema. Também 
é possível levar em conta uma 
alteração de função, porque os 
cargos podem apresentar di-
versas possibilidades. Analise a 
situação friamente e entenda se o 
problema não pode ser resolvido 
de uma maneira menos radical”, 
pontua. 

Caso a escolha por uma transição 
seja efetivada, é importante plane-
jar os próximos passos e conversar 
com profissionais que atuam na 
área almejada. “Realizar um bom 
networking, ir atrás das pessoas 
que conquistaram aquilo que você 
quer conquistar e participar de 

eventos relacionados a essa área 
de atuação serão passos fundamen-
tais para facilitar essa recolocação 
no mercado de trabalho”, relata 
Slivnik.

A insegurança é comum nesse 
momento, mas deve ser superada 
em busca da felicidade profissio-
nal. “Não tenha medo de mudar. A 
nossa vida é feita de testes, erros, 
acertos e, quanto maior o número 
de testes e tentativas, maiores as 
chances de finalmente encontrar-
mos aquilo o que procuramos em 
nossos trabalhos e carreiras”, fina-
liza. Fonte e outras informações: 
(www.alexandreslivnik.com.br).

Mais de 50 milhões de brasileiros 
anseiam ter o próprio negócio

Para sair dos apertos, dar conta das finanças da família e conquistar um futuro mais promissor, 
economizar não tem sido mais uma resposta muito satisfatória

 3) Invista em Marke-
ting: nunca é cedo de-
mais para investir em 
Marketing! O market-
ing não serve só para 
divulgar alguma coisa. 
Ele também é respon-
sável por prospectar 
(agregar) novos clien-
tes para seu negócio;

 4) Conheça muito bem 
seus processos: co-
letar dados e reunir 
registros não adianta 
de nada se o empre-
endedor não os utiliza 
para melhorar o de-
sempenho da empresa. 
Todo processo precisa 
ser bem feito e avalia-
do.

Além desses pontos muito 
relevantes para o início de 
sua jornada no empreende-
dorismo, não se esqueça que 
“força de vontade, respon-
sabilidade, determinação e 
resiliência é uma espécie de 
‘mix’ que cria a essência do 
empreendedor brasileiro”, 
conclui Douglas. - Fonte e 
mais informações, acesse: 
(www.douglasandradeofi-
cial.com.br).

Douglas. Ter o próprio negó-
cio começa com a vontade e 
predisposição em saber que 
é possível dar esse passo tão 
importante. 

Começar do zero envolve 
alguns desafios para os quais 
o futuro empreendedor pre-
cisa estar preparado, além da 
dedicação e responsabilida-
de”, nesse sentido, Douglas 
Andrade apresenta alguns 
pontos fundamentais para 
quem deseja empreender:
 1) Ter um plano de 

negócio: você preci-
sa ter bem definido o 
que quer fazer, pois 

vai passar boa parte 
da sua vida investindo 
tempo e dinheiro nisso. 
Traçar um plano signi-
fica onde sua empresa 
vai chegar e por qual 
caminho seguirá para 
atingir os objetivos e 
metas;

 2) Conheça seu pú-
blico: saber quem é 
seu público é impor-
tantíssimo, pois isso 
te ajudará a escolher 
a melhor forma de 
atuação e estratégias 
condizentes com quem 
você conversa;
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Hiperautomação: pequenas e médias 
empresas devem fazer já

repetitivas, para atribuições estratégicas. “Por exemplo, 
um colaborador deixar de ter o tempo tomado por essas 
tarefas ‘chatas’ e poder se dedicar à fidelização de clientes 
por contatos diretos e personalizados”, ilustra Emauri.

Outro ponto a ser ressaltado, sublinha o executivo: a 
incorporação de tecnologias combináveis não demanda 
a presença de programadores, experts em TI. “Exceto 
para grandes corporações, com atuação e negócios muito 
específicos, as ferramentas costumam ser adaptáveis a 
empresas diferentes.” Além disso, muitas ferramentas 
geralmente têm funcionamento autoexplicativo. Na 
prática, muitos pequenos negócios já lidam com certo 
grau de hiperautomação. 

Por exemplo, quando usam pacotes de software ba-
seados em nuvem, que fazem integração de dados e 
operações. Os chamados SaaS (Software como Serviço), 
já bastante recorrentes, representam esse passo rumo à 
hiperautomação. Antes de mais nada, é preciso romper 
com a cultura de que investir em tecnologia da informa-
ção em uma empresa menor é ‘gastar demais’, ou seja, 
representa uma grande despesa. 

É preciso mudar o olhar, como um investimento que 
diminui tarefas repetitivas, diminui erros e reduz o tempo 
das atividades que fazem a empresa funcionar. Ou seja, 
tem retorno. - Fonte e mais informações: (www.run2biz.
com).
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Transição de carreira: para pessoas insatisfeitas com suas profissões


