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RESUMO 

 
Em 2020, a transmissão do Coronavírus 2019, causada pelo SARS-CoV-2 que é um 

vírus da família dos beta-coronavírus entre os quais se insere também o SARS-CoV 

(BOMFIM; 2020) transformou-se em uma pandemia, afetando completamente o 

cotidiano da população brasileira. Com a necessidade de se reinventar para amenizar as 

consequências em seus negócios, muitas empresas optaram por alternativas virtuais, 

uma vez que para combater o contágio da doença é necessário restringir aglomerações. 

A Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER) optou 

por usar essa alternativa para desenvolver o Congresso SOBER 2020, e o realizou 

completamente virtual. O objetivo deste trabalho foi analisar a percepção dos 

congressistas de um congresso científico realizado virtualmente em decorrência da 

pandemia de COVID-19. Do ponto de vista metodológico a pesquisa se classifica como 

quali-quantitativa utilizando a técnica do estudo bibliográfico e um estudo de caso. Dentre 

os principais resultados, foi identificado que o Congresso SOBER atingiu seu objetivo de 

promover um evento de qualidade dentro de suas limitações, entretanto ainda existem 

fatores a serem aperfeiçoados para as próximas edições. Além disso, no modelo de 

realização do congresso virtual, foi verificado uma oportunidade de expandir o alcance 

do público participante do Congresso SOBER, considerando limitações de localidade.  

 
Palavras-chave: COVID-19. Congresso Científico. Satisfação do consumidor.  
SOBER. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Desde a Antiguidade os eventos estão presentes na vida das pessoas. Seja 

eventos de confraternização com amigos, comemorações de datas especiais, reuniões, 

eventos esportivos ou acadêmicos, como congressos, entre diversos outros tipos de 

eventos com as mais variadas motivações (PISCOPO, 2012).  

Todo evento tem sua importância de acordo com o seu objetivo, público alvo e 

ambiente em que está inserido. Neles, se envolve não só valores econômicos através da 

geração de lucro, de empregos, movimentação de dinheiro, mas também fatores sociais 

quando se trata da interação das pessoas envolvidas e das motivações pelas quais as 

pessoas são atraídas com a proposta do evento. Piscopo (2012) destaca que a 

importância do impacto varia de acordo com o tipo de evento, entretanto, nenhum 

impacto deve ser descartado.  

O processo de criação de um evento começa muito tempo antes do dia de seu 

acontecimento. Este processo é composto por várias etapas e pessoas que precisam 

estar alinhadas para que o projeto obtenha sucesso. O desenvolvimento da indústria de 

eventos exige uma gestão mais eficiente dos processos de planejamento e execução, 

para a satisfação das necessidades e desejos dos clientes, associada à otimização dos 

recursos, condição necessária, entretanto não suficiente, à obtenção de retornos 

financeiros acima da média do mercado (PISCOPO, 2012). Durante a realização destas 

etapas é necessário conhecer não só o que é preciso ser feito, mas também qual forma 

é a mais eficiente dadas as limitações existentes para a execução do projeto.  

É um desafio para os organizadores alinhar todos os componentes envolvidos. 

Para que esse tipo de projeto seja bem-sucedido, fatores como fornecedores, equipe de 



 

trabalho, segurança, infraestrutura, alimentação, limpeza, atrações, a situação social em 

que se encontra e suas limitações precisam ser pensados estrategicamente de forma a 

lograr êxito no objetivo final do evento. Todos esses elementos têm um papel muito 

importante para a formação do projeto e cada um deles tem impacto econômico e social 

significativo refletido na sociedade. A indústria brasileira de eventos tem apresentado 

elevadas taxas de crescimento e atualmente desempenha importante papel na economia 

do país (PISCOPO, 2012). 

Considerando a importância econômica e social que os eventos possuem, fica 

evidente a necessidade da capacitação dos envolvidos e da otimização dos processos 

incluídos no projeto. MARTINS (2017), destaca a importância de profissionais capazes 

de planejar e executar com eficiência inúmeras tarefas complexas inerentes a esse setor.  

Além dos custos envolvidos em cada processo, os organizadores de qualquer tipo 

de evento precisam considerar os objetivos e valores comuns do público-alvo e as 

condições que o ambiente proporciona no momento da realização e, assim, alinhar as 

variáveis com os princípios de eficiência de um projeto. Piscopo (2012) explica que a 

empresa organizadora de um evento dispõe de uma equipe comercial que possui 

conhecimento técnico sobre o planejamento e a execução dos eventos e que recebe 

suporte de complementadores para melhor estruturação de alternativas de solução para 

que os eventos dos clientes alcancem os objetivos almejados.  

Como dito anteriormente, a existência dos eventos desempenha um grande papel 

social, o que evidencia a importância da forma como o planejamento e execução são 

desempenhados durante todo o processo.  

É importante considerar o contexto social em que o evento está inserido. Não 

apenas o contexto do público-alvo, mas também as particularidades que as 

circunstâncias exigem para que o acontecimento daquele tipo de evento tenha sua 

importância reconhecida e seu objetivo atingido. 

Em dezembro de 2019 houve a primeira transmissão da doença Coronavírus 

Disease 2019, causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-2019), popularmente chamado de 

coronavírus, identificada em Wuhan na China, e por apresentar uma alta taxa de 

transmissão de pessoa para pessoa, a doença foi capaz de se alastrar para outros 



 

países, tomando proporções mundiais e sendo considerada uma pandemia 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  

O coronavírus está presente em diferentes espécies de animais como camelos, 

gado, gatos e morcegos. Após a identificação de contágio humano, os cientistas 

descobriram que o vírus é transmitido por fluidos corporais, de uma pessoa doente para 

outra, como gotículas de saliva (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).  

Como a transmissão do vírus é proporcionada pela proximidade física entres as 

pessoas, o Ministério da Saúde (2020) indica que a melhor forma de proteger a si e aos 

que estão em volta é por meio do isolamento social, privando o contato com outras 

pessoas, reduzindo assim a disseminação viral.  

Em fevereiro de 2020, as autoridades governamentais do Brasil emitiram decretos 

a fim de impedir a aglomeração de pessoas. Dentre esses decretos houve a proibição 

da realização de eventos presenciais. Essas proibições fizeram com que empresas do 

setor de eventos sofressem grande impacto econômico com o cancelamento ou 

adiamento dos eventos, levando a redução drástica no faturamento. 

Todos os envolvidos nos eventos programados e organizados antes da instrução 

contra aglomerações sofreram com o cancelamento depois de todo o processo de pré-

execução. Isso não inclui apenas os produtores, mas também todos os participantes que 

organizaram tanto suas questões financeiras como suas agendas para comparecer nas 

datas e locais propostos.  

Em abril de 2020, o Sebrae realizou um levantamento sobre os impactos da 

pandemia no setor de eventos que mostrou que a COVID-19 afetou 98% deste setor 

(SEBRAE, 2020). “As restrições à circulação de pessoas levaram ao cancelamento ou 

adiamento de eventos de múltiplos perfis, desde uma simples festa de casamento até 

grandes feiras de negócios” (FEIRAS DO BRASIL, 2020). 

Os profissionais que tiveram seus negócios afetados precisaram procurar 

alternativas para amenizar os danos causados pelo isolamento social. Para isso, 

“empresários tentam negociar prazos: 34% devolveram o dinheiro para o contratante, 



 

mas 35% deles contam que conseguiram negociar crédito para utilizar futuramente.” 

(SEBRAE, 2020). 

Como exemplo de evento afetado pelas mudanças necessárias devido a 

pandemia, podemos citar o Congresso SOBER, um congresso voltado para o 

desenvolvimento rural. Desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Economia, 

Administração e Sociologia Rural, o evento teve sua 58º edição entre os dias 09 e 13 de 

agosto de 2020 de forma virtual em virtude da pandemia de COVID-19, tendo como tema 

geral da edição: “Cooperativismo, Inovação e Sustentabilidade para o Desenvolvimento 

Rural”. Em 2020 o evento foi realizado na cidade de Foz do Iguaçu (PR) com palestrantes 

nacionais, internacionais e do setor técnico-produtivo (SOBER, 2021). 

Com base no contexto apresentado, o presente trabalho pretende descrever como 

o Congresso SOBER se reinventou durante a pandemia de COVID-19 utilizando as 

plataformas digitais para possibilitar sua realização apesar da situação causada pelo 

vírus e avaliar o nível de satisfação do serviço após as medidas tomadas e colher 

sugestões para a realização das edições seguintes do evento.  

 

1.2 Formulação do problema  

 Considerando o contexto, é possível observar a necessidade da capacidade de 

adaptação dos produtores de eventos para situações de mudança extrema no cenário 

de atuação deste setor, enquanto pondera simultaneamente os impactos resultantes de 

processos adotados durante a produção.  

 O problema de pesquisa escolhido para a investigação foi: Qual o nível de 

satisfação dos participantes de congressos científicos pós-pandemia? 

 



 

1.3 Objetivo Geral  

 Analisar a percepção dos participantes de um congresso científico que, por causa 

da COVID-19, teve que mudar seu formato de presencial para virtual.  

1.4 Objetivos Específicos 

• Levantar junto aos participantes do Congresso SOBER qual o nível de satisfação 

do congresso SOBER 2020 decorrente da mudança do formato presencial para o 

virtual. 

• Avaliar a qualidade do serviço prestado pelo congresso SOBER 2020 levando em 

consideração a necessidade de se adaptar e reformular a realização do evento 

dadas as mudanças no ambiente ocorridas durante a pandemia de COVID-19.  

• Levantar sugestões de melhoria junto aos congressistas da SOBER para as 

próximas edições.  

1.5 Justificativa   

Tomando o contexto histórico e a importância da realização de eventos, é 

necessário procurar meios de realizá-los da forma mais eficiente possível, considerando 

o ambiente em que está inserido e as peculiaridades sociais presentes no momento do 

evento. 

O presente trabalho busca desenvolver uma visão crítica e sistemática sobre como 

a produção do evento Congresso SOBER se propôs a realizá-lo completamente digital 

durante a pandemia de COVID-19, buscando o melhor meio de execução com os 

recursos disponíveis. 

Decorrente do risco de infecção pelo vírus a partir da proximidade entre pessoas e 

do risco gerado à vida, os governos de cada Estado brasileiro e do Distrito Federal 



 

lançaram decretos visando impedir qualquer tipo de aglomeração o primeiro deles foi o 

Decreto 40475, onde “Declara situação de emergência no âmbito da saúde pública no 

Distrito Federal, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus.”  

Como uma maneira de se reinventar, o setor viu na internet uma forma de continuar 

seu trabalho. A partir da utilização de redes sociais como Instagram, Facebook e 

YouTube, o mercado observou uma oportunidade de chegar aos clientes mesmo que 

fisicamente distantes. O Congresso SOBER, que promove o   intercâmbio científico, a 

pesquisa e o ensino em ciências sociais rurais (SOBER, 2021), também aproveitou a 

oportunidade de comunicação virtual e reinventou seu modelo de negócio para um 

totalmente digital, a fim de evitar o seu cancelamento. 

A partir de uma análise das estratégias adotadas pelos organizadores do congresso 

para se adaptarem a execução do evento de forma digital, este trabalho almeja 

especificar os impactos para os participantes desse modelo de realização, assim como 

as novas oportunidades geradas para o setor de eventos a partir desta inovação que 

possibilitou alcançar seu público alvo mesmo que a distância, enquanto viabiliza o 

acesso de novas pessoas que, por diversas razões, nunca haviam participado deste 

evento.  

A lacuna de pesquisa que esse trabalho visa preencher é, elucidar e acrescentar 

dados sobre o processo de digitalização de eventos comumente realizados de forma 

presencial, além de agregar informações sobre a realização de eventos durante o 

período de pandemia em 2020, analisando possíveis melhorias na execução para 

garantir um melhor resultado e a possibilidade do uso continuado desse mecanismo de 

comunicação ao fim da pandemia.  

Com base nas informações aqui expostas, esse trabalho contribuirá como forma de 

estudo para execução de novos eventos científicos, visando garantir melhores resultados 

e promovendo assim, possíveis benefícios econômicos, sociais e ambientais para os 

realizadores. Assim como, uma execução mais polida pode garantir uma melhor 

qualidade de aproveitamento por parte dos participantes da SOBER. Além disso, por se 

tratar de uma alteração de evento presencial para evento digital, a preservação do 



 

espaço físico, além da redução na produção de lixo, pode traz ganho ambiental.  

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Produção de Eventos 

2.1.1 Conceito de Eventos 

Historicamente é difícil definir a origem da realização de eventos, um exemplo de 

um dos primeiros eventos popularmente conhecidos pode ser a Santa Ceia. Desde a 

Antiguidade é comum o interesse por eventos e confraternizações.  

De acordo com Piscopo (2012), a indústria de eventos no Brasil teve origem antes 

da chegada da Família Real, em sua pesquisa ele destaca dados do Ministério da 

Indústria e Comércio que apontam o acontecimento de feiras semelhantes às realizadas 

na Idade Média.  

No ano de 1840 aconteceu o primeiro grande evento no Brasil que foi o baile de 

carnaval, o qual obteve relevância devido ao fato de que foi onde marcou o início da 

organização de eventos no país (PISCOPO, 2012). A consolidação do Brasil como 

organizador de feiras foi atingida a partir da Exposição Internacional do Centenário, em 

1922, onde celebrou o Centenário da Independência do Brasil (PISCOPO, 2012, apud 

MATIAS, 2001). 

Segundo Matias (2001) um evento é um acontecimento que tem como 

característica a grande quantidade de pessoas envolvidas no planejamento, organização 

e participação, e tem como resultado a discussão de assuntos de interesse coletivo 

(PISCOPO, 2012, apud MATIAS, 2001). 

Existem múltiplas definições de eventos dadas por diversos autores. As diferenças 

nas definições se dão nas características dos eventos em que cada autor destaca. Britto 

e Britto (2002, p. 14) por exemplo salientam particularidades estratégicas e definem o 

evento como “a soma de esforços e ações planejadas com o objetivo de alcançar 



 

resultados definidos junto ao seu público-alvo” (PISCOPO, 2012 apud BRITTO E 

BRITTO, 2002, p. 14). 

Santos e Rocha (2011) traz a definição dada pelo Senac (2000) em que evento é 

“qualquer acontecimento que foge à rotina, sempre programado para reunir um grupo de 

pessoas”. 

Dentre as várias definições, Meirelles (1999) define como “um acontecimento 

planejado, que ocorre em um único espaço de tempo com a aproximação entre 

participantes (MARTINS, 2017 apud, MEIRELLES, 1999). 

A dinâmica dos eventos relaciona diversos componentes que precisam atuar de 

forma alinhada em prol da finalização bem-sucedida do projeto. Piscopo (2012) salienta 

o potencial do meio de influenciar a demanda de produtos e serviços e a capacidade de 

alavancar o crescimento da região de acontecimentos de um evento, Piscopo (2012) 

ainda cita a modernização de aeroportos, centros de convenções e a construção de 

hotéis, restaurantes e lojas como exemplo.  

De forma geral, o evento pode ser visto como um projeto, em que contém diversas 

áreas de conhecimento como escopo, prazos, custos, qualidade, suprimentos, recursos 

humanos, comunicações, riscos e integração (PISCOPO, 2012 apud PMI, 2000). 

