
Você ficará surpreso com a resposta.

51% 
das pessoas participaram 
de 10 ou mais eventos 
virtuais entre março e 
agosto de 2020.

Eventos físicos
ou virtuaís? 

“Desde [abril], só realizamos eventos virtuais, que tiveram uma

A pandemia global tornou os eventos 
virtuais uma moda e levantou a 
questão ... "Ainda precisamos de 
eventos físicos?"

“[Os eventos virtuais] possibilitaram atender com segurança a nossa 
população”.
- Executivo, Governo Federal

Então, como fica o 
futuro dos eventos?

Conversamos com 135 líderes 
empresariais em 31 países para 
aprender mais.

qualidade de materiais e palestras muito melhor, 
provavelmente devido ao menor tempo gasto no 
deslocamento e mais tempo nos próprios eventos”.

 — Yoichi Kitano, Engenheiro de sistemas,  Net One Systems Co., Ltd.

Os eventos virtuais oferecem um
experiência atraente para
participantes - a um custo menor.

“O custo de execução de um 
evento virtual é aproximadamente 
75% menor do que a realização 
de um evento real. Isso não só 
economiza dinheiro, mas também 
tempo. Há menos custos de 
viagem ... e as pessoas podem 
participar de qualquer lugar. "

- Gerente de projeto, Small Business 
Computer Hardware Company

"Os eventos virtuais nos 
ajudaram a expandir 
nosso público e 
atendimento."

- Arquiteto de TI, Small 
Business Computer Services 
Company

"Com tantas pessoas 
trabalhando em casa em todo o 
mundo, podemos ter 
informações adicionais e 
oportunidades de treinamento 
sem as despesas e 
preocupações de segurança de 
eventos presenciais."

- Administrador de sistema, 
instituição educacional

Mesmo com as comunidades se 
adaptando totalmente à vida após 
uma pandemia, os dados mostram 
que as pessoas preferem participar 
de eventos virtuais.

É claro que os eventos 
virtuais vieram para ficar. E 
de fato ... seu futuro é mais 
brilhante do que você 
pensa.

Você quer levar seus eventos virtuais para o 
próximo nível? Confira o novo Webex Events.

57% 
dizem que mais da metade 
de seus eventos foram (ou 
serão) virtuais em 2020.

81% 
dizem que eventos 
virtuais são iguais ou 
melhores do que 
eventos presenciais.

Os eventos virtuais são 
mais inteligentes, 
escalonáveis e seguros.

87% 
 

acreditam que, quando as 
restrições são removidas, 
os eventos devem ser pelo 
menos 50% virtuais.
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Aprenda mais

https://www.webex.com/webinar.html



