
Tecnologias de comunicação
Tendência aponta para convergência digital, que amplia abrangência de ações ao viabilizar estratégias combinadas de víd

DUBES SONêGO

Nada de salgadinhos, vinho
branco e banda, com entrega de
um presentinho na saída. Evento
assim é coisa do passado. É o
que dizem executivos de grandes
empresas do setor de marketing
promocional e eventos, res-
ponsáveis por manter o Brasil
atualizado com o que há de mais
moderno na área. O que o merca-
do considera competência
é a realização de ações
que misturem diversas
atrações e atividades

com conteúdo
e experiências

segundo grupo pelo fato de serem
raros ou ainda não terem se pro-
vado como, de fato, tendências.

Uma das exceções é o Globe
Awards, promovido pela Associa-
ção de Marketing Promocional
(Ampro), que premia profissio-
nais e cases do segmento. Or-
ganizado pela Usina da Criação
e realizado neste ano no dia 16

ambientes escolhidos como palco
para o anúncio dos vencedores
de 16 categorias - - uma em cada
sala. Para não deixar brechas
entre uma premiação e outra, os
intervalos na transmissão eram
preenchidos com entrevistas
com profissionais, dirigentes de
entidades do setor e executivos
de anunciantes. "Todos saíram de
lá com a impressão de que aquilo
era algo futurista", diz Silvana

em sua última edição, realizada
no final de setembro, no Rio de
Janeiro e em São Paulo, simulta-
neamente. Com transmissão via
satélite, telões instalados em sa-
las especiais mostravam em São
Paulo os shows que aconteciam
no Rio, e vice-versa. No caso do
Praia Skol, o Banco de Eventos
levou, no ano passado, cerca de
2 mil toneladas de areia para
seis cidades do interior de São

e concursos de beleza feminina.
"As pessoas entram no clima. As
garotas vão de biquíni, e os ra-
pazes, de bermuda", diz Ricardo
Gertrudes, diretor de criação hi-
end do Banco de Eventos.

Segundo Gustavo Aguiar, só-
cio-diretor da Super, várias mar-
cas vêm testando com relativo
sucesso modelos que funcionam
bem para grupos de cem a mil
pessoas. A maior dificuldade é
descobrir uma fórmula de esten-

marcantes
para os partici-
pantes - -, sem-
pre alinhadas aos
valores da marca
anunciante. Na es-
teira desse processo, a
tendência é de que, no fu-
turo, novas tecnologias de co-
municação ampliem ainda mais o
alcance e a interatividade entre o
público de ações do gênero.

Demonstrar o que são eventos
de ponta hoje e o que se pode
esperar em termos de inovações é
mais fácil por meio de exemplos.
Podem ser citados como mem-
bros do primeiro grupo o Praia
Skol e o Nokia Trends, desenvol-
vidos pelo Banco de Eventos; o
Skol Beats, sob responsabilidade
da B/Ferraz; o Motomix, organi-
zado pela Divina Comédia; e o
Coca-Cola Vibezone, criado pela
consultoria Ana Couto Branding
& Design. Mas poucos executivos
se arriscam a apontar casos do

de agosto no
Centro de Negócios e
Eventos de São Paulo - - Bella
Villa, o Globe Awards foi televisio-
nado e transmitido ao vivo para
o salão central do prédio, que
conta com cerca de 45 ambientes
temáticos - - charutaria, pizzaria,
sorveteria, sala de home theater,
espaço para degustação de vi-
nhos, queijos etc. De lá, cerca de
500 convidados puderam acom-
panhar, por meio de telões, o que
acontecia em cada um dos 16

Torres, sócia-di-
retora executiva
da Mark-Up, agência de marke-
ting promocional e eventos. Ela
foi a vencedora do prêmio na
categoria Profissional.

NO CLIMA
O Nokia Trends também

contou com recurso semelhante

Paulo e nelas montou um cená-
rio de praia. Entre as atrações,
promovidas intensivamente
nos 30 dias que antecederam a
ação tanto nos pontos-de-venda
como na mídia, estavam cam-
peonatos de vôlei de praia para
universitários, shows de bandas

der esses modelos a um público
maior sem fugir dos objetivos a
que se propõe a marca, com custo
por mil permissível. "A tendência
é de que existam grandes even-
tos, mas com outros, menores,
agregados a eles", diz o executivo.
"Projetos de maior porte de mar-
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potencializam impacto
ídeo, arte e música. Parcerias entre marcas para organização de eventos também entram em evidência

cas destacadas não vão desapare-
cer, mas cada vez mais teremos
atividades relevantes gravitando
em volta das principais atrações,
para públicos de nicho."