É evidente a influência que o acontecimento de eventos exerce sobre a economia, 

sociedade e meio ambiente. Piscopo (2012) classifica os impactos exercidos pela 

produção de eventos como sociais e culturais, físicos e ambientais, políticos, turísticos e 

econômicos. 

 Segundo (MARTINS, 2017 apud BRITTO E FONTES, 2002), “os eventos são o 

maior meio de desenvolvimento nacional, do fomento da economia e da geração de 

empregos e, é visto que, autoridades governamentais, empresas privadas e diversos 

profissionais já estão cientes dos benefícios causados por tal atividade”. (CAMILOTTO 

e PEREIRA, 2014 apud PEREIRA, 2007, p. 13) salienta que independentemente do tipo 

de evento, ele “consome energia, água e demais recursos, gerando resíduos sólidos, 

emissões atmosféricas e efluentes líquidos”. 

Dado a relevância dos eventos para a sociedade, foram criados órgãos 

relacionados à área de eventos. Os principais citados por Piscopo (2012) são: Empresa 

Brasileira de Turismo (Embratur); Associação Brasileira de Empresas de Eventos 



 

(Abeoc); Associação Brasileira de Centros de Convenções e Feiras – Abraccef; Sindicato 

de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos 

do Estado de São Paulo (Sindiprom; Sindieventos); União Brasileira dos Promotores de 

Feiras (Ubrafe); e Fórum Brasileiro dos Convention & Visitors Bureaux (FBC&VB). 

 

2.1.2 Tipos de Eventos 

 

Existe um universo de tipos de eventos. Eles se diferem quanto a proporção, 

interesse, localização, entre outros fatores. Zanella (2003) dividiu os tipos de eventos em 

comerciais, culturais, sociais, artísticos, gastronômicos, esportivos, políticos, históricos, 

religiosos, científicos ou técnicos (PISCOPO, 2012 apud ZANELLA, 2003). Getz (2016) 

e Brito (2019) explanam também sobre o evento turístico, onde a realização do evento 

atrai pessoas de diferentes localidades, o que leva ao consumo não só do evento, mas 

também da infraestrutura básica e turística da cidade sede, estimulando assim a 

produção de eventos com o intuito de aumentar o consumo turístico na região. 

Com o advento da tecnologia, criou-se também o conceito de evento digital, onde 

os envolvidos, desde organizadores e participantes, não estão reunidos fisicamente e 

utilizam uma plataforma para comunicação e interação, trazendo uma nova visão e 

perspectiva para a realização de eventos. Moraes (2017) destaca que a utilização do 

evento digital ainda não pode ser vista como uma ameaça ao evento presencial e que é 

utilizado como forma de suprir ocasiões em que a forma presencial não poderia ser 

realizada.  

A proporção do evento gera particularidades significativas relacionadas a cada 

característica, como por exemplo no número de fornecedores, público, força de trabalho 

ou influência social exercida na realização. Piscopo (2012) traz que “a cadeia de 

produção de um evento pode abranger desde poucos fornecedores até centenas ou 

milhares de envolvidos” e destaca a necessidade de analisar as diferenças entre os 

diferentes tipos de eventos. 

Dentro dos diferentes modelos de eventos existentes estão os megaeventos, 

como por exemplo a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Os megaeventos têm 

características específicas que os diferenciam de outros comuns. Getz (1997) define os 



 

megaeventos pela sua grandiosidade ou significados, os quais produzem altos níveis de 

turismo, cobertura de mídia, prestígio ou impacto econômico para a comunidade. 

(PISCOPO, 2012 apud GETZ, 1997, p. 6). 

Mas, como dito anteriormente, um evento se difere por diversas características e 

são extremamente comuns no cotidiano de todos. Alguns exemplos populares de 

eventos que podem ser citados são reuniões de trabalho, encontros de amigos para 

comer pizza, casamentos, aniversários, festas, rodeios, palestras, convenções, feiras, 

dentre diversos outros (SANTOS e ROCHA, 2011). 

Para exemplificar grandes eventos populares é possível citar grandes festivais de 

música como Lolapalooza, Coachella, Rock in Rio. Existem também os eventos 

esportivos como os já citados Copa do mundo e Olimpíadas, assim como a Fórmula 1 e 

as competições mundiais de cada esporte. Outros exemplos são congressos acadêmicos 

e palestras.  

Diante disto, é possível afirmar que os eventos estão presentes na vida de todos, 

não há quem não tenha comparecido a um evento, ou colaborado para seu 

acontecimento. “Diferentes tipos de eventos envolvem diferentes públicos, os quais 

demandam produtos e serviços que variam conforme suas necessidades e desejos'' 

(PISCOPO, 2012). 

2.1.3 Produção estratégica de eventos 

Para que a produção de um evento ocorra de forma eficiente utilizando todos os 

recursos de forma adequada sem que haja desperdícios, ela precisa ser realizada de 

forma estratégica. De acordo com Piscopo (2012), a gestão estratégica é imprescindível 

desde o planejamento até a execução, para o alcance da satisfação das necessidades 

e desejos dos clientes. 

Para que ocorra um gerenciamento estratégico é necessário o conhecimento do 

ambiente em que o mesmo acontecerá. (THOMPSON, 1997; ALLEN et al., 2003) frisa 

que a produção inclui a situação em que o evento se encontra e quais mecanismos são 



 

necessários para a implementação das estratégias escolhidas (PISCOPO, 2012 apud 

THOMPSON, 1997; ALLEN et al., 2003).  

Outro autor que aponta a importância de conhecer o universo inserido é Cohen & 

Graham (2001) quando destaca a importância da compreensão da estratégia 

empresarial e o alinhamento dos projetos da empresa com a estratégia adotada na 

produção do evento (PISCOPO, 2012 apud COHEN & GRAHAM, 2001). 

O planejamento de um evento envolve diversos fatores que precisam ser 

considerados. Watt (2004) destaca alguns deles como o apoio político, atenção aos 

detalhes, avaliação e controle, motivação, tomada de decisões de forma eficiente, 

gerenciamento adequado, bom relacionamento interpessoal, capacidade de responder 

às mudanças, criatividade e inovação, liderança, comprometimento dos envolvidos, 

atuação em equipe, planejamento logístico (PISCOPO, 2012 apud WATT, 2004). 

Um planejamento para ser estratégico necessita seguir várias etapas que auxiliam 

na conquista de resultados eficientes. Algumas destas são: “definição de propósito, visão 

de missão; estabelecimento de metas e objetivos; análise da situação; identificação das 

estratégias alternativas; avaliação e seleção das estratégias; desenvolvimento de planos 

operacionais e de seus respectivos sistemas de controle; e avaliação do evento e 

feedback” (PISCOPO, 2012 apud ALLEN et al., 2003). 

Para Martins (2017) a maneira mais eficaz para realizar e operacionalizar um projeto 

de um evento é através de um check list acompanhado de um cronograma de atividades, 

onde é possível agrupar os detalhes necessários para a execução do evento. 

Goldblatt (1997) descreve que durante o processo de desenvolvimento evento 

envolve os cinco W’s, representados por: por que (why), quem (who), quando (when), 

onde (where) e o que (what) (Piscopo, 2012 apud Goldblatt, 1997). Os cinco W’s podem 

auxiliar no planejamento e execução como um ponto de partida para o planejamento.  

A escolha do local e infraestrutura também são um dos fatores de maior importância 

durante o planejamento. De acordo com Martin (2003), é necessário que o local 

escolhido seja compatível com a quantidade de participantes prevista para proporcionar 

conforto e uma acomodação perfeita dos participantes, assim como a realização de todas 

as atividades idealizadas, considerando o propósito e as necessidades físicas do evento, 



 

isso independente de qual tipo ou dimensão do evento. (MARTINS, 2017 apud MARTIN, 

2003). 

Segundo Piscopo (2012), há duas formas para a realização da administração 

estratégica de eventos: a primeira é através da gestão de evento pelas áreas funcionais 

da organização, ou seja, gerenciado considerando a evolução nas áreas de marketing, 

finanças, recursos humanos, operações, entre outras; a segunda forma é pela gestão de 

projetos, na qual considera cada evento como um projeto único. 

Dessa forma, para a realização de um planejamento estratégico eficiente é 

necessário que os responsáveis pelo projeto considerem muitos aspectos. Mas Santos 

e Rocha (2011) salientam que para o desenvolvimento de um evento sempre são 

sustentados pelos mesmos princípios: acontecimentos, pessoas e ambiente planejado. 

O que muda de um projeto para o outro é a complexidade de como as informações de 

cada princípio são manuseadas, exploradas e movimentadas (SANTOS e ROCHA, 

2011).  

 

2.2 COVID-19 

 Em dezembro de 2019 houve a transmissão da doença Coronavírus Disease 

2019, causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-2019), popularmente chamado de 

coronavírus, o qual a transmissão resultou em uma pandemia em 2020.  

 “O SARS-CoV-2 é um vírus da família dos beta-coronavírus entre os quais se 

insere também o SARS-CoV, ambos responsáveis  pela  Síndrome  Respiratória  Aguda 

Grave” (BOMFIM, 2020). 

 De acordo com o Ministério da Saúde, o coronavírus é comum em espécies de 

animais, como camelos, gado, gatos e morcegos. Em Wuahn na China, foi identificado 

um caso de transmissão do vírus, o que causou a doença chamada COVID-19, em 

seguida essa doença foi disseminada e transmitida de uma pessoa para a outra 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 De acordo com Bomfim (2020) acredita-se que exista uma relação com a ingestão 

de animais silvestres e seu comércio, mas não há certeza sobre  vários  aspectos  da  



 

história  de  origem  do COVID-19,  incluindo  quais  espécies  a  passaram  para  um ser 

humano. 

O espectro clínico causado pela COVID-19 varia entre infecções assintomáticas 

a quadros graves. Segundo a Organização mundial da Saúde, cerca de 80% dos casos 

de pessoas infectadas podem ser assintomáticos ou oligossomáticos, onde o paciente 

apresenta poucos sintomas da doença, e aproximadamente apenas 20% dos casos são 

de pessoas que precisam de atendimento hospitalar, nesses 5% podem precisar de 

suporte ventilatório (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 Os sintomas mais comuns podem variar de um resfriado até uma pneumonia 

grave. Dentre os sintomas perceptíveis estão: tosse, febre, coriza, dor de garganta, 

dificuldade de respirar, perda de olfato, alteração do paladar, náuseas, vômitos, diarreia, 

cansaço, diminuição do apetite e falta de ar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 “Estes sintomas tendem a regredir completamente no décimo terceiro dia com 

resolução no vigésimo e aumentos progressivos nos anticorpos do tipo imunoglobulina 

M (IgM) e imunoglobulina G (IgG) plasmáticos ao SARS-CoV-2 entre sétimo e vigésimo 

dia.” (BOMFIM, 2020). 

 Bomfim (2020) destaca a dificuldade no diagnóstico e manejo dos pacientes com 

sintomas respiratórios, esses pacientes podem apresentar quadros mais graves levando 

a necessidade de hospitalização em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para 

obter uma melhor resposta ao tratamento e consequentemente diminuição no índice de 

mortalidade da doença. 

 A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) destaca a importância de não 

ignorar sintomas de febre para pessoas que moram em áreas com malária ou dengue, 

nesses casos a indicação é procurar ajuda médica assim que o sintoma for identificado 

(OPAS, 2020). 

A doença é transmitida através do contato próximo de uma pessoa doente para 

outra por meio do toque de aperto de mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirro, 

tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas, tais como celulares, mesas, 

talheres, maçanetas, brinquedos, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 



 

Segundo Bomfim (2020), a replicação do vírus implica diretamente na 

sintomatologia do COVID-19, uma vez que os sintomas aparecem em torno de cinco dias 

após a infecção, período de incubação viral.  

“É possível pegar COVID-19 de alguém com tosse leve e que não se sente doente. 

Alguns relatórios indicaram que pessoas sem sintomas podem transmitir o vírus. Ainda 

não se sabe com que frequência isso acontece.” (OPAS, 2020).  

O Ministério da saúde (2020) publicou em seu site uma lista de recomendações 

de como é a melhor forma de prevenção para evitar a contaminação da COVID-19, são 

elas:  

• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em 

algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), 

quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso 

compartilhado. 

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo.Não 

tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. Se 

tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado. 

• Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de 

convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento 

amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

• Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são 

utilizados com frequência. 

• Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. 

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

• Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e 

igrejas. 

• Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e 

doentes crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou 

atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde. 

• Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

• Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes.  As máscaras de tecido 

(caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem 



 

funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas 

potencialmente contaminadas. 

 Além dessas recomendações, o Ministério da Saúde ainda salienta a importância 

de estimular as pessoas sobre a importância da utilização da máscara, assim como da 

higienização das mãos, para prevenir a disseminação do vírus. 

 O OPAS (2020), informa que os estudos demonstram o tempo de sobrevivência 

do vírus nas superfícies. Esses apontam que o vírus da COVID-19 pode sobreviver até 

72 horas em plástico e aço inoxidável, menos de 4 horas em cobre e menos de 24 horas 

em papelão (OPAS; 2020). 

 “Até o momento, não há vacina nem medicamento antiviral específico para 

prevenir ou tratar a COVID-2019. As pessoas infectadas devem receber cuidados de 

saúde para aliviar os sintomas. A OMS está coordenando esforços para desenvolver 

vacinas e medicamentos para prevenir e tratar a COVID-19.” (OPAS; 2020).  

Para os que observarem algum sintoma compatível com a doença, a orientação 

é procurar os postos de triagem nas Unidades Básicas de Saúde, ou outra unidade de 

saúde que ofereça o serviço (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 

 

2.3 Nível de satisfação do consumidor 

 

 O nível de satisfação do consumidor é medido através da realização de uma 

pesquisa se satisfação. Segundo Rossi e Slongo (1998), uma pesquisa de satisfação é 

um sistema de administração de informações que continuamente capta a voz do cliente 

através da avaliação da performance da empresa a partir do ponto de vista do cliente.  

 A satisfação está relacionada com o atendimento de necessidades explícitas e 

implícitas do consumidor por meio do conjunto de características, ou atributos, do serviço 

(TONTINI E SANT’ANA, 2008). 

 Realizar uma pesquisa de satisfação tem como objetivo medir a qualidade externa 

ou performance da empresa em seus negócios, indicando caminhos para as decisões 

futuras de comercialização e marketing (ROSSI E SLONGO, 1998).  



 

 Em seu estudo realizado com clientes de serviços bancários, Zacharias et al. 

(2008) mostraram que as práticas de recuperação do serviço adotadas pelos bancos se 

constituem no fator que mais influencia a satisfação geral do cliente. 

 Os clientes insatisfeitos atuam de forma negativa na organização, pois ao invés 

de promover a empresa, depõem de forma negativa. Nesse sentido, faz-se necessário 

utilizar um instrumento de pesquisa de satisfação de clientes que seja uma concreta 

ferramenta de gestão, capaz de contribuir de forma significativa para a organização e 

responder aos desafios como: mensurar a real percepção dos clientes (muitas vezes 

subjetiva) sobre o atendimento de suas expectativas (tão subjetivas quanto), e saber se, 

efetivamente, sua clientela é capaz de agregar à empresa os benefícios dos 

denominados “clientes promotores”, constituindo-se em propaganda positiva, por meio 

da indicação (TRIERWEILLER et al., 2011). 

