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Introdução
O credenciamento em congressos e
conferências é um processo obrigatório, pois
os participantes precisam confirmar presença
para receber certificado. Sendo assim, quem
trabalha com esse tipo de evento precisa se
programar para organizar o procedimento,
do contrário, é possível que haja filas
intermináveis e difíceis de administrar.
O nome que se dá a esse processo de
organização é “gestão de filas” e ele consiste
em um planejamento traçado para o
funcionamento do credenciamento, pensando
no espaço disponível e na quantidade de
pessoas que o evento vai receber.
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Existem alguns procedimentos padrão
que podem ser adotados para facilitar a
gestão de filas de credenciamento, além
de artifícios que podem ser empregados
para diminuir o tempo de espera, os
quais serão abordados ao longo deste
e-book. Ao final dele, você estará apto
a escolher o mais adequado para sua
situação. Boa leitura!
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Entenda a importância
da gestão de filas
A gestão de filas é uma área que merece bastante atenção
durante a organização de qualquer evento, principalmente
quando se trata daqueles de grande porte, com potencial
para formar filas muito grandes e desordenadas.
Essa gestão consiste em elaborar um planejamento prévio
para a entrada do evento, visando diminuir o tempo de
espera e evitar, ao máximo, possíveis tumultos. Assim,
você tem a possibilidade planejar com antecedência um
sistema de credenciamento eficiente, que facilite a vida do
público e da equipe organizadora.
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Nos congressos e conferências, esse processo é
ainda mais importante, levando em consideração
que o credenciamento é obrigatório para emitir
certificados, pois é necessário confirmar a
presença de cada participante.
Pensando em facilitar a vida de produtores
de eventos, foram criadas algumas soluções
para tornar a gestão de filas mais simplificada,
como os sistemas automatizados, que são
capazes de ficar responsáveis por várias etapas
da organização, inclusive as inscrições e o
credenciamento. Ao longo deste material, você
aprenderá um pouco mais sobre eles.
Se ainda não entendeu por que a gestão de filas é
importante, nós te explicamos em detalhes a seguir:
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MELHORE A EXPERIÊNCIA
DE SEU PÚBLICO
A hora do credenciamento marca o primeiro
contato entre o público o evento. E você deve se
lembrar daquele ditado: “a primeira impressão é a
que fica”. É necessário, então, projetar essa etapa
com todo o cuidado para atender as pessoas da
melhor maneira, priorizando seu bem-estar e um
bom atendimento.
Falamos isso porque não é novidade que
ninguém gosta de ficar muito tempo enfrentando
filas, o que é desconfortável e cansativo.
Dessa forma, percebe-se que essa etapa lida
diretamente com a experiência do cliente,
preocupação que está em alta em tempos de
consumidores cada vez mais exigentes.
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GARANTA UMA
BOA IMAGEM PARA
SEU EVENTO
Como já foi dito,
trabalhar com a gestão
de filas é algo que tem
consequências diretas
na experiência de seu
público. Fazendo uma
boa gestão, então,
você já garante alguns
pontos positivos para a
imagem do seu evento,
aumentando as chances
de atingir um bom nível
de satisfação.
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Otimize o tempo
de espera no
credenciamento
Se não pode fugir das filas, pelo menos procure
maneiras de torná-las mais rápidas para
economizar tempo de espera. Tenha em mente que
filas longas e demoradas são causadoras de malestar entre o público e a equipe de organização, o
que pode comprometer a imagem de seu evento
antes mesmo dos participantes entrarem.
Para evitar esse tipo de problema,
veja a seguir 7 dicas úteis para agilizar o processo
de credenciamento:
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CALCULE A QUANTIDADE
DE GUICHÊS

SINALIZE O LOCAL
DE CREDENCIAMENTO

No momento em que estiver planejando a

O local de credenciamento deve estar

organização das filas, você já deve ter em mãos

identificado de maneira muito clara para seu

uma estimativa do número de participantes que

público se dirigir a ele sem dificuldades. Sendo

serão recebidos durante o evento. Sendo assim,

assim, o ideal é reservar um espaço na entrada

é possível calcular a quantidade de guichês ou

do espaço e sinalizá-lo com placas que sejam

catracas de modo proporcional ao seu público.

visíveis para quem estiver chegando.

Com esse cálculo, garante-se que as
filas vão fluir bem e o tempo de espera
não será muito longo.