Apesar de diversas estratégias
de sucesso estarem fortemente
ligadas à música - - considerada
um excelente instrumento de
segmentação —, empresários tra-
dicionais do ramo, como Bazinho
Ferraz, presidente da B/Ferraz
Full Promotion, acreditam que a
fonte esteja secando. "Criar even-
tos diferenciados apenas com
artistas musicais é cada vez mais
difícil", avalia Ferraz, referindo-se
à elevada quantidade de ações
no mercado que adotam esse
caminho, o que reduz o poder de
impacto perante as pessoas.

Por esse motivo, acredita, as
principais rtovidades devem vir
na linha do comportamento. "A
idéia é tentar colocar um pouco
de tudo para fazer algo diferente.
Na agência, conversamos bas-
tante sobre a convergência digi-
tal, que é algo amplo: arte, vídeo,
música. Um mix de atividades",
completa Ferraz, que em 2004
criou em sua empresa uma área
chamada B/Radar. O objetivo do
departamento é funcionar como
uma parabólica de tendências,
com colaboradores localizados
em diversas partes do globo.

EXPERIÊNCIAS
Os casos de eventos mul-

tidisciplinares e interativos se
disseminam, principalmente
quando o foco muda do público
final para o mercado corporativo.
César Aymoré, diretor da MBA,
vê boas oportunidades princi-
palmente para projetos médios
bastante segmentados e com
objetivo bem definido, como o
concurso de som automotivo
Sony Xplod. Realizada em oito

capitais - - com a final em São
Paulo - - e voltada para instala-
dores de som, a iniciativa mistu-
ra a experiência com o produto
a ações de construção de marca.
Aguiar cita um caso ainda mais
curioso: o do sabão em pó Orno,

que adotou o posicionamento
de que "se sujar faz bem". Para
explicar a mudança para o pú-
blico interno da companhia, foi
organizado, para gerentes da
Unilever e publicitários da agên-
cia de propaganda da marca, um

evento que permitia que todos
provassem a teoria na prática. Ao
final, as roupas foram recolhidas,
lavadas e entregues como novas,
tornando tangível a proposta do
produto de permitir que o con-
sumidor se divirta, mesmo que

se suje, porque existe um sabão
que resolverá o problema.

Já Silvana Torres cita o caso
de um de seus principais clientes,
a Unisys. Com ampla atuação no
mercado corporativo, no qual
o relacionamento com grandes
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Silvaria: shows de tango

clientes -é de extrema importân-
cia, a empresa promove cerca de
um evento por semana, durante
todo o ano. Um exemplo do que
acontece nessas ocasiões se deu

Globe Awards: premiação transmitida por telões para mais de 500 convidados

recentemente na Unisys Arena,
na Marginal do Pinheiros, em São
Paulo. Lá, houve um churrasco à
moda argentina para altos exe-
cutivos de parceiros e potenciais
clientes. Além da refeição, os

participantes tiveram acesso a
aulas e shows de tango, além de
explicações sobre os cortes de
carne e a cultura do país vizinho,
dentre outras atrações.

Entre uma inovação e outra,

Nokia Trends: projeto contou com cenário de praia e campeonatos de vôlei

fica a certeza de que o grande
desafio do século para o mercado
será aproximar pessoas e marcas
por meio de novas e inesquecí-
veis experiências, coisa que as
mídias de massa tradicionais já

não conseguem fazer sozinhas.
"Sentimos que os consumidores
buscam, cada vez mais, novos
conteúdos e experiências", diz
Ricardo Gertrudes, do Banco
de Eventos.

Das páginas impressas para os eventos
Há cerca de dez anos,

várias editoras brasileiras
começaram a organizar even-
tos em áreas de cobertura de
suas publicações. Na maioria
dos casos, o objetivo é estrei-
tar os laços com os leitores por
meio de conteúdos relevantes,
oferecer aos anunciantes mais
um canal de comunicação
e, de quebra, engordar as
receitas. A estratégia vem
produzindo resultados
porém, para que não perca
o vigor, algumas editoras
fazem adaptações em seus
modelos originais de eventos
e lançam novas propostas
para mantê-los atrativos.

Na Editora Abril, um dos
formatos em voga busca trans-
portar para a vida real tudo o
que o ambiente editorial ofe-
rece. A experiência tem sido
realizada em pelo menos dois
títulos: a revista Capricho,
voltada para o público adoles-
cente feminino, e a Veja São
Paulo, guia de programação
cultural da capital paulista.

No primeiro caso, em abril
deste ano foi realizada a
primeira edição do evento
No Capricho. A idéia, conta
Brenda Fucuta, diretora de
redação da publicação, foi
criar uma festa para meninas
e meninos de 13 a 17 anos.
"Queríamos fazer uma balada
para garotas 'abandonadas'
pelo Skol Beats, que gosta-
riam de estar lá, mas não têm
idade para isso", diz Brenda.