 Além de medir a qualidade da performance da empresa, Rossi e Slongo (1998) 

destacam outros benefícios proporcionados por uma pesquisa de satisfação, tais como: 

percepção mais positiva dos clientes quanto à empresa; informações precisas e 

atualizadas quanto às necessidades dos clientes; relações de lealdade com os clientes, 

baseadas em ações corretivas; e confiança desenvolvida em função de maior 

aproximação com o cliente. 

 Zacharias et al. (2008) argumentam que clientes satisfeitos tendem a permanecer 

clientes, continuando seu relacionamento comercial no futuro e que mais importante 

ainda é que o custo de manter clientes existentes é menor do que o custo de conquistar 

novos. 

 Rossi e Slongo (1998) explicam que a pesquisa de satisfação de clientes insere-

se entre os pré-requisitos de sustentam ações eficazes de marketing e também está 

intimamente ligada aos processos de qualidade que fortalecem a competitividade das 

empresas. O objetivo da administração da qualidade consiste em alavancar a 

produtividade e a competitividade da empresa, maximizando sua rentabilidade (ROSSI 

e SLONGO, 1998).  

 Em seu estudo, Bornia et al. (2009) salienta que a avaliação da satisfação do 

consumidor é fator relevante no cenário atual, em função da acirrada competitividade 

que caracteriza o mercado, no qual a qualidade elevada passa a ser fundamental para a 



 

continuidade do negócio e o foco no cliente e na manutenção deste para o êxito e 

sucesso empresarial almejado. 

A satisfação dos clientes, junto à melhoria contínua da empresa, torna-se objetivo 

importante a qualquer sistema de gestão, pois identificá-la não é apenas uma opção, 

mas uma questão de sobrevivência para qualquer empresa (TRIERWEILLER et al., 

2011).  

 É imprescindível que a organização obtenha o feedback dos clientes em relação 

aos seus produtos (bens ou serviços) como fonte para o aperfeiçoamento destes. Este 

feedback é obtido por intermédio de pesquisas de satisfação (BORNIA et al., 2009). 

 A importância de um trabalho de tal natureza é reforçada pelo caráter estratégico 

possuído pelas pesquisas sobre satisfação de clientes, uma vez que fornecem o 

conhecimento essencial para a construção e sedimentação das vantagens competitivas 

das empresas (ROSSI e SLONGO, 1998).  

 Trierweiller et al., (2011) ressalta que é por meio dessa visão, voltada ao 

consumidor, que as atividades de marketing passaram a proporcionar competitividade 

às organizações, ao produto e às vendas, que são somente parte de um processo 

contínuo: a busca pela conquista e manutenção dos clientes. 

 Zacharias et al. (2008) destaca que para a diferenciação de produtos não conduzir 

a um desperdício de recursos, o desafio é focar nas atividades que realmente atendam 

ou excedam as expectativas dos clientes e, para isso, é importante conhecer quais 

fatores são determinantes para os clientes. 

 Rossi e Slongo (1998) esclarecem que a pesquisa de satisfação de clientes, 

segundo Evrard (1994), exibe dois marcos históricos: o mês de abril de 1976, quando 

ocorreu em Chicago a primeira conferência especializada sobre o tema, com o apoio do 

Marketing Science Institute e da National Science Foundation; e os artigos seminais de 

Hunt (1977) e Day (1982).  

Na década de 80 se deram os avanços mais significativos, tanto no nível macro 

quanto no nível micro. O nível macro refere-se aos estudos voltados às comparações 

intersetoriais das relações entre a satisfação dos consumidores e a estrutura dos 

mercados, fornecendo subsídios para a própria formulação de políticas públicas (ROSSI 

e SLONGO, 1998).  



 

O nível micro, por seu turno, volta-se para os interesses das empresas no 

conhecimento da satisfação de seus clientes. O crescimento desses interesses deveu-

se, com maior intensidade a partir dos anos 80, à consciência de que a satisfação dos 

clientes é uma variável-chave de seus comportamentos posteriores (recompra, lealdade, 

propaganda, boca-a-boca favorável etc.) e, também, pelo impulso dos programas de 

qualidade total, em que a satisfação dos clientes representa a faceta de marketing 

(ROSSI e SLONGO, 1998 apud EVRARD, 1994). 

Rossi e Slongo (1998) apresenta a visão de Johnson, Anderson e Fornell (1995) 

de que a satisfação é cumulativa; é um constructo abstrato que descreve a experiência 

total de consumo com um produto ou serviço. Sob um ponto-de-vista mais aplicado ou 

gerencial, a satisfação acumulada é mais atraente, porque fornece uma indicação clara 

(e fundamental) da performance atual e de longo prazo de uma empresa ou mercado 

(ROSSI e SLONGO, 1998).  

Tontini e Sant’Ana (2008) destacam que tradicionalmente tenta-se descobrir quais 

atributos podem satisfazer as necessidades dos clientes perguntando-se qual sua 

importância para o consumidor e o grau de desempenho atual de cada um em relação à 

concorrência, sendo que essa técnica pressupõe que a relação entre o desempenho dos 

atributos e a satisfação do consumidor seja linear, ou seja, quanto maior o desempenho 

maior a satisfação.  

Entretanto, Tontini e Sant’Ana (2008) traz em sua pesquisa o Modelo Kano de 

qualidade atrativa e obrigatória, o qual propõe que a relação entre desempenho e 

satisfação não é linear, classificando os atributos como obrigatórios (básicos), 

unidimensionais (performance) e atrativos (excitantes). Os atributos obrigatórios são 

aqueles considerados básicos ao serviço, cuja presença o cliente não notará e não trará 

satisfação superior. Já sua ausência traz forte insatisfação. Atributos unidimensionais, 

também chamados de atributos de performance, são aqueles cuja satisfação é 

proporcional ao desempenho. Quanto maior o desempenho maior a satisfação e vice-

versa. Atributos atrativos são aqueles cuja presença, ou desempenho superior, traz 

satisfação superior, porém sua ausência, ou desempenho inferior, não causa 

insatisfação (TONTINI e SANT’ANA, 2008 apud KANO et al., 1984).  



 

Os indivíduos têm percepções distintas em relação a um mesmo objeto em função 

de três processos: atenção, distorção e retenção seletivas (BORNIA et al., 2009 apud 

KOTLER, 1998). 

De acordo com Bornia et al. (2009 apud KOTLER, 1998), a atenção seletiva, 

segundo Kotler (1998, p.175), “significa que os profissionais de marketing têm que 

trabalhar muito para atrair a atenção dos consumidores”; distorção seletiva consiste na 

possibilidade de os indivíduos analisarem as informações, de acordo com as intenções 

que possuem, referentes a determinado objeto, reforçando aquilo que já pensam; e a 

retenção seletiva destaca que os indivíduos possuem a tendência de absorver as 

informações que vem ao encontro de suas atitudes e crenças. 

Existem dois caminhos para conduzir as pesquisas de satisfação, os estudos 

experimentais e os estudos com perspectiva agregada (ROSSI E SLONGO, 1998). Os 

estudos experimentais fornecem um nível de detalhe essencial para entender a natureza 

e os antecedentes da satisfação, mas não necessariamente geram generalizações 

empíricas (ROSSI E SLONGO, 1998 apud JOHNSON, 1995). E os estudos de satisfação 

de clientes com perspectiva agregada (ou estudos em nível do mercado) são capazes 

de produzir as generalizações empíricas (ROSSI e SLONGO, 1998). 

Saber ouvir os consumidores é uma forma que as empresas possuem para 

identificar a real necessidade do mercado, pois as organizações não podem mais agir 

somente como produtoras de bens e serviços, mas também como empreendedoras 

voltadas para a satisfação dos clientes (TRIERWEILLER et al., 2011). 

A respeito das escalas utilizadas para a avaliação do nível de satisfação do 

cliente, Rossi e Slongo (1998) explicam que a seleção dos termos empregados e o 

número de pontos de uma escala devem ser definidos pelos objetivos da empresa e 

pelas situações do mercado. Não existe uma escala ideal que seja capaz de responder, 

indistintamente, a todas as pesquisas de medição de satisfação de clientes. Importa 

analisar os propósitos que levam uma empresa a conceber um sistema de avaliação da 

satisfação de seus clientes e, a partir dessa compreensão, elaborar o tipo de escala mais 

apropriado, o que provavelmente se configure mais confiável e válido (ROSSI e 

SLONGO, 1998). 

 



 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste capítulo são apresentados os métodos e técnicas utilizadas na realização 

da pesquisa. São descritos os instrumentos de pesquisa, assim como os procedimentos 

de coleta e análise dos dados aplicados, bem como a caracterização do evento científico 

estudado.  

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

A presente pesquisa teve por objetivo identificar como os impactos decorrentes 

de mudanças drásticas no cenário social, causadas pela pandemia de COVID-19, em 

que um evento está inserido, exercem influência no processo de produção e 

materialização dele.   

Com relação à abordagem do problema de pesquisa, é possível classificar como 

uma pesquisa quali-quantitativa, visto que tem como característica variáveis 

mensuráveis, através do questionário aplicado e gráficos, e dados documentais que não 

podem ser mensuráveis, assim como sugestões dadas pelos participantes para os 

próximos eventos a serem realizados. Barbosa (2015), descreve uma pesquisa 

qualitativa como aquela em que os elementos são indissociáveis e possui variáveis não 

mensuráveis, consideram traços subjetivos e suas particularidades, onde não se pode 

traduzir as informações em números.  

Quanto à natureza, a pesquisa se caracteriza como uma pesquisa aplicada tendo 

como objetivo identificar como os impactos decorrentes da mudança drástica no cenário 

social a partir da pandemia. A pesquisa aplicada tem por finalidade resolver problemas 

identificados no âmbito social, e possui o objetivo a solução de problemas específicos 

(BARBOSA, 2015). Como a presente pesquisa visa o auxílio da implementação de 

mudanças na execução como uma solução para problemas encontrados na produção de 

eventos, ela se encaixa como uma pesquisa aplicada.  

A pesquisa apresenta uma finalidade descritiva, pois descreve quais mudanças 

foram necessárias adotar na produção e de que forma elas foram executadas, 



 

juntamente com uma transformação das condições de realização do evento. Essa 

análise foi realizada a partir da pesquisa documental a fim de conhecer como o evento 

ocorreu nos anos 2019 e 2020, gerando assim um comparativo entre as duas edições 

do objeto de estudo. Essas são características de uma pesquisa descritiva, “ocupa-se 

em observar, anotar, analisar, correlacionar fatos e/ou eventos sem, entretanto, 

manipulá-los." (BARBOSA, 2015).  

A respeito dos procedimentos técnicos utilizados, foi realizado estudo 

bibliográfico, com o intuito de reunir o que a literatura tem a respeito do Coronavírus e 

da produção de eventos sob o objetivo de investigar o material que já foi pesquisado na 

área, e também foi realizado um estudo de caso com a aplicação de uma análise 

censitária junto aos participantes do Congresso de 2020. A pesquisa bibliográfica é  

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos, permitindo ao investigador a cobertura de uma variedade de 

fenômenos muito mais ampla do que se poderia pesquisar diretamente, já o estudo de 

caso tem como objetivo descrever e analisar um problema específico usando como base 

uma situação real (BARBOSA, 2015). Esse método contribui para a compreensão de 

como a prática se relaciona com a teoria. 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram pesquisa na internet, a fim de 

coletar as informações disponibilizadas pela organização do evento, descrição e análise 

dos impactos causados por mudanças sociais e a aplicação de questionário através de 

um procedimento técnico. O questionário foi aplicado para os participantes do evento a 

fim de colher informações sobre os resultados alcançados com a realização do evento 

digital durante a pandemia de COVID-19. Houve um contato com os organizadores do 

evento onde os mesmos disponibilizaram as informações necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa.   

A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de um questionário com os 

participantes do Congresso de 2020. De 623 inscritos, 50% responderam ao 

questionário, configurando um excelente índice de retorno. Essa técnica foi escolhida 

para colher informações sobre as percepções dos participantes a respeito do serviço 

prestado considerando a mudança no formato do evento que antes era realizado de 

forma presencial e que decorrente a pandemia de COVID-19 foi realizada de forma virtual 



 

no ano de 2020. O questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador (BARBOSA, 2015). o questionário possui a vantagem de os respondentes 

se sentirem mais confiantes, dado o anonimato, possibilitando coletar informações mais 

reais, o que já não acontece na entrevista (CERVO, BERVIAN e SILVA, 2007 apud 

BARBOSA, 2015). 

Os resultados dessa pesquisa foram analisados estatisticamente e apresentados 

através de tabelas e gráficos, formas essas escolhidas por serem as melhores aplicáveis 

de acordo com o tipo de material coletado.    

3.2 Caracterização da organização, setor ou área da SOBER 

Com o objetivo de descrever como a SOBER reformulou o modelo de negócio 

para se adaptar à mudança de cenário causada pela pandemia de COVID-19 foi 

realizado um estudo de caso, onde foi investigado o evento Congresso SOBER. Essa 

seção expõe informações sobre o evento. 

 Fundada em 19 de fevereiro de 1959, a Sociedade Brasileira de Economia 

Administração e Sociologia Rural (SOBER) é uma sociedade civil sem fins lucrativos 

denominada Sociedade Brasileira de Economistas Rurais e foi plenamente constituída 

durante a II Reunião de Economistas Rurais do Brasil em 23 de fevereiro de 1960 

(SOBER, 2021).  

Recentemente a SOBER completou sessenta anos marcados pela discussão da 

produção intelectual de seus associados e pelas contribuições às políticas públicas para 

a agricultura. Hoje a SOBER conta com cerca de 550 sócios ativos e 900 no total 

(SOBER, 2020). 

 A história da SOBER se funde com as instituições de ensino, pesquisa e extensão 

e ensino de pós-graduação no Brasil, porque desde o início a instituição abriu espaço 

para a discussão de técnicas de ensino, programas de curso, planos de extensão, entre 



 

outros assuntos, contribuindo para a estruturação e a consolidação da Economia, da 

Administração e da Sociologia rurais nas universidades nacionais (SOBER, 2021).  

 De acordo com informações disponibilizadas pela SOBER (2021), a instituição 

tem como missão desenvolver as ciências sociais rurais (Administração, Economia, 

Extensão, Comunicação e Sociologia Rural), e suas correlatas, fornecendo também 

subsídios para a implementação de políticas públicas voltadas para os setores agrícola, 

agroindustrial e para áreas rurais.  

 A fim de atingir os objetivos definidos em sua missão a SOBER (2021) se propõe 

a promover:    

- O intercâmbio permanente entre estudiosos em ciências sociais rurais; 

- A pesquisa, o ensino e estudos próprios das ciências sociais rurais; 

- A organização de um serviço de informações sobre o ensino, pesquisa, pessoal e 

instituições especializadas no seu campo de atuação; 

- Reuniões técnicas de professores, pesquisadores e dirigentes de entidades e órgãos 

ligados às ciências sociais rurais; 

- Encontros, seminários, simpósios e a realização de um Congresso Anual; 

- Edição e divulgação de trabalhos especializados em ciências rurais; e  

- Intercâmbio com indústrias e empresas interessadas em trabalhos de ciências sociais 

rurais. 

  

 Anualmente a SOBER realiza um congresso a fim de contribuir para a resolução 

dos problemas da agricultura, do agronegócio e do meio rural do Brasil (SOBER, 2021). 