Caso não haja espaço suficiente na porta de
entrada do evento, evite que as pessoas percam
tempo procurando pelo local de credenciamento.
Para isso, use e abuse de placas de sinalização
com setas indicando as direções para os guichês.
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SEPARE GUICHÊS PARA
NOVAS INSCRIÇÕES
Se o seu evento vai permitir fazer novas
inscrições durante a sua realização, é
muito importante separar um ou mais
guichês exclusivos para essa função,
além daqueles que já estão reservados
para o credenciamento.
Nós damos essa dica porque fazer
uma nova inscrição pode levar um
certo tempo, com o preenchimento de
formulários e entrega de documentos,
o que atrapalharia o andamento da
fila para quem já fez isso previamente.
Além disso, desempenhar mais de
uma função pode gerar confusões para
quem está responsável pelo guichê.
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ORGANIZE O LOCAL DA FILA
Em vez de apostar na clássica fila indiana, que
ocupa muito espaço e tende a se desorganizar à
medida que as pessoas vão chegando, considere
utilizar outros formatos mais fáceis de
administrar por impedirem tumultuação.
Uma opção é a fila sinuosa, que pode ser
limitada por um caminho desenhado no chão
ou mesmo por barreiras físicas, como as fitas
retráteis, facilmente encontradas em lojas de
aluguel para eventos.
Além de planejar um formato para a fila, é
importante deixar um ou mais membros da sua
equipe com a responsabilidade de mantê-la em
ordem e sanar possíveis dúvidas das pessoas
que estão aguardando para serem atendidas.
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LIBERE A ENTRADA ANTES
DO INÍCIO DO EVENTO
O credenciamento deve ter início pelo menos
uma hora antes da programação começar, pois
assim você garante que sua plateia não vai
precisar se atrasar devido ao tempo de espera por
atendimento na entrada. Essa medida é ainda
mais importante nos eventos acadêmicos, pois
muitos participantes devem apresentar trabalhos.

Essa medida ainda permite diminuir
o fluxo de pessoas na fila, já que elas
devem fazer credenciamento em um
espaço de tempo mais espaçados, em
vez de chegarem todas ao mesmo tempo.

Adotando esta medida, lembre-se sempre de
informar claramente sobre o horário de abertura
dos portões, tanto no momento da inscrição
quanto no material de divulgação.
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FAÇA O PREENCHIMENTO DE
DADOS ANTECIPADAMENTE
Deixar o preenchimento de dados para a
hora do credenciamento torna o processo
mais lento. Sabendo disso, oriente seu
público a fazer isso antecipadamente para
otimizar o tempo.
Para facilitar, o procedimento pode ser
feito por meios digitais, seja pelo e-mail
da organização, formulários online ou até
mesmo por um aplicativo exclusivo do
evento. Caso prefira os meios tradicionais,
você pode disponibilizar uma ficha no site
para ser impressa e levada já preenchida
no dia da realização.
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TREINE SUA EQUIPE
De nada adianta fazer todos os
planejamentos estruturais para a fila
de credenciamento se sua equipe
não estiver preparada para atender
o público da maneira correta. Por
causa disso, não abra mão de fazer
um treinamento dias antes para
padronizar o atendimento e torná-lo
o mais eficiente possível.
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Invista em
inscrições online
Uma tendência que está com tudo no mundo
dos eventos é a inscrição online, que torna o
trabalho da equipe de organização muito mais
simples, economizando o tempo necessário para
coletar e organizar dados dos participantes.
Essa ferramenta é ainda mais útil quando se
trata de congressos e conferências. Por serem
eventos acadêmicos, eles exigem um grande
número de dados — sobre formação e área de
atuação, por exemplo —, o que é muito difícil de
compilar manualmente.
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ESCOLHA UM SISTEMA
INVISTA EM
DE EVENTOS
INSCRIÇÕES
EFICIENTE
ONLINE

Na internet, existem diversas plataformas
que oferecem esse serviço e são excelentes
aliadas para produtores. Caso tenha um bom
orçamento disponível, você ainda pode apostar
no desenvolvimento de um aplicativo exclusivo
para a sua produção.