Além da festa propriamen-
te dita, com direito a show
de banda, a editora reuniu
no mesmo espaço desfile de
moda ao melhor estilo São
Paulo Fashion Week, feiras
de moda e uma série de ofici-
nas, como personalização de
roupas, maquiagem e disco-

Sá Jr: evento teve serviços relacionados à beleza Petrilli: palestras sobre temas relevantes para a formação pessoal

tecagem. Para os garotos, pista
de skate, quadra de basquete
e oficinas como grafite. Sem
esquecer, é claro, do ambiente
repleto de meninas. "Esperá-
vamos 2 mil pessoas por dia em
cada um dos três dias de evento.
Mas foram cerca de 5 mil. Dos
presentes, 90% avaliaram o No
Capricho como muito acima da
expectativa", diz a diretora.

O evento contou com a par-
ticipação dos anunciantes Re-
xona Teens, Sempre Livre e
Clean & Clear, que também
tiveram avaliação positiva do
público. De acordo com o mes-
mo levantamento, feito com
cerca de 600 pessoas, 90% dos
adolescentes consideraram os
estandes montados pelos patro-
cinadores muito adequados ao
evento. Além das assinantes da
revista Capricho, a estratégia de
divulgação incluiu 140 escolas
paulistanas e anúncios na revista
Mundo Estranho, título da Abril
destinado aos garotos.

A Veja São Paulo adota es-
tratégia semelhante no projeto
Espaço Cultural Veja São Paulo,
iniciado em 2003. Segundo Ri-
cardo Packness, diretor de ma-
rketing de Veja, Exame e Você
S/A, a idéia é levar São Paulo
para onde o paulistano está. Na
prática, isso se traduz em even-
tos realizados em Campos do
Jordão, no inverno, e na Riviera
de São Lourenço, em Bertioga,
no verão. UÉ a revista ao vivo",
diz o executivo.

Durante um mês inteiro,
funcionam nos locais escolhidos
uma estrutura com restaurantes,
cinema, lan houses e palco para
shows musicais e apresentações
de teatro, entre outras atrações.
De acordo com o executivo, as úl-
timas edições receberam público
entre 120 mil e 150 mil pessoas,
em Campos do Jordão, e cerca
de 220 mil pessoas, na Riviera
de São Lourenço. A editora não
revela os ganhos com os eventos,
mas pelo investimento feito em

cada um deles, superior a R$ 1,5
milhão, é possível ter uma idéia.
"O retorno, claro, é muito maior
que isso", diz Packness.

AJUSTES
Na IT Mídia, que já nasceu

utilizando eventos como um
de seus pilares estratégicos, a
solução para garantir a atrativi-
dade foi incluir a participação de
palestrantes de áreas menos téc-
nicas. A fim de estimular a for-
mação de comunidades de negó-
cios, uma vez por ano a empresa
reúne na Ilha de Comandatuba
os 80 presidentes das maiores
empresas dos setores cobertos
pelos títulos que mantém - - en-
tre eles, CRN Brasil, Fornece-
dores Hospitalares e Agrinova.
Nos encontros, são ministradas
palestras técnicas e realizadas
atividades que permitem aos
participantes iniciar contatos,
propor parcerias e discutir o
segmento em que atuam, entre
outras coisas. Miguel Petrili,

vice-presidente da unidade de
tecnologia da empresa, afirma
que as últimas edições desses
fóruns de negócios contaram
com a presença de perso-
nalidades como o jornalista
Nelson Motta, que falou sobre
a história recente do País a
partir da música. "São pales-
tras sobre assuntos relevantes
para a formação pessoal dos
participantes, e não apenas
para a vida profissional. É algo
que faz muito sucesso e dá um
sabor diferente aos eventos",
diz o executivo.

A Editora Globo, por sua
vez, deverá testar no verão
deste ano uma nova fórmula.
O projeto, batizado Estação
de Beleza Mane Claire, funcio-
nará em Trancoso, no litoral
baiano. Segundo Ângelo de
Sá Jr., diretor de mercado
anunciante da Editora Globo,
o objetivo é oferecer uma sé-
rie de serviços relacionados
à beleza. Em uma estrutura
montada na praia estarão
disponíveis, por exemplo,
massagistas e esteticistas. De
lá serão produzidas matérias
para veiculação tanto em Ma-
rie Claire quanto na revista
Quem - - uma vez que Tranco-
so é freqüentado por diversas
celebridades no verão. "Nosso
negócio é a venda de páginas
de publicidade. Os eventos
podem ser um complemento
para a revista, dando visi-
bilidade à marca em outros
momentos. Mas são válidos
desde que sejam totalmen-
te adequados ao segmento
coberto pelo título", diz o
executivo. Seguindo essa filo-
sofia, a empresa lançou neste
ano, com uma grande festa em
Goiânia, o 1o Anuário do Agro-
negócio, produto do portfólio
de Globo Rural. (DS)