Em 2020 foi realizada a 58º edição entre os dias 09 e 13 de agosto de 2020, e pela 

primeira vez, de forma virtual em virtude da pandemia de COVID-19. Realizado em Foz 

do Iguaçu (PR), o evento teve como tema geral “Cooperativismo, Inovação e 

Sustentabilidade para o Desenvolvimento Rural” e contou com palestrantes nacionais, 

internacionais e do setor técnico-produtivo A edição 59º será realizada também de forma 

virtual de 02/08 a 06/08 de 2021, em Brasília e executada pela comissão local da 

Universidade de Brasília (SOBER, 2021). 

 O congresso possui um portal exclusivo para os congressistas participantes 

acessado através do site “https://www.even3.com.br/sober2020/”. Além dos acessos 

exclusivos, o site da SOBER (2021) destinado para a edição possui todas as informações 

sobre a edição, nele é possível obter informações sobre as atividades desenvolvidas, 

https://www.even3.com.br/sober2020/


 

link para inscrição, explicação sobre o tema, instruções para os congressistas e para 

apresentação de trabalho, dentre outras.   

3.3 Participantes do estudo 

 O presente estudo foi realizado utilizando variáveis qualitativas e tendo como 

objeto um estudo de caso realizado com o Congresso SOBER, que é um congresso 

voltado para o desenvolvimento rural. 

 A escolha do Congresso SOBER como evento de estudo, se deve a 

representatividade e importância que ele exerce no setor. Ele foi definido como amostra 

de estudo por meio de uma seleção probabilística. Esse tipo de amostragem, segundo 

Barbosa (2015), se caracteriza por todos os integrantes da população terem as mesmas 

chances de serem escolhidos. A escolha também se deve ao fato de que o evento 

encarou o desafio de se reinventar perante a pandemia de COVID-19. Diante da situação 

mundial, os organizadores da SOBER não optaram por cancelar o evento, mas sim por 

modificar o formato realizando-o de forma completamente online no ano de 2020 

(SOBER, 2021).  

 

3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 

A obtenção dos dados foi por meio de uma pesquisa documental minuciosa do 

evento escolhido. O objetivo foi colher informações a fim de extrair dados que traduzam 

os impactos gerados pelo evento no ano de 2020 entre os dois modelos de realização.  

Em seguida foi aplicado um procedimento técnico com os participantes do 

Congresso SOBER a fim de colher informações detalhadas de qual foi o nível de 

satisfação alcançado com a realização do evento de forma digital, e em seguida fazer 

comentários e sugestões para as próximas edições do evento a serem realizadas. 



 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

 Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para maiores 

conhecimentos sobre o que já foi produzido de informações a respeito do comportamento 

do vírus e de suas consequências para a vida das pessoas e também os impactos 

econômicos causados pela necessidade do isolamento social e sobre a produção de 

eventos e seu contexto histórico e importância no cenário social.  

 Em seguida foi realizado um estudo de caso em que houve a reunião de 

informações do Congresso SOBER, com o intuito de coletar informações sobre quais 

atitudes são adotadas pela produção do evento para possibilitar sua realização de forma 

completamente digital e ainda cumprindo seus objetivos relacionados ao 

agronegócio.Foi realizada também a aplicação de uma pesquisa de satisfação, 

demonstrada no Apêndice A  o questionário possui perguntas em relação ao nível de 

satisfação atingido pelo evento nos tópicos estudados. O questionário foi aplicado junto 

aos participantes do Congresso de 2020. De 623 inscritos, 50% responderam ao 

questionário, configurando um excelente índice de retorno.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa etapa do trabalho são explanadas as informações coletadas durante a 

pesquisa de percepção dos participantes do Congresso SOBER 2020, onde pode-se 

observar os impactos da mudança do formato presencial para virtual da realização do 



 

congresso. Em seguida é apresentado os comentários e sugestões que os participantes 

deixaram a respeito do desempenho do congresso. 

4.1 Análise dos Resultados 

 Nessa seção estão apresentados os resultados do estudo de caso realizado para 

observação dos impactos da mudança do formato do Congresso SOBER 2020. Foi 

aplicado um questionário aos participantes do congresso a fim de identificar o 

desempenho nos aspectos investigados.  

Inicialmente será apresentado algumas informações sobre o perfil das pessoas 

que se disponibilizaram a responder a pesquisa. Dentre esses dados estão especificados 

a faixa etária dos participantes, a região de residência dos mesmos e a porcentagem de 

respondentes que são sócios da SOBER. 

A amostra de participantes que respondeu a pesquisa apresenta distribuição 

etária apresentada na Figura 1 abaixo onde 19% dos respondentes possuem entre 18 e 



 

25 anos, 32% de 26 a 35 anos, 24% de 36 a 45 anos, 13% estão entre 46 e 55 anos e 

9% possuem 56 anos ou mais.  

 

Figura 1 – Idade dos participantes do estudo 

 
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

 

A respeito da região de residência dos entrevistados, 10% moram no norte do 

país, entre 10% e 15% residem no nordeste, entre 20% e 25% no sudeste, entre 35% e 



 

0% no sul, entre 10% e 15%% no Centro-Oeste e entre 0% e 5% no Exterior, conforme 

exposto na Figura 2. 

Figura 2 – Região de residência dos participantes de estudo 

             
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

A Figura 3, exposta abaixo, apresenta a relação da proporção de participantes 

que são sócios da SOBER, onde 51% dos respondentes são sócios e 49% não são.  

Figura 3 – O participante é sócio da SOBER 

              
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 



 

Em seguida é exibido a avaliação sobre questões técnicas do Congresso SOBER 

2020. Os participantes avaliaram pontos referente ao acesso aos conteúdos, a qualidade 

do pré-evento e o cumprimento dos horários propostos.  

 A respeito da facilidade de acesso, entre 75% e 80% responderam ser ótimo,  

entre 25% e 30% disseram ser bom, entre 0% e 5% responderam regular e 1% disse ser 

ruim, conforme apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4 – Facilidade de acesso ao evento 

             
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

Mesmo em um evento virtual a atenção à escolha sobre o ambiente onde ocorrerá 

o acesso ao evento e as condições para o acesso aos conteúdos se mantém 

indispensável. (THOMPSON, 1997; ALLEN et al., 2003) frisa que a produção inclui a 

situação em que o evento se encontra e quais mecanismos são necessários para a 

implementação das estratégias escolhidas (PISCOPO, 2012 apud THOMPSON, 1997; 

ALLEN et al., 2003).   

Ainda com a atenção sobre os aspectos tangíveis, o próximo ponto avaliado na 

pesquisa foi o aplicativo “SOBER2020” para dispositivos móveis que foi utilizado na 

edição do congresso. De acordo com as respostas dos participantes da pesquisa, entre 

70% e 75% dos respondentes não utilizaram o aplicativo, enquanto entre 15% e 20% 



 

dos que o utilizaram consideraram que foi um dispositivo útil e entre 0% e 5% não o 

considerou útil, conforme o apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Utilidade do aplicativo 

            Fonte: 
Dados cedidos pela Sober (2020) 

A plataforma do congresso e sua facilidade ao acesso é perspectiva relacionada 

ao aspecto tangível citado por (PARASURAMAN et al., 1985). Esses estão relacionados 

às evidências físicas do serviço a ser prestado, ou seja, aparência limpa, forma de vestir 

dos funcionários, limpeza das instalações, facilidade de acesso e ferramentas ou 

equipamentos utilizados para prestar o serviço. Ainda que o Congresso SOBER tenha 

sido realizado online, os fatores físicos observados tanto na plataforma utilizada quanto 

na exibição das apresentações das palestras e facilidade de acessar todo o conteúdo 

oferecido, são englobados pelos elementos tangíveis. 

Dentre os participantes que utilizaram ainda foi questionado também quais outras 

funcionalidades seriam interessantes de serem incorporadas nos próximos eventos, 

como descreve a Figura 6. Dentre as opções apresentadas, a sugestão de conter a 

programação completa do evento obteve entre 15% e 20% dos votos, a própria agenda 

de atividades teve entre 10% e 15% de votos, entre 10% e 15% dos participantes votaram 

para que tenha no aplicativo a permissão das atividades, e também entre 10% e 15% 



 

consideram importante um chat com os demais participantes. Além dessas sugestões, 

entre 30% e 35% consideram que outras coisas também podem ser acrescentadas ao 

aplicativo, como expostas no gráfico abaixo.   

 

Figura 6 – Funcionalidades a serem incorporadas em eventos futuros 

             
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

Os participantes foram questionados sobre o desempenho da organização do 

evento. Nessa primeira parte o objetivo foi avaliar os aspectos relacionados ao pré-



 

evento, horários, inscrições, facilidade do acesso à plataforma e questões relacionadas 

ao conteúdo do que foi apresentado.  

A pesquisa começou com o atendimento pré-evento, entre 75% e 80% dos 

entrevistados disseram ser ótimo e entre 20% e 25% disseram ser bom. Não houve 

resposta para regular ou ruim, conforme apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Atendimento pré-evento 

                       Fonte: 

Dados cedidos pela Sober (2020) 

Qualquer tipo de evento, começa antes das atividades exercidas no cronograma. De 

acordo com Piscopo (2012), a gestão estratégica é imprescindível desde o planejamento 

até a execução, para o alcance da satisfação das necessidades e desejos dos clientes. 

Os responsáveis pelo congresso precisam buscar o bom atendimento desde o primeiro 

contato do cliente com a organização.  

Ainda com relação ao atendimento estratégico da SOBER, a aula magna também foi 

objeto de avaliação dos participantes. Camargo (2015), explica que Aula Magna significa 

aula inaugural, onde os temas apresentados expressam parte notável da essência e 

filosofia do curso em início, e até mesmo da própria instituição. 



 

A aula magna ministrada também foi objeto de avaliação pelos participantes do 

Congresso SOBER 2020, conforme demonstrado na Figura 8. Dos respondentes da 

pesquisa, entre 35% e 40% atribuíram nota 10 para a aula, entre 20% e 25% deram nota 

9, a nota 8 foi dada por entre 10% e 15% dos respondentes, 10% deram nota 7, entre 

0% e 5% para nota 6, entre 0% e 5% atribuíram nota 5, entre 0% e 5% para nota 4 e 

entre 0% e 5% deu nota 0.  

Figura 8 – Aula Magna 

             

Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

A respeito das inscrições online, entre 75% e 80% disseram ser ótimo, 20% disseram 

ser bom e entre 0% e 5% responderam regular. Não houve resposta para “ruim”, 

conforme apresentado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Inscrições online 



 

            

 Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

O ambiente onde as inscrições para o congresso são realizadas é de grande 

relevância para a satisfação do cliente, é um dos primeiros contatos diretos que o 

consumidor tem com o evento. O processo de inscrição precisa ser seguro e confidencial.  

Parasuraman et al. (1985) argumenta que a segurança física, financeira e a 

confidencialidade são dimensões que compreendem os riscos. Uma boa avaliação da 

segurança se dá quando o serviço passa a sensação de liberdade de perigo, risco ou 

dúvida., como por exemplo a segurança física em utilizar um caixa automático ou a 

confidencialidade nas negociações feitas com uma empresa (PARASURAMAN et al., 



 

1985). Esses aspectos são primeiramente compreendidos no momento da realização da 

inscrição por parte do participante e em seguida durante todo o evento. 

A satisfação a respeito da Submissão de Trabalhos obteve entre 70% e 75% das 

respostas foi ótimo, entre 25% e 30% disseram ser bom e entre 0% e 5% responderam 

regular. Não houve resposta para “ruim”, conforme apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Submissão de trabalhos 

            Fonte: 
Dados cedidos pela Sober (2020) 

O processo de submissão dos trabalhos deve ser desempenhado corretamente e 

com eficiência porque é importante ao aspecto de responsividade do serviço prestado.  

Responsividade trata sobre a disposição de prestar os serviços prontamente e auxiliar 

os usuários. Caracteriza-se pela agilidade no atendimento, eficiência em resolver os 

problemas, atenção personalizada e a cortesia dos funcionários (PARASURAMAN et al., 

1985).  

A responsividade ocupa-se da capacidade para atender os usuários e fornecer o 

serviço prontamente, capturando a noção de flexibilidade e habilidade para adaptar o 

serviço às necessidades do usuário, como por exemplo enviar uma nota de transação 



 

imediatamente; ligar de volta ao cliente rapidamente e oferecer um serviço rápido (por 

exemplo, marcar compromissos rapidamente) (PARASURAMAN et al., 1985). 

Outro aspecto é sobre os horários (pontualidade, distribuição de tempo), entre 

70% e 75% disseram ser ótimo, 20% disseram ser bom e entre 0% e 5% responderam 

regular. Não houve resposta ruim, conforme apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Horários (pontualidade, distribuição de tempo)  

              
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

O correto cumprimento dos horários prometidos pelo congresso é de suma 

importância para a satisfação dos participantes. Parasuraman et al. (1985) em seu 

estudo, argumenta que a execução do serviço no horário designado é uma das 

responsáveis pela confiabilidade do serviço desempenhado, o que significa que a 

empresa cumpre o prometido.  

O conteúdo apresentado e os temas abordados obtiveram entre 70% e 75% 

respostas como ótimo, entre 20% e 25% disseram ser bom e entre 0% e 5% 



 

responderam regular. Não houve resposta para “ruim”, conforme apresentado na Figura 

12. 

Figura 12 – Conteúdo e temas abordados 

            Fonte: 
Dados cedidos pela Sober (2020) 

O mérito dos palestrantes de um congresso em alinhar a aplicabilidade dos 

conteúdos ministrados com conteúdo técnicas pedagógicas concordantes com a 

proposta do tema é um fator relevante para a satisfação dos participantes. Shulman 

(2005) explica em seu argumento que as escolas profissionais enfrentam um desafio 

singular: suas pedagogias devem estar à altura dos padrões não apenas da academia, 

mas também das profissões específicas. E ainda diz que “a educação profissional não é 

educação apenas para a compreensão; é uma preparação para uma prática realizada e 

responsável no serviço aos outros. É uma preparação para um ‘bom trabalho’. Os 

profissionais devem aprender uma grande quantidade de teoria e um vasto corpo de 

conhecimento. Eles devem compreender para agir e devem agir para servir.” 

(SHULMAN, 2005).  

Nesse argumento o autor explica a importância da aplicabilidade dos conteúdos 

ministrados no Congresso, assim como a relevância do bom desempenho dos 



 

palestrantes ao ministrarem suas teses. As avaliações desses dois temas são 

apresentadas nos gráficos a seguir.   

Quando perguntados sobre a aplicabilidade do conteúdo ministrado, entre 55% e 

60% responderam ser ótimo, entre 35% e 40% disseram ser bom e de 0% a 5% 

responderam regular. Não houve resposta para “ruim”, conforme apresentado na Figura 

13. 

Figura 13 – Aplicabilidade do conteúdo ministrado 

                                                                                               
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

Em seguida é exposto o gráfico referente ao desempenho dos palestrantes. Sobre 

esse tema, entre 75% e 80% responderam ser ótimo, 30% disseram ser bom e entre 0% 



 

e 5% responderam regular. Não houve resposta para “ruim”, conforme apresentado na 

Figura 14. 