Para entender melhor os motivos para
investir nesse tipo de inscrição, confira a
seguir quatro vantagens que ela apresenta
em relação aos meios tradicionais:
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OTIMIZAÇÃO DO TEMPO
DE TRABALHO

CUSTO MAIS BAIXO
Apostando nas inscrições online, você

Com as inscrições online, sua equipe não

economiza não somente com papel, mas

vai precisar perder tempo organizando

também com os gastos que um ponto físico

listas com os dados dos participantes,

exige. Sendo assim, elas representam uma

já que todos estarão arquivados em um

forma de diminuir os custos de seu evento.

banco virtual. Além disso, o acesso a essas

ACESSO FACILITADO

informações é muito mais rápido, pois esse
processo é automatizado e pode ser feito em

Em vez de precisar ir até um ponto físico

apenas alguns cliques.

para realizar a inscrição no seu evento, os

ECONOMIA DE PAPEL

participantes têm a possibilidade de fazer
isso sem sair de casa, pelo computador

Em vez de imprimir listas e mais listas com

ou smartphone. Sendo assim, você tem

os nomes de seus participantes, a inscrição

chances de alcançar mais pessoas,

online te dá a possibilidade de ter acesso a

principalmente aquelas que moram em

listas digitais a partir de qualquer dispositivo,

outras cidades.

até mesmo smartphones ou tablets.
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Escolha um
sistema
de eventos
eficiente
Um sistema de eventos nada mais é
do que um aplicativo ou plataforma
digital feitos com a finalidade de
automatizar alguns processos de
produção. Eles são grandes aliados
dos organizadores, que cada vez mais
utilizam essas ferramentas para
otimizar o tempo de trabalho e tornar
algumas etapas mais eficientes.
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Com eles, o credenciamento dos
participantes pode ser feito em uma
espécie de autoatendimento para
check-in. Dessa forma, o seu público
tem a oportunidade de confirmar
presença sem precisar enfrentar as
filas na entrada do congresso ou da
conferência, o que também facilita a
vida da organização por diminuir a
quantidade de pessoas nos guichês.
Para você conhecer outros modos
como esses sistemas podem ser
úteis, veja a seguir alguns serviços
que eles disponibilizam:
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INSCRIÇÕES ONLINE
Os sistemas de eventos oferecem a
possibilidade de realizar as inscrições
dos participantes online, por meio
de qualquer dispositivo digital.
Além de torná-las mais acessíveis,
a plataforma ainda organiza todas
as informações automaticamente,
gerando as listas necessárias para
o momento do credenciamento e
criando um banco de dados que você
pode acessar a qualquer momento.
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RECEBIMENTO DE TRABALHOS
É comum congressos e conferências disponibilizarem
espaço para o público apresentar seus trabalhos científicos,
o que requer o recebimento antecipado dos artigos para a
equipe organizar os horários da programação.
Com o sistema de eventos, você tem a possibilidade de
disponibilizar um espaço para envio dos arquivos em
formato digital, que são muito mais fáceis de administrar
do que os físicos.

EMISSÃO DE CERTIFICADOS
Em vez de perder tempo preenchendo os dados dos
participantes certificado por certificado, é possível deixar
essa tarefa por conta do sistema, que cumpre essa função
de forma automática a partir dos dados gerados na
inscrição e no credenciamento.
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DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO
O sistema de eventos pode servir com um
verdadeiro guia sobre o congresso ou a
conferência que você está organizando,
pois é possível disponibilizar toda a
programação para o público a partir dele,
indicando horários e locais das atividades.
Essa é uma vantagem interessante
principalmente para aqueles eventos que
contam com vários dias de realização
e muitas atividades acontecendo ao
mesmo tempo, pois assim o público pode
ter acesso a todas essas informações de
maneira rápida e simples.
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Conclusão
Como foi possível ver ao longo deste e-book, a gestão de filas é
um processo muito importante para a organização de um evento
acadêmico, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Planejando
com antecedência e conhecendo as melhores práticas, você tem
todas as condições para garantir o bem-estar de seu público.
Para tornar o procedimento ainda mais simples, também há
diversos meios que o facilitam, como as tecnologias digitais que
permitem automatizar várias etapas, economizando tempo e
esforços da equipe de produção.
Agora que você já sabe como simplificar o credenciamento em
seus congressos e conferências, não perca tempo. Comece agora
mesmo a organizar esse processo e garanta um excelente evento
para o seu público!
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rockcontent.com

A E-inscrição é uma plataforma de gestão de participantes de
eventos. A tecnologia permite aos profissionais a divulgação
da atividade, formulários para inscrição, pagamentos,
emissão de certificados, dentre outras funcionalidades que
otimizam o tempo e proporcionam uma experiência ágil e
eficiente aos demais usuários.
Para conhecer toda a potencialidade da ferramenta e agregá-la
à rotina de suas produções, acesse www.e-inscricao.com e
faça contato por um de nossos vários canais de comunicação.