Figura 14 – Desempenho dos palestrantes 

             
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

Por fim, foi questionado aos participantes questões relacionadas a submissão de 

seus trabalhos no congresso, a primeira questão desse ponto foi se a possibilidade do 

seu trabalho ser convidado para fazer parte de um número especial ou temático de uma 

revista parceira foi importante para a decisão de submetê-lo para o congresso. Desses, 

10% responderam que não submeteu o trabalho para o congresso, dentre os que 

entregaram, entre 30% e 35% alegaram que a possibilidade de fazer parte de uma revista 



 

foi um fator importante, enquanto entre 20% e 25% não considerou como aspecto 

relevante, conforme a Figura 15.  

 

Figura 15 – Possibilidade do trabalho ser convidado para publicação em revista

                      Fonte: 
Dados cedidos pela Sober (2020) 

 
 

O resultado da pesquisa mostra a importância da publicação de trabalhos dentro 

do campo acadêmico. Crocetta et al. (2016) salientam que no sistema universitário que 

as políticas de internacionalização da universidade encontram-se principalmente no 

campo de cooperação internacional de diferentes instituições governamentais de 

desenvolvimento de recursos humanos de ensino superior e de desenvolvimento 

científico e tecnológico, e ainda citam algumas plataformas como  a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (CROCETTA et al, 2016).  

Ainda nesse contexto da publicação de trabalhos científicos, Crocetta et al (2016) 

desenvolveram estratégias para potencializar parcerias e internacionalização da 

universidade e citaram as vantagens do  uso da videoconferência onde a principal é que 

as bancas de defesa podem ter como convidados externos, membros de diversos 

estados e/ou países, o que talvez fosse impossibilitado pelo alto custo de passagens 

aéreas e hospedagens (CROCETTA et al, 2016, apud WYNN; HAGEN; FRIBORG, 

2012), além da reduzida agenda dos pesquisadores participantes, sem contar com 



 

situações em que mesmo o candidato à defesa não pode estar fisicamente presente, 

como nos casos de doença ou gravidez, ou até a indisponibilidade dos vistos necessários 

para um dos membros da banca (CROCETTA et al, 2016, apud SALIHBEGOVIC; RIBIC, 

2008).  

Para dar continuidade na avaliação dos trabalhos apresentados, com intuito de 

avaliar a qualificação deles, os participantes foram questionados quanto a qualidade dos 

trabalhos. Entre 45% e 50% responderam ser ótimo, entre 40% e 45% disseram ser bom 

e entre 0% e 5% responderam regular. Não houve resposta para “ruim”, conforme 

apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Qualidade dos trabalhos 

             
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

Com isso, fica clara a importância do trabalho da SOBER em promover a 

submissão de trabalhos científicos em seu congresso, assim como as vantagens da 



 

apresentação deles de forma online a fim de aumentar o alcance desses trabalhos a 

outros públicos.  

Os próximos dados apresentados serão referentes a informações sobre as 

atividades propostas pelo Congresso SOBER 2020. Os participantes do estudo 

avaliaram o acesso e disponibilização das informações e escolhas das apresentações.  

O gráfico abaixo apresenta a avaliação das SORGs, onde de 30% e 35% dos 

participantes atribuíram nota 10, entre 20% e 25% nota 9, entre 20% e 25% deu nota 8, 

entre 10% e 15% de nota 7, entre 0% e 5% atribuíram nota 6, entre 0% e 5% deu nota 5 

e entre 0% e 5% nota 0.  

Figura 17 – SORGs 

             
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

As SORGs são sessões organizadas. São momentos de debates entre 

pesquisadores que se propõem a explicar determinado tema específico sobre o evento. 

Cacciamani et al (2009), em seu trabalho utilizaram a metodologia do multigrupo para 

incorporar à cultura institucional das novas técnicas, tecnologias e metodologias de 

trabalho cooperativo baseado em infraestrutura de redes sociais. Os autores alegam que 

“o número de beneficiados facilmente se extrapola para toda a comunidade universitária, 

na medida em que pode potencializar todos os trabalhos de ordem acadêmica 



 

desenvolvidos na universidade, agregando maiores possibilidades de interação entre os 

cursos de graduação e pós-graduação” (CACCIAMANI et al., 2009). 

Ainda considerando a importância da interação entre os participantes do 

congresso e da troca de experiências, foi questionado sobre as sessões de apresentação 

dos Grupos de Trabalho, Entre 25% e 30% dos participantes deram nota 10, entre 20% 

e 25% atribuíram nota 9, entre 15% e 20% para nota 8, entre 10% e 15% deram nota 7, 

entre 0% e 5% nota 6, a nota 5 teve entre 0% e 5%, entre 0% e 5% de nota 3 e entre 0% 

e 5% deram nota 0. 

 

Figura 18 – Sessões de apresentação dos Grupos de Trabalho 

            Fonte: 
Dados cedidos pela Sober (2020) 

A Figura 19 abaixo representa a avaliação das atividades culturais presentes no 

Congresso SOBER 2020. Os participantes da pesquisa distribuíram notas para esse 

tema, onde entre 25% e 30%  deu nota 10, 20% dos respondentes julgou como nota 9, 

a nota 8 obteve entre 15% e 20% dos votos, entre 10% e 15% para nota 7, entre 0% e 



 

5% atribuíram nota 6, entre 0% e 5% para nota 5, entre 0% e 5% para notas 3 e 4 cada 

e entre 5% e 10% deu nota 0.  

Figura 19 – Atividades culturais 

            Fonte: 
Dados cedidos pela Sober (2020) 

A realização de atividades culturais, durante o Congresso SOBER se deve a 

importância de tais atividades no âmbito individual e social dos indivíduos. Paglioto e 

Machado (2012) esclarecem que o consumo de bens e serviços artístico-culturais pode 

ser considerado um tipo de consumo desejável e de grande importância para o 

desenvolvimento socioeconômico, à medida que amplia as capacidades criativas e 

expressivas do indivíduo e estimula a coesão social, sendo uma das formas pela qual a 

cidadania se expressa. 

 Paglioto e Machado (2012) explicam ainda que o consumo de cultura fora do 

domicílio proporciona socialização diferenciada em relação às demais práticas de 

convívio, como a do ambiente de trabalho, pois os indivíduos se encontram mais 

relaxados em momentos de lazer. As autoras ainda ressaltam que o acesso à cultura 

fora do domicílio implica a não apropriação da produção em forma material e a 

incorporação de outros custos, como de transporte, alimentação, além do custo de 



 

oportunidade (PAGLIOTO e MACHADO, 2012), entretanto quando o acesso às 

atividades culturais é proporcionado por um congresso científico online, os participantes 

não precisam arcar com esses custos descritos.  

A seguir serão apresentadas as avaliações de casa painel exposto no Congresso 

SOBER 2020. Os entrevistados atribuíram notas de 0 a 10 para cada painel. Os gráficos 

abaixo mostram a proporção das notas obtidas.  

O primeiro painel teve como tema “A economia e a agropecuária no Brasil: quo 

vadis?” O tema obteve entre 30% e 35% de notas 10, 20% de notas 9, entre 10% e 15% 

de notas 8, entre 5% e 10% de notas 7, entre 0% e 5% atribuíram nota 6, entre 0% e 5% 

deram nota 5 e entre 0% e 5% deram nota 0 ao painel, como demonstrado na Figura 20.  

 

Figura 20 – Painel 1 

            Fonte: 
Dados cedidos pela Sober (2020) 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2020) apresentou dados 

sobre o crescimento da agropecuária a fim de explicar a sua influência na economia 

brasileira. Segundo esses dados apresentados, a agropecuária obteve crescimento de 

0,6% no primeiro trimestre de 2020 em comparação ao quarto trimestre de 2019, 

conforme dados divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do país. O setor foi o único da 



 

atividade econômica nacional a crescer no período analisado (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020). 

Ainda foi apresentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2020) um comparativo em relação a igual período do ano anterior, no caso do primeiro 

trimestre, a agropecuária teve crescimento de 1,9%. “Este resultado pode ser explicado, 

principalmente, pelo desempenho de alguns produtos da lavoura com safra relevante no 

primeiro trimestre, como a soja, e pela produtividade, visível na estimativa de variação 

da quantidade produzida vis-à-vis a área plantada”, diz o IBGE. O PIB do país teve 

contração de 1,5% nos primeiros três meses do ano no comparativo com o quarto 

trimestre do ano passado. 

O Governo Federal tem atuado ainda na abertura de mercados para os produtos 

do agro brasileiro. Desde janeiro de 2019, foram mais de 60 mercados abertos para os 

mais diversos produtos, como castanha-de-baru para Coreia do Sul, melão para China 

(primeira fruta brasileira para o país asiático), gergelim para a Índia, castanha-do-Brasil 

(conhecida também por castanha-do-Pará) para Arábia Saudita e material genético. As 

exportações do agronegócio atingem valor recorde em abril, ultrapassando pela primeira 

vez a barreira de US $10 bilhões no mês (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO, 2020). 

O segundo painel teve como tema “As mulheres no mercado de trabalho rural: 

desafios e perspectivas?” O tema obteve entre 35% e 40% de notas 10, entre 15% e 

20% de notas 9, entre 15% e 20% de notas 8, entre 10% e 15% de notas 7, entre 0% e 



 

5% atribuíram nota 6, entre 0% e 5% deram nota 5 e entre 0% e 5% deram nota 0 ao 

painel. 

 

Figura 21 – Painel 2 

            Fonte: 

Dados cedidos pela Sober (2020) 

O tema voltado para a inserção das mulheres no mercado de trabalho se deve a 

cada vez mais expressiva presença delas ocupando os mais variados cargos e funções. 

O cenário que resulta desse fato é o novo momento do capitalismo, conhecido como 

Terceira Revolução Industrial caracteriza-se por grandes transformações de natureza 

econômica, social, política e tecnológica, cujas consequências têm tido relevantes 

impactos no mundo do trabalho, dentre as quais a instabilidade do emprego, exigindo do 

profissional a constante busca pela garantia da própria empregabilidade, em um mercado 

cada vez mais competitivo (AMARAL, 2013).  

Amaral (2013) ainda explica que esse cenário abriu espaço para a maior 

participação da mulher no mercado de trabalho, não só pela necessidade de 

complementação da renda familiar e pelas novas oportunidades surgidas, mas também 

pela quebra dos padrões comportamentais que essas mudanças trouxeram. E ainda que 

hoje, a presença expressiva de mulheres em cargos e funções cada vez mais 



 

diversificados mostra que elas vêm delimitando seu espaço no âmbito público de 

produção (AMARAL, 2013).  

Hoje, a presença expressiva de mulheres em cargos e funções cada vez mais 

diversificados mostra que elas vêm delimitando seu espaço no âmbito público de 

produção. Além disso, elas estão liderando os índices de escolaridade em relação aos 

homens e, ainda que de forma menos expressiva, estão ocupando, com tendência 

crescente, cargos de chefia e posições gerenciais e políticas, além de áreas profissionais 

de prestígio, como a medicina, a advocacia, a arquitetura e a engenharia (AMARAL, 2013 

apud CORRÊA, 2004; BRUSCHINI e LOMBARDI, 2003; BRUSCHINI et al, 2008). 

O terceiro painel teve como tema “A economia rural brasileira e as questões 

agroalimentares mundiais?” Os participantes atribuíram entre 35% e 40% de notas 10, 

entre 20% e 25% de notas 9, entre 15% e 20% de notas 8, 10% de notas 7, entre 0% e 

5% atribuíram nota 6, entre 0% e 5% deram nota 5 e entre 0% e 5% deram nota 0 ao 

painel. 

Figura 22 – Painel 3 

              
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

Sato e Brito (2007) apresentam um artigo explicando a importância da economia 

agroalimentar no contexto atual. Com a globalização, as normas de qualidade 

internacionais são cada vez mais relevantes para a comercialização de produtos 



 

alimentares, pois buscam estabelecer padrões de equivalência para produtos através 

das diversas fronteiras de cada país. Por outro lado, os participantes estão cada vez 

mais exigentes quanto aos atributos de valor dos produtos a serem adquiridos para o 

consumo. 

Além da sanidade do alimento e das qualidades nutricionais, o consumidor busca 

no produto atributos como: respeito ao meio ambiente, respeito às leis sociais do trabalho 

(comércio justo) e alimentos elaborados via processos tradicionais preservados por 

produtores locais (SATO e BRITO, 2007).  

Apesar de as inovações tecnológicas e a produção em escala terem contribuído 

para a redução do custo unitário e, consequentemente, para os preços dos produtos, os 

participantes estão atentos para qualificações com relação aos compromissos social e 

ambiental e estão dispostos a pagar um preço maior (SATO e BRITO, 2007).    

Para o painel 4 teve de tema “Cooperativismo e inovação para o desenvolvimento 

rural?" Os participantes atribuíram entre 30% e 35% de notas 10, entre 20% e 25% de 

notas 9, entre 20% e 25% de notas 8, entre 10% e 15% de notas 7, entre 0% e 5% 



 

atribuíram nota 6, entre 0% e 5% deram nota 5, entre 0% e 5% atribuiu nota 4 e entre 

0% e 5% deram nota 0 ao painel. 

 

Figura 23 – Painel 4 

              
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

Como descrição do conceito de cooperativismo, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (2021) explica que o termo se refere a um modelo 

socioeconômico fundamentado na participação democrática, na independência, na 

solidariedade e na autonomia dos que se unem de forma voluntária em prol de um 

mesmo objetivo econômico e social. Quando várias pessoas se juntam em busca de um 

bem comum, com foco no equilíbrio e na promoção de melhores oportunidades, elas 

formam uma cooperativa, na qual se trabalha de forma a gerar benefícios iguais a todos 

os membros, os chamados cooperados. 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) aponta que existem mais de 

1.200 cooperativas agropecuárias em atividade no país, que geram cerca de 207 mil 

empregos. O cooperativismo constitui sólido instrumento de acesso a mercados e 

contribui para manter o agricultor no campo, mediante fomento à comercialização dos 



 

produtos e fornecimento de serviços aos cooperados (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA e ABASTECIMENTO, 2021). 

A respeito da inovação para o desenvolvimento rural, Muñoz e Muñoz (2017) 

esclarece que a inovação não acontece de forma aleatória, nem tampouco é deixada à 

própria sorte. Ao contrário, seus objetivos estão no centro da agenda dos Estados 

Nacionais, assim como dos grandes conglomerados empresariais, por meio da 

organização de diversos arranjos institucionais onde o foco primordial dos esforços está 

nos fins econômicos. 

O tema do quinto painel foi “Desenvolvimento rural sustentável: experiências, 

oportunidades e desafios?” Para esse tema, entre 35% e 40% dos participantes da 

pesquisa deram notas 10, entre 20% e 25% de notas 9, entre 15% e 20% de notas 8, 

entre 5% e 10% de notas 7, entre 0% e 5% atribuíram nota 6, entre 0% e 5% deram nota 

5 e entre 0% e 5% deram nota 0 ao painel. 

 

Figura 24 – Painel 5 

             
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2019) explica que a 

bioeconomia é um conceito difundido atualmente em vários países e geralmente se 

refere às atividades econômicas que envolvem o uso dos recursos naturais de forma 



 

sustentável e inovadora que possibilite promover o desenvolvimento sustentável e o 

bem-estar da população, com geração de renda. 

A iniciativa promove a articulação de parcerias entre o Poder Público e o setor 

empresarial, visando a promoção e estruturação de sistemas produtivos baseados no 

uso sustentável dos recursos da sociobiodiversidade e do extrativismo, além da 

produção e utilização de energia a partir de fontes renováveis, sempre com o foco na 

geração de renda e melhoria da qualidade de vida do público envolvido (MINISTÉRIO 

DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2019). 

O programa descrito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(2019) é estruturado com cinco objetivos onde o Ministério da Agricultura atua que são 

eles: 

I – Estruturação Produtiva das Cadeias do Extrativismo (Pró-Extrativismo) - Promover a 

estruturação de cadeias produtivas do extrativismo, em todos os biomas brasileiros, com 

preponderância para a Amazônia, e contribuir para o desenvolvimento sustentável, a inclusão 

produtiva e a geração de renda. 

II – Ervas Medicinais, Aromáticas, Condimentares, Azeites e Chás Especiais do Brasil - Promover 

alianças produtivas tendo os setores de alimentos e saúde como promotores do desenvolvimento 

local articulado com políticas públicas, visando ampliar o acesso aos mercados nacional e 

internacional. 

III – Roteiros da Sociobiodiversidade - Valorizar a diversidade biológica, social e cultural brasileira 

e apoiar a estruturação de arranjos produtivos e roteiros de integração em torno de produtos e 

atividades da sociobiodiversidade, de forma a contribuir para a geração de renda e inclusão 

produtiva. 

IV – Potencialidades da Agrobiodiversidade Brasileira - Promover a conservação da 

agrobiodiversidade, por meio do reconhecimento de sistemas agrícolas tradicionais e fomento de 

ações para a conservação dinâmica destes sistemas, com foco no uso sustentável de seus 

recursos naturais, visando a geração de renda, agregação de valor e manutenção da diversidade 

genética de sementes e plantas cultivadas. 

V – Energias Renováveis para a Agricultura Familiar - Promover a geração e aproveitamento 

econômico e produtivo das fontes de energias renováveis, em especial a solar fotovoltaica, tanto 



 

para autoconsumo quanto para geração distribuída, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável, geração de renda e inclusão produtiva no meio rural. 

 

O último painel de número 6 teve como tema “Agricultura familiar e alimentação 

em tempos de pandemia?” O tema obteve entre 35% e 40% de notas 10, entre 20% e 

25% de notas 9, entre 15% e 20% de notas 8, 10% de notas 7, entre 0% e 5% atribuíram 

nota 6, entre 0% e 5% deram nota 5 e entre 0% e 5% deram nota 0 ao painel. 

 

Figura 25 – Painel 6 

             
Fonte: Dados cedidos pela Sober (2020) 

Esse painel traz como tema a agricultura familiar. Nogueira e Marcelino (2021) 

explicam que a agricultura familiar, definida pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006 

(Brasil, 2006), ocupa lugar de destaque quando se trata da alimentação das famílias 

brasileiras. A terra é a principal fonte de renda da família, sendo também local de trabalho 

e moradia. Essa atividade, assim caracterizada, é responsável pela grande diversidade 

de alimentos e especiarias produzidos e disponibilizados ao consumidor final. 

A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que 

são disponibilizados para o consumo da população brasileira. É constituída de pequenos 



 

produtores rurais, povos e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, 

silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2020) 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2020) esclarece que a Lei 

11.326, de 24 de julho de 2006, onde são definidas as diretrizes para formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para identificação desse público. 

Conforme a legislação, é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural 

aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até quatro módulos fiscais, 

mão de obra da própria família, renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e 

gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família.  

Guilhoto et al. (2006) trazem em seu artigo sobre a importância do agronegócio 

familiar no Brasil. Diz que o mundo contemporâneo colocou o sistema familiar de 

produção dentro de um contexto socioeconômico próprio e delicado onde sua 

importância ganha força quando se questiona o futuro das pessoas que subsistem do 

campo, a problemática do êxodo rural e, consequentemente, a tensão social decorrente 

da desigualdade social no campo e nas cidades.  

Guilhoto et al. (2006) ainda salientam que se por um lado, a agropecuária familiar 

tem um papel social inquestionável, por outro, sua sobrevivência é incerta. Por si só, este 

setor produtivo é desorganizado e ineficaz para promover seus próprios interesses.  

A pandemia de COVID-19 acarretou uma crise em todos os setores econômicos 

e sociais, e para a agricultura familiar não foi diferente. A crise social causada pelo 

coronavírus resultou em mudanças abruptas e imprevisíveis também para agricultura 

familiar no Distrito Federal, mas as associações e cooperativas que representam os 

pequenos agricultores apontam que o setor conseguiu se reorganizar rapidamente para 

reduzir as perdas e desenvolver alternativas de comercialização (NOGUEIRA e 

MARCELINO, 2021).  

Nogueira e Marcelino (2021) ainda apresentam que a agricultura familiar no 

Distrito Federal e Entorno foi atingida inicialmente pelas restrições impostas pela 

pandemia de forma muito particular, já que grande parte da renda dos pequenos 



 

produtores tem origem nas feiras livres e restaurantes, que foram fechados para conter 

a disseminação da doença. 

4.2 Sugestões dos participantes da SOBER 

Ao final das perguntas presentes na pesquisa foi disponibilizado um campo para 

que os respondentes pudessem inserir comentários ou sugestões a respeito do 

Congresso SOBER 2020 a fim de alcançar melhores resultados nas edições seguintes. 

Nesta seção serão apresentados os comentários mais relevantes que englobam pontos 

mais recorrentes apresentados.  

Os comentários serão divididos em seis seções que serão: elogios, críticas, a falta 

de debate, dificuldades com atividades online, conteúdos e sugestões. Esses foram 

escolhidos por serem os temas mais abordados pelos participantes.  

Todos os comentários foram realizados de forma anônima, pelos participantes da 

pesquisa, logo não será possível identificar os respectivos autores.  

 

4.2.1 Elogios ao Congresso SOBER 2020 

 

O Congresso realizado em 2020 pela SOBER foi o primeiro executado de maneira 

completamente digital em decorrência da pandemia de COVID-19. Os organizadores 

enfrentaram vários desafios para a concretização do evento e muitos participantes 

reconheceram seus esforços e os elogiaram.  

Dentre os elogios um participante disse “Por ser a primeira experiência de 

organização nesse formato e o pouco tempo para reorganizar, a organização está de 

parabéns pelo resultado.”, enquanto outro afirmou “Foi muito bem elaborado e 

organizado, um evento 100% virtual, no qual abrangia tanta programação, fluiu super 

bem, foi muito interessante e a participação foi excelente! Acredito que foi um sucesso!!”, 

este reconheceu o desafio da realização da edição: “Acredito que por uma primeira vez, 



 

em um momento tão delicado, tudo saiu perfeitamente bem! Parabéns a todos os 

envolvidos nesse mega desafio em transmitir um congresso para o país todo!”. 

Muitos envolvidos também ficaram satisfeitos com a iniciativa de aproveitar a 

oportunidade para se reinventar e explorar o aspecto digital que foi tão utilizado por 

tantos segmentos durante a pandemia de COVID-19. A observação deste participante 

salienta esse fator: “Parabéns a todos pela organização do evento. Em tempos de uso 

intensivo da internet, conseguir realizar um evento que prendesse a atenção o dia todo, 

é de tamanha competência e responsabilidade com o conteúdo a ser apresentado e 

discutido. Parabéns!”. Para o autor do comentário seguinte a SOBER conseguiu superar 

suas expectativas “Devido a rapidez com que o congresso teve que se atualizar para se 

tornar online, confesso que foi além das minhas expectativas. Foi a primeira vez que 

participei, mas já estou empolgada para o próximo.”.  

Alguns participantes colaboraram com elogios mais específicos sobre o 

congresso que também podem ser utilizados para realçar esses aspectos satisfatórios 

nas edições seguintes: “O evento foi extraordinário! Gostei muito do diálogo entre, 

academia, produtores rurais, representantes de comunidades regionais, cooperativas e 

governo-estado. Muito bom! Fiquei muito emocionada com os testemunhos dos 

produtores rurais de suas regiões. Também vale destacar a presença de importantes 

pesquisadores da área do Agro. O aprendizado e saber do evento foi exponencial. Foi 

meu primeiro evento como ouvinte, em que o on-line ajudou muito para poder participar, 

continue realizando a transmissão on-line! Gratidão a todos envolvidos para fazer 

acontecer o Evento SOBER! Deus abençoe a todos e sucesso nos próximos!”; e também 

“Foi ótimo ter sido informada sobre todos os detalhes do congresso por e-mail, 

principalmente acerca de como poderíamos submeter as apresentações gravadas bem 

como o manual de acesso à plataforma durante o evento e, o retorno/atenção quando 

precisei entrar em contato com a organização, etc. Muito esclarecedor e de fácil 

compreensão!”. Já para outro “Eu consegui entrar todos os dias, obtive retornos rápidos 

quando precisei de ajuda. Logo, eu só tenho a dizer que espero que o próximo mantenha 



 

esse padrão ou seja melhor. Apesar de ser online consegui interagir e aprender 

bastante.”. 

Houve também elogios acompanhados de sugestões de melhorias, embora 

satisfeitas algumas pessoas fizeram alguns pontos passíveis de melhorias, como o 

seguinte comentário: “Primeiramente é completamente aceitável que nem tudo saia 

100% em um evento presencial, no qual já estamos "acostumados" a fazer. Agora em 

um evento online, uma modalidade que está nos pegando de surpresa acredito que 

nossas críticas precisam ser bem mais leves e sempre com o intuito de melhorar. Eu me 

senti muito confortável ao discutir com o autor de um trabalho enquanto estava rodando 

a apresentação de outro. De fato, os debates são poucos sobre os trabalhos até em 

eventos presenciais, porém nas salas de webconferência quando havia alguma pergunta 

ao apresentador, sempre ela era feita durante a apresentação seguinte, o que no meu 

ponto de vista comprometeu a apreciação do trabalho que estava sendo apresentado. 

Ademais, o último apresentador da sala se saía prejudicado, pois ao terminar sua 

apresentação a reunião era encerrada, não havendo debate algum.”, essa respondente 

frisou a diferença do digital e presencial: “Apesar de ter sido bem conduzido de maneira 

virtual, não substitui a importância do presencial.” 

Para finalizar a apresentação dos elogios, um participante se dedicou a apresentar 

pontos relacionados a importância da socialização dos integrantes: “Parabéns aos 

organizadores que realizaram uma tarefa que se exigiu corajosa e inovadora, 

enfrentando - em decorrência da pandemia - uma realidade desconhecida e em muitos 

aspectos diferente de tudo que foi feito antes para rodar o evento. O congresso foi muito 

bom em conteúdo, permitiu-nos acessar de forma sistemática os trabalhos e palestras, 

tê-las registradas e disponíveis. Isso não devemos perder. E quando pudermos voltar a 

nos encontrar pessoalmente - e muita coisa insubstituível ainda depende de 

socializarmos de modo real, pessoa a pessoa, plateia e apresentador - seremos ainda 

mais efetivos. Penso que uma vantagem dos soberanos é que muitos dos membros se 

conhecem tão bem e foram capazes de cultivar, ao longo das suas trajetórias, laços 

profissionais, científicos e, deveras importante, de amizade e respeito, o nos fez sentir à 

vontade e familiarizados, mesmo atrás da tela do computador. A SOBER passou muito 



 

bem um desafio histórico, estou certo poderemos contar algum dia no futuro! Mostrou 

que grandes sucessos podem vir do inesperado.” 

 

4.2.2 Críticas ao Congresso SOBER 2020 

  

 Uma vez que muitos participantes do evento admiraram o desempenho da 

SOBER durante a realização do congresso de 2020, outros não ficaram satisfeitos com 

a experiência. É de extrema importância a organização se atentar aos FEEDBACKS 

ruins de sua produção, porque eles são uma oportunidade de aperfeiçoamento do 

serviço prestado para as edições seguintes.  

 Dentre as críticas, existiram diversos temas alvos de insatisfação dos 

respondentes da pesquisa. O primeiro abordado é a respeito do software e seus 

desafios, um participante comentou “O software utilizado é péssimo, não é intuitivo, não 

dá segurança, não tem um sistema de comunicação e confirmação. Não utilizar 

novamente.”, esse outro ficou insatisfeito com relação também a segurança do sistema 

operacional: “O evento é bastante oneroso para o que apresenta. O SOFTWARE 

utilizado é péssimo, não é intuitivo, não dá segurança, não tem um sistema de 

comunicação e confirmação. Muitos problemas técnicos nas atividades. Tem muito 

potencial para melhorar.”. Essa pessoa enfrentou problemas com o acesso ao conteúdo 

do congresso devido a dificuldades técnicas: “Não consegui acesso às atividades do 

primeiro dia por demora na confirmação da inscrição.” 

 Um novo alvo de críticas foi a forma como os trabalhos foram apresentados, os 

participantes que elaboraram os seguintes comentários frisaram importância dos 

feedbacks e da comunicação por parte da SOBER sobre as avaliações: “Bem 

organizado, mas deveria ter mais retorno sobre a avaliação dos trabalhos”; “O sistema 

informatizado posto à disposição foi muito decente em orientação sobre o seu manejo. 

Não havia uma informação precisa e facilmente disponível sobre as salas onde os 

trabalhos seriam apresentados. Apresentei um trabalho para o GT3 e postei toda a 

sessão, esperando pela apresentação dele (que não aconteceu) e descobri depois que 

ele tinha sido alocado no GT 13. E no mesmo horário, puseram outra apresentação de 



 

trabalho meu no GT1. Acho que faltou comunicação entre os organizadores e 

apresentadores.” 

 O método escolhido para a apresentação dos trabalhos não agradou a todos e 

algumas pessoas expuseram o porquê: “Foi horrível esse monte de trabalho sendo 

apresentado de forma maciça, mal tínhamos a possibilidade de discutir o trabalho. A 

educação a distância (EAD) funciona, mas não da forma que propuseram. Também achei 

muito pouco tempo, apenas 10 minutos, os trabalhos foram muito corridos, deviam ter 

dividido mais as salas, como é feito presencialmente. Tentar mudar os palestrantes, todo 

ano são as mesmas pessoas, tentar inovar nisso.” 

 Mais um objeto de insatisfação por parte de alguns participantes foi o valor 

cobrado pela participação do Congresso SOBER 2020, determinados respondentes não 

concordaram com o valor cobrado considerando a realização do evento de forma online, 

“Congresso foi muito caro mesmo com o desconto devido à pandemia e sua realização 

virtual", outros acreditam que o nível de serviço oferecido não foi o suficiente para 

justificar o valor da inscrição: “Acredito que mais atenção deve ser dada às demandas 

dos associados à SOBER. Inscrição e anuidades caras, mas com pouca disposição a 

resolver necessidades dos seus sócios.”. Ainda teve um participante que destacou os 

benefícios que achava justo para os sócios da SOBER: “O sistema utilizado foi 

adequado. Mas o preço das inscrições foi muito caro para os siberianos.”. 

 O formato escolhido pela SOBER de apresentação dos trabalhos foi um aspecto 

que dividiu opiniões dos participantes, entretanto alguns não compreenderam a 

necessidade de estar presente online mesmo com a apresentação gravada: “O 

comentário negativo sobre o evento é que achei totalmente sem lógica a necessidade de 

gravação da apresentação do trabalho com obrigatoriedade de estar online no momento 

da exibição do vídeo. Acredito que se haveria a necessidade de presença, por que não 

fazer a apresentação ao vivo!? Obviamente outros fatores estão por trás dessa decisão, 

mas achei sem sentido. Inclusive, perdi o momento de mostrar o meu trabalho por causa 

da conexão ruim com a internet. Provavelmente, o mesmo fator que levou à exigência 

de gravação do vídeo.”. 

 Por fim, uma crítica que abrange diversos pontos alvos de insatisfação para a 

realização do congresso: “Entendo a dificuldade para realização do online da magnitude 



 

da SOBER, mas existem diversas tecnologias que permitiriam a sua realização em um 

formato mais participativo e mais dinâmico, especialmente nos painéis, GTs e SORGs. 

O formato gravado dos painéis e sem interação entre os participantes deixou muito fria 

a atividade. No caso dos GTs a gravação foi bem-vinda, mas destaco a ausência de 

interação e gravação como algo negativo. No caso das SORGs, a falta de interação entre 

os participantes e de gravação foram aspectos negativos. Quero destacar que as 

apresentações nas SORGs em formato online foram muito boas, mostrando que é 

possível realizar este tipo de atividade em real (o que poderia ter sido aplicado nos 

painéis). A escolha pela não interação entre os participantes e a falta de gravação de 

todas as atividades foram os principais aspectos negativos. Como 1º Congresso Virtual 

da Sober, deveria ter sido realizada a gravação integral, existem tecnologias para isso. 

A impossibilidade de interação via microfone entre os participantes deixou algumas 

atividades muito ‘frias’.”. 

 

4.2.3 A Falta de Debate no Congresso SOBER 2020 

 

Ainda sobre pontos que não deixaram os participantes do Congresso SOBER 

2020 satisfeitos, essa seção destaca o aspecto mais frequente citado pelos 

respondentes da pesquisa que é falta de debate.  

Durante a realização de um congresso os participantes têm necessidade de 

debates e conversas para discutir sobre os conteúdos apresentados durante as 

palestras. O Congresso SOBER 2020, enfrentou dificuldades para entregar aos 

participantes condições e tempo necessário para cumprir a demanda de debates que os 

participantes possuíam.  

Alguns respondentes julgaram que o tempo destinado aos debates não foi 

suficiente para a discussão ser proveitosa: “A ideia de gravar previamente o trabalho foi 

muito interessante e contornar qualquer problema de conexão que poderia ocorrer. Mas 

senti que a discussão dos trabalhos ficou um pouco pobre, pois não havia grande 

interação no chat, ou demorava muito tempo para escrever as considerações. Caso 

aconteça o evento nesse formato, seria interessante deixar 3-5 minutos para possíveis 



 

discussões após cada trabalho, ou abrir um tempo no canal para que isso aconteça”; e 

ainda outro que diz que 

 “Meu comentário não seria somente para a organização do ano de 2020, 

mas para as demais subsequentes. O que venho notando é a excelência dos 

trabalhos apresentados e o pouco tempo para debate. Acredito que no momento 

em que vivemos, bem como a oportunidade da reunião de vários pesquisadores 

do Brasil, o espaço de diálogo e debate é de suma importância. O que não vem 

acontecendo nesses últimos anos na SOBER, já que está criando um espaço 

somente de apresentações sem nenhum debate, pois quando acontece sobram 

somente 5 minutos. Creio ser necessário repensar essa forma de Congresso”. 

A queixa de alguns foi a divergência na proposta do congresso com o tempo 

disponibilizado: “Não teve espaço para pergunta ou discussão porque terminava uma 

apresentação e começava outra. Se a proposta de um congresso é receber 

considerações sobre a pesquisa, a falta de espaço para que isso aconteça perde o 

propósito.” e “O evento ocorreu atomizado a partir do momento que a discussão se 

resumia ao chat. Eu realmente não gostei desse formato, essa estratégia foge da 

proposta de um evento”, enquanto o seguinte considerou que a questão do horário 

prejudicou a relação com os palestrantes “Senti falta da interação com os palestrantes, 

achei a interação por chat um pouco ‘fria’. Achei o horário muito denso, existiam muitas 

atividades de interesse no mesmo horário.” 

Para solucionar a questão do tempo de debate, esse participante sugere menos 

palestrantes “Sugiro menos palestrantes por painéis para o debate pode ser 

aprofundado, dando tempo de responder todas as perguntas”, enquanto o seguinte 

sugere que o congresso dure mais tempo para aproveitar melhor tudo que é oferecido: 

“Queria que o evento durasse mais dias para que possamos aproveitar melhor os 

debates, já que falta a proximidade com os palestrantes para seguirmos explorando as 

discussões”. 

Determinados integrantes da pesquisa ainda procuraram colaborar com 

sugestões para contornar o problema da falta de debates: “Somente senti muita falta das 

discussões dos trabalhos no canal das apresentações. Poderia até ser no chat, mas 

conversar durante as apresentações, às vezes, falávamos de um trabalho e já estava no 

outro. E não conseguimos prestar a atenção na apresentação” e outro sugeriu “Um 



 

debate aberto com os apresentadores dos artigos e trabalhos. No chat ou restrito. Como 

sugestão, no canal, os apresentadores abririam sua câmera e microfone e responderiam 

as perguntas, trocariam ideias... seria mais proveitoso.”. 

 

4.2.4 Dificuldade com as atividades online, Congresso SOBER 2020 

 

Como já foi abordado, o Congresso SOBER 2020 foi a primeira edição realizada 

completamente online em decorrência a pandemia de COVID-19. A adaptação de um 

evento que anteriormente era desenvolvido apenas presencial, para um novo modelo 

exige esforços de todos os envolvidos, desde os produtores até os participantes.  

Assim como a organização precisou enfrentar diversos desafios para a 

materialização de um evento completamente digital de forma tão rápida, os participantes 

também enfrentaram obstáculos para se adaptar.  

Muitos entenderam que os contratempos causados pela mudança foram 

enfrentados por todos e acentuaram as melhorias técnicas que requerem mais atenção 

nas próximas edições. "Não há o que reclamar dessa PRIMEIRA experiência de 

Congresso Virtual. Foi muito boa a organização e pontualidade. Algumas possíveis 

falhas que percebi poderiam ser fruto de transmissões e instabilidades dos próprios 

usuários/palestrantes.”. E a facilidade de acesso: “Caso ocorra de forma remota/ on-line 

outra vez, indicar de forma mais fácil, no próprio sistema, o caminho para entrar nas 

sessões e/ou trabalhos.” 

Ainda que com dificuldades com a adaptação, um participante se propôs a sugerir 

melhorias para as próximas edições com relação a operação escolhida: “1- Caso ocorra 

de forma remota/ on-line outra vez, indicar de forma mais fácil, no próprio sistema, o 

caminho para entrar nas sessões e/ou trabalhos; 2- Evitar algumas mensagens que 

parecem condicionar algumas coisas. Por exemplo: Só recebe o certificado se o autor 

apresentador gravar o vídeo. Mesmo que isso tenha sido exibido no decorrer do evento, 

essas "pressões" geram preocupações em alguns, especialmente pela conjuntura da 



 

pandemia. Até mesmo agora: Para receber o certificado, é preciso avaliar o evento. Acho 

que deveria ser revista esse tipo de postura por parte da organização” 

O seguinte participante abordou a importância da segurança do sistema e de sua 

consistência para que os participantes confiem no serviço prestado “Estimados, tenho 

recomendações, com muito respeito, para incorporação de alguns ajustes a serem 

ponderados: -Informar com mais antecedência os detalhes de funcionamento do evento 

-Esclarecer melhor a dinâmica dos GTS com antecedência -Permitir que o apresentador 

ligue a câmera (participei de uma sala em que ligaram a câmera e foi muito acolhedor) -

O sistema não informou se recebeu o link do vídeo (causou insegurança se estava tudo 

certo) -O sistema não informou sobre a existência de trabalhos a serem avaliados 

(revisar) -Ampliar o espaço das salas para mais de 75 pessoas” 

Enquanto alguns gostaram do formato digital, outros entendem a necessidade 

dado as circunstâncias, mas ainda esperam que o evento volte a ocorrer de forma 

presencial e argumentam o porquê. Uns focam nos problemas inerentes a transmissão  

“Se Deus quiser em 2021 será de forma presencial. Por conta da 

qualidade da transmissão (internet), o Congresso não foi 100% viável para todos. 

Nada como um evento presencial, nunca um evento online será melhor, porém, o 

nível de organização, dos trabalhos e temas abordados, deu um brilhantismo ao 

evento que o tornou tão bom quanto. Parabéns!”, ao passo que outros enfatizam 

a troca de experiências “Gostei da plataforma e, devido às circunstâncias, achei 

um bom evento. Todavia, acho que o evento perde muita qualidade porque é 

impossível reproduzir o ambiente de trocas que são as edições presenciais.” 

 

4.2.5 Conteúdo do Congresso SOBER 2020 

 

Para que um congresso obtenha êxito, além dos fatores técnicos, é necessário 

que o conteúdo apresentado seja condizente com a proposta e que também considere 

os aspectos sociais e ambientais em que está envolvido.   

Um participante voltou a atenção para o contexto econômico do país e a realidade 

da educação no momento “Sugiro que, um evento que inclua a elite das áreas de 

Administração e Economia, considere o contexto econômico do país, os cortes na 

educação, a redução no número de bolsas de estudos, a falta de reajuste, entre outros 



 

e reveja os valores. Participo desde 2009 e penso seriamente em deixar a sociedade e 

não participar mais da SOBER”, esse também apontou o foco no meio ambiente: “As 

temáticas e SORG's foram incríveis, porém acho que poderíamos ter algo com um maior 

viés para Economia do Meio Ambiente e derivados.”.  

Outro tema comum pedido foi a respeito da sustentabilidade “Sustentabilidade 

ambiental na agropecuária dentro das propriedades rurais pós código florestal”, o tema 

se mostrou importante em todos os pontos do congresso “Esse é meu primeiro 

congresso SOBER foi uma ótima experiência. Gostaria que o tema da sustentabilidade 

tivesse tido mais destaque, tanto nos trabalhos como nas discussões dos painéis.”. 

Um ponto diferente solicitado foi a inclusão de temas sobre inovações 

tecnológicas “Sugiro temas que poderiam ser incluídos são ligados a inovações 

tecnológicas na produção agrícola, o contexto da pesquisa na agropecuária e o papel 

das instituições públicas. Outro tema seria voltado ao contexto da pesquisa com o 

avanço da ciência aberta. Principalmente, renovar as pessoas que participam dos 

painéis, alguns participam há vários anos. Tem muita gente nova com ideias diferentes 

que poderiam ser convidados e abordar as temáticas dos congressos. Abrir aos 

associados para que se candidatem para organização dos painéis e a diretoria científica 

faz a seleção. Gente nova tendo oportunidade de trazer ideias novas”.  

Uma perspectiva imprescindível é sobre a qualidade do conteúdo apresentado, 

alguns participantes consideram precisar de mais atenção “É difícil realizar uma 

avaliação isenta, em função da excepcionalidade e particularidades da realização deste 

evento, em função das limitações impostas pela pandemia. Creio que foi feito ‘era o que 

tínhamos’ e esperemos que no futuro tenhamos as condições normais para realização 

de um evento dessa magnitude. Lembrar que parte importante de eventos dessa 

natureza é a comunicação interpessoal entre profissionais, que foi muito limitada este 

ano. Outro ponto é a qualidade das apresentações. Assisti diversos apresentadores com 

lâminas cheias de informação, lendo o conteúdo para os participantes. Em um congresso 

que participei nos Estados Unidos, na Universidade do Oregon, havia um profissional 

examinando o material de apresentação e orientando os apresentadores sobre como 

comunicar melhor os seus resultados. Creio que estamos necessitando desse tipo de 

ajuda no nosso congresso”, a necessidade de coerência com o proposto também foi 



 

requisitado “O sistema online deve ser utilizado para futuros eventos convidando 

palestrantes ilustres de outros países, pois não implica em despesas de passagens, 

acomodação e outras. Houve temas de painéis e de SORGs completamente 

desconectados da realidade induzidos mais por caprichos pessoais, no qual a COVID 19 

evidenciou, posteriormente, com eventos em paralelo ocorrendo com temas atuais.” 

Outros dois temas abordados foram a questão da diversidade de gênero 

“Estimados colegas, parabéns pelo evento!! Pensando em colaborar ainda mais com a 

Sober, tenho singelos comentários para aperfeiçoar: -A mesa de abertura sobre 

economia era fundamental para ter uma mulher. Economia não é apenas para homens -

Inserir uma mesa sobre temática do papel da mulher rural não é sinônimo de inclusão e 

igualdade de gênero, pelo contrário, é a separação em áreas. O que pode causar uma 

imagem de "temas femininos" como menos importantes ou mais frágeis. -O certificado 

de avaliação não contabilizou o número de artigos avaliados, o que não soou justo para 

pessoas que avaliaram muitos artigos. Recomendo ajustar isso para próxima edição” e 

também assuntos relacionados a gestão territorial “Primeiramente, foi um ótimo evento! 

Com esta oportunidade de contribuições, eu sugiro a inserção do tema: Gestão territorial. 

Acredito que abrangendo esse tema, que vem sendo discutido em vários programas de 

pós-graduação, aumentaremos nossa abrangência científica. No mais, meu muito   

obrigado!”.  

 

4.2.6 Sugestões para o próximo Congresso SOBER  

 

Para finalizar, esta seção apresenta diversas sugestões que os participantes da 

pesquisa se dispuseram a sugerir alguns pontos para melhorar o desempenho do 

Congresso SOBER nas próximas edições.  

Para iniciar as sugestões, um tema extremamente recorrente que foi a adaptação 

dos participantes com o formato digital, mesmo que alguns não tenham se adaptado com 

o formato, muitos sugeriram seu aperfeiçoamento e até mesmo um modelo híbrido de 

realização para os próximos congressos “Penso que as próximas edições possamos 

trabalhar num evento no formato híbrido dando a possibilidade aos que não puderam ir 

presencialmente terem acesso a uma parte da programação. Minha sugestão é que os 



 

inscritos convidados, possam escolher 2 ou 3 atividades para acompanharem, com ou 

sem certificado. Acredito muito que os eventos híbridos tenham espaço para crescer, 

visto o acesso à tecnologia e a internet”.  

Alguns observaram que o modelo online pode auxiliar no acesso ao evento para 

pessoas que estão fisicamente distantes do local de realização. “A forma remota 

possibilitou participar do evento. Acredito que poderia ser uma forma definitiva a ser 

utilizada pela SOBER. O custo para participar do evento se torna reduzido, pois não 

precisamos nos deslocar à cidade do evento e mais pessoas têm a possibilidade de 

participar", essa disponibilidade de acesso e o formato híbrido é visto como um aspecto 

que pode ser um diferencial para a SOBER conseguir aumentar o seu alcance de público 

“A possibilidade de gravar e editar um vídeo de apresentação dos trabalhos submetidos 

assegura maior qualidade e melhor uso do tempo. Considero que esta é uma boa opção 

também para o evento presencial. Gostei bastante de ter um GT com um número maior 

de trabalhos, pois tive a sensação de ter uma experiência muito mais rica. Por fim, 

acredito que, para as próximas edições, é importante pensar em um modelo intermodal, 

que permita a conexão de pessoas física e remotamente. A disponibilidade de mais um 

meio de participação (online) concomitantemente ao presencial pode aumentar o 

público.” 

Outra sugestão recorrente foi a disponibilização do conteúdo apresentado em 

redes sociais, esse ponto é visto como uma oportunidade de divulgação para a SOBER 

“Sugiro avaliarem a possibilidade de manterem o congresso disponível nas redes sociais 

para que as palestras e trabalhos apresentados sejam acessíveis pelo grande público e 

possamos indicar aos interessados de modo geral e aos nossos alunos que visitem a 

página do congresso e assistam os vídeos com os conteúdos gravados dos trabalhos. 

Acredito que seria de muita valia para disseminação do conteúdo e do trabalho da 

SOBER.” e, ainda sob o ponto de vista da disponibilização do conteúdo, uma outra 

sugestão foi estender o material para o YouTube da SOBER “Pelo menos os vídeos da 

aula magna, dos painéis e das SORG deveriam ter sido gravados, para posterior exibição 

no canal da SOBER no Youtube. Muito esforço de organização e execução para não se 

ter isso registrado. Cabe tudo armazenado na nuvem e num HD. Ainda não entendo por 

que não foi gravado. Perdeu-se uma ótima oportunidade. Já os trabalhos nos GTs, os 



 

vídeos também poderiam ter sido arquivados num Drive na nuvem, e disponibilizados. 

Agora cada autor vai ter que fazê-lo por conta própria”. 

Ainda teve um participante que propôs uma alternativa para auxiliar no 

acompanhamento dos conteúdos apresentados “Minha sugestão é para aqueles 

palestrantes que preparam apresentação em power point. Sugiro a disponibilidade dos 

mesmo para que possamos ir acompanhando durante a palestra, assim será possível 

arquivar a apresentação e durante a palestra ir acompanhando e fazendo anotações no 

material” 

Além das sugestões sobre o conteúdo digital disponibilizado, houveram várias a 

respeito de pontos técnicos passíveis de melhora, desde o sistema operacional utilizado 

“Como sugestão: tornar o sistema mais intuitivo facilitaria nos momentos de submissão 

de trabalhos e de acesso às informações”, passando pela dificuldade n a navegação 

durante as apresentações  

“A navegação entre Painéis, GTs e SORGs sempre era realizada através 

dos acessos disponíveis na programação. No primeiro dia perdi uns 15 minutos 

do primeiro painel esperando que o link de transmissão no lado esquerdo da tela 

fosse transmitir a programação comum do evento. Acredito que podem ser mais 

didáticos quanto a isso em outras oportunidades.”  

e ainda uma sugestão sobre o processo burocrático no envio das apresentações “Deixo 

a sugestão para que, da próxima vez, seja facilitado o envio das apresentações 

gravadas. A burocracia gerou dificuldade de envio, muito tempo gasto no processo e na 

qualidade da apresentação gravada.” 

Mais um ponto técnico sugerido foi que as palestras pudessem ser realizadas ao 

vivo “As palestras poderiam ter sido ao vivo para verificar a possibilidade de comentários, 

entre os participantes dos GTs, via áudio, pelo menos. E não apenas via chat. Menos 

trabalhos por sessão de GT”, e ainda houve uma sugestão sobre o modelo de cadastro 



 

“O sistema even3 não tinha o mesmo acesso do cadastro no evento, poderia ser o 

mesmo.”. 

Um ponto já abordado anteriormente foi a queixa sobre a falta de debate entre os 

participantes, muitos se prontificaram a sugerir algumas melhorias para solucionar o 

problema  

“Utilizar o conhecimento gerado na organização deste evento e manter 

palestras online livres e exclusivas para sócios durante o ano; - A principal 

"lacuna" entre o evento presencial e o evento online está nos contatos e networks 

... talvez a plataforma possa tentar aperfeiçoar esse ponto. Currículos, áreas de 

estudo, projetos em andamento e outras informações podem ser requeridas para 

tentar criar contatos e espaços de diálogo entre os participantes.”,  

e muitos acreditam que se as apresentações forem ao vivo esse ponto pode ser 

melhorado “Senti falta de uma discussão ao vivo sobre os trabalhos apresentados. 

Então, sugiro que em próximos eventos online as apresentações sejam ao vivo, com 

debates, sugestões, críticas... também ao vivo após as apresentações. Participei de 

outros eventos assim recentemente e é bem mais proveitoso.” 

Outra sugestão dada para auxiliar no ponto de vista das discussões foi a 

introdução de perguntas para guiar os participantes  

“Nas apresentações de trabalhos poderia ter tido mais interação entre os 

participantes. Sugiro induzir perguntas estabelecendo regras para os 

participantes, como no Congresso em 2015. Cada apresentador fazia comentários 

sobre um trabalho apresentado no mesmo grupo. Algo nesse formato que 

pudesse estimular a participação e maior interação nos grupos” ou até um 

apresentador para esse papel “Faltou um apresentador para direcionar as 

pessoas nos intervalos.” 

Alguns se atentaram a questões técnicas que poderiam auxiliar na melhora dos 

debates como um chat para os painéis  

“Gostaria de parabenizar a organização do evento pelo excelente trabalho 

desenvolvido! Uma sugestão para eventos futuros, seria a possibilidade de usar 

um chat também para os painéis, pois fazer perguntas pela aba comentários me 

pareceu um pouco estranho. Mas de qualquer forma, funcionou muito bem! 

Parabéns!”, ou conversas com o microfone “Nos GTs poderia ter sido permitida a 



 

conversa com microfone aberto entre os autores para melhorar a interação e as 

contribuições.” 

Uma nova perspectiva abordada deu-se sobre o tempo de apresentação e a 

organização do que foi apresentado “Com certeza foi um desafio fazer um evento do 

porte e da importância da SOBER online pela primeira vez. De forma geral o congresso 

estava bem organizado e conduzido. Operacionalmente, o sistema e pessoas nos 

atendimentos aos congressistas, foi ótimo. Parabéns a equipe local! Tenho apenas três 

sugestões: 1- Caso o congresso precisa novamente ser online (esperamos que não), é 

importante que o sistema não esteja programado para cair na pontualidade do término 

de cada painel, deixando pelo menos 10 a 15 minutos de tempo extra para o 

encerramento, pois muitas falas de painelistas foram cortadas na metade. 2- Colocar 

somente um trabalho de cada apresentador na mesma tarde, a não ser que realmente 

não tenha condições (ex: mandou 4 trabalhos para apresentar em três dias), pois o 

acompanhamento e discussão dos mesmos, ca prejudicada. 3- Os painéis deveriam ter 

um tempo maior ou então deveria convidar apenas dois palestrantes para cada painel, 

para que possa ter um tempo maior de discussão no final das exposições. Acredito que 

é mais importante a qualidade da exposição e debate do que a quantidade de 

expositores. Parabéns pelo congresso!”.  

Uma sugestão sobre a inserção de novos horários para palestras “Ter mais 

palestras a noite.” o que poderia auxiliar na acessibilidade de alguns participantes com 

dificuldades de comparecimento, ou ainda a disponibilização do material por algum 

período para facilitar o acesso “Deixar as atividades disponíveis por certo tempo em 

alguma nuvem para acesso posterior ao evento Reduzir a quantidade de participantes 

em cada SORG, para que os apresentadores possam contextualizar melhor os temas. 

Alguns apresentadores não conseguiram concluir as falas” 

Com relação aos temas apresentados, alguns recomendaram a atenção sobre o 

nível dos trabalhos: “Seria interessante criar alguma estratégia para atrair mais trabalhos 

de nível mais alto.” e também a inserção de temas específicos “Que se evite nos 

próximos eventos o sistema de "linha de produção" adotado nos GT 's: 10 minutos de 

apresentação corridos, que não estimulam o debate e tornando tão simplesmente 

protocolar a apresentação. O evento ter sido online não é desculpa para isso ter 



 

acontecido. Que se retorne a proposta de sessões com 04 apresentações, onde um dos 

apresentadores comentava o trabalho do outro, estimulando assim o debate. E quanto 

ao fast track para as revistas, por favor, procurem revistas com qualis de, pelo menos, 

B2 para cima, nas áreas de Administração, Economia e Sociologia. Tenham como 

exemplo o acontece no Semead ou EnANPAD. Quem é que vai querer ter seu artigo 

publicado numa revista de qualis C, como por exemplo a Informações Econômicas?” 

Um ponto importante que foi lembrado por um participante foi a divulgação de 

feedbacks por parte dos avaliadores “Feedback do avaliador sobre o trabalho, seria muito 

importante, nem que fosse ao menos um pequeno comentário, mas que um trabalho 

rejeitado recebesse um comentário do avaliador, indicando as principais motivações do 

não aceite. Enviei 4 trabalhos, um deles com uma qualidade melhor foi rejeitado, já outro 

que eu considerava mais fraco foi aceito, é importante conhecer as motivações de uma 

rejeição” e na velocidade de resposta “Agilizar as respostas às questões enviadas” 

Outros comentários aconselharam a SOBER sobre a separação por região para 

auxiliar no alcance dos trabalhos “O evento teve alcance de trabalhos em painel e GTs. 

Que tal organizar evento por região com culminância no congresso nacional?” e a 

participação dos coordenadores “Sugiro evitar a participação dos mesmos 

pesquisadores coordenando e/ou participando das SORGs.” E um participante solicitou 

o acesso aos autores “Gostaria de poder procurar pelo nome dos autores, facilitaria”. 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 Considerando o cenário causado pela pandemia de COVID-19, o presente 

trabalho buscou analisar a percepção dos participantes e a qualidade do serviço prestado 

do Congresso SOBER com a mudança de formato, do presencial para o virtual, buscada 

para adaptar a realização de um evento durante a realidade causada pela pandemia. 

Além disso, o trabalho buscou levantar sugestões de melhorias a serem desenvolvidas 

para o desenvolvimento das próximas edições.  

 De acordo com as opiniões cedidas pelos participantes do congresso, a SOBER 

conseguiu atingir o objetivo de promover um evento de qualidade mesmo com as 

limitações encontradas. Esse ponto ficou claro ao analisar os gráficos obtidos através da 



 

pesquisa, onde demonstram que a maior parte dos participantes ficaram satisfeitos com 

cada aspecto questionado. Em comentários cedidos pelos participantes durante a 

pesquisa, muitos compreenderam o desafio de concretizar um evento com as 

circunstâncias causadas pela pandemia de COVID-19 e elogiaram o desempenho da 

SOBER “Acredito que por uma primeira vez, em um momento tão delicado, tudo saiu 

perfeitamente bem! Parabéns a todos os envolvidos nesse mega desafio em transmitir 

um congresso para o país todo!” disse um participante.  

 Entretanto não houve alguns que esperavam um desempenho diferente e 

apontaram que existem tópicos a serem melhorados pela organização para o alcance de 

um congresso melhor para os anos seguintes. Dentre esses aspectos estão o software 

utilizado, o custo do evento, o formato escolhido para a apresentação dos trabalhos e, 

entre outros, o mais comentado foi a falta de debate sobre os conteúdos apresentados.  

 A pesquisa em questão concentrou-se em verificar as opiniões dos participantes 

do Congresso SOBER 2020 durante um cenário atípico decorrente da pandemia de 

COVID-19, onde foi avaliado um modo de realização até então não realizado 

anteriormente, desse modo, os respondentes da pesquisa não tiveram nenhum 

parâmetro de outra edição do congresso SOBER também completamente virtual para 

realizar seus julgamentos, o que os levaram a comparar o evento virtual com o evento 

presencial. Essa limitação na pesquisa podem possibilitar a coleta de dados diferente do 

que seria caso os participantes tivessem a oportunidade de comparar eventos 

semelhantes.   

 É notório que a SOBER conseguiu atingir um bom desempenho perante as 

circunstâncias e conseguiu superar grandes obstáculos ao mudar completamente a 

forma de desenvolver o Congresso SOBER, entretanto, a pesquisa também mostrou que 

ainda é possível aprimorar alguns pontos para as próximas edições.  

 Finalmente, o desafio de reformular o método de realização do evento da SOBER 

pode ser encarado como uma oportunidade de expandir o alcance durante a realização 

de congressos científicos por diversas empresas organizadoras. Uma vez que o evento 

é realizado virtualmente, muitas pessoas que por limitações de localidade conseguem 

ter acesso ao evento, ampliando a capacidade de pessoas atendidas.  
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APÊNDICES 

Apêndice A – Pesquisa de percepção Congresso SOBER 2020  

Pesquisa de satisfação Congresso SOBER 2020 

Perguntas Alternativas 

Qual a sua idade? 

18 a 25 anos 

26 a 35 anos 

26 a 45 anos 

46 a 55 anos 

56 anos ou mais 

Prefiro não informar 

Região de residência 

Norte 

Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste 

Exterior 

É sócio da SOBER? 
Sim 

Não 

Quanto à facilidade de acesso? 
Ótimo 

Bom 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482008000200002&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676-56482008000200002&lng=en&nrm=iso


 

Regular 

Ruim 

O aplicativo "SOBER2020" para 

dispositivos móveis lhe foi útil? 

Não 

Sim 

Não utilizou 

Se usou o aplicativo, quais outras 

funcionalidades ineressantes de serem 

incorporadas em eventos futuros? 

Chat com participantes 

Permissão das atividades 

pelo APP 

Própria agenda de atividades 

Programação completa do 

evento 

Outro 

Quanto ao atendimento pré-evento? 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Como avalia a Aula Magna? Atribua nota de 0 a 10 

Quanto às inscrições online? 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Quanto à submissão de trabalhos? 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Quanto aos horários (pontualidade, 

distribuição de tempo)? 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Quanto ao conteúdo e temas Ótimo 



 

abordados? Bom 

Regular 

Ruim 

Quanto à aplicabilidade do conteúdo 

ministrado? 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Quanto ao desempenho dos 

palestrantes? 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

A possibilidade de seu trabalho ser 

convidado para fazer parte de um 

número especial ou temático de uma 

revista parceira foi importante na sua 

decisão de submeter seu trabalho para 

o congresso? 

Sim 

Não utilizou 

Não submeti trabalho 

Quanto à qualidade dos trabalhos? 

Ótimo 

Bom 

Regular 

Ruim 

Como avalia as SORGs? Atribua nota de 0 a 10 

Como avalia as sessões de 

apresentação dos Grupos de Trabalho 

(GTs)? 

Atribua nota de 0 a 10 

Como avalia as atividades culturais? Atribua nota de 0 a 10 

Como avalia o Painel 1 - A economia e 

a agropecuária no Brasil: quo vadis? 
Atribua nota de 0 a 10 

Como avalia o Painel 2 - As mulheres 

no mercado de trabalho rural: desafios 

e perspectivas? 

Atribua nota de 0 a 10 

Como avalia o Painel 3 - A economia 

rural brasileira e as questões 

agroalimentares mundiais? 

Atribua nota de 0 a 10 



 

Como avalia o Painel 4 - 

Cooperativismo e inovação para o 

desenvolvimento rural? 

Atribua nota de 0 a 10 

Como avalia o Painel 5 - 

Desenvolvimento sustentável: 

experiências, oportunidades de 

desafios? 

Atribua nota de 0 a 10 

Como avalia o Painel 6 - Agricultura 

familiar e alimentação em tempos de 

pandemia? 

Atribua nota de 0 a 10 

 

 


