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Há três décadas, dizer a um
alto executivo de uma grande
corporação que a palavra even-
tos trazia na bagagem conceitos
como construção de marca, fi-
delização e interação podia soar
como devaneio. Até porque a
regra era clara: cabia ao depar-
tamento de marketing a respon-
sabilidade de montar uma lista
de convidados de primeira linha,
contratar meia dúzia de recep-
cionistas e garantir os serviços
de buffet - - e isso tudo sem ferir
o orçamento da divisão. A ordem
era executar os trabalhos a preço
baixo. Afinal, esse tipo de ferra-
menta era uma ação esporádica
e não ocupava o topo da lista de
prioridades dos grupos.

"Entre meados dos anos 70
e o início da década de 80, as
companhias entendiam a comu-
nicação empresarial como mídia
paga, ou seja, comprava-se espa-
ço para falar de suas realizações.
Só que hoje esse tipo de estraté-
gia não cabe mais, porque carece
de credibilidade", afirma Yacoff
Sarkovas, presidente da Articul-
tura, especializada em comuni-
cação por atitude ou, se preferir,
comunicação integrada.

Pois bem, os tempos muda-
ram. E mudaram muito. Além de
se tornar ferramenta de primeira
hora e ganhar o status de ação que
demanda planejamento, o setor
de eventos no Brasil se profissio-
nalizou e hoje movimenta perto
de R$ 1,2 bilhão por ano. Pode
não parecer muito para alguns,
mas o montante já representa 8%
de tudo que o chamado marke-
ting promocional (publicidade,
congressos, feiras e outras ativi-
dades) fatura no País, algo como

R$ 15 bilhões, em 2004. E a ava-
lanche de números positivos vai
além. No ano passado, os eventos
alcançaram penetração de 95%
nas cem maiores empresas bra-
sileiras, um índice bem superior
aos 77% de 2003, conforme da-
dos da Associação de Marketing
Promocional (Ampro). É a maior
porcentagem registrada por uma
ferramenta. Só como comparação,
a publicidade obteve 90%.

Mas qual é o segredo para
a obtenção de números tão
robustos? É simples: planeja-
mento e profissionalização. Na
verdade, o que ocorreu foi uma
transformação nos processos
de comunicação. Se na década
de 80, por exemplo, a publici-
dade beliscava por volta de 70%
da verba do departamento de
comunicação dos anunciantes,
hoje ela não ultrapassa 45%. E
isso é uma mudança substan-
cial, porque o dinheiro usado na
publicidade, nos eventos, nas
campanhas de incentivo, nas
feiras, no marketing direto e em
tantas outras ferramentas sai
do mesmo lugar. Trocando em
miúdos: os eventos precisaram
abocanhar uma fatia maior do
mesmo saco de dinheiro. Uma
tarefa das mais difíceis.

Assim, o binômio planeja-
mento e profissionalização teve
de ser utilizado à exaustão. Um
bom exemplo de como essa
dupla conduz ao sucesso é o
Free Jazz Festival. Paradigma
da comunicação integrada, o
projeto iniciado na década de
80 utilizava, no início, uma ver-
ba inferior a 1% dos recursos
disponíveis no departamento de
comunicação da fabricante da

Sarkovas: estratégia de apenas comprar espaço para divulgação não serve mais

marca de cigarros Souza Cruz. Já
nos últimos anos de realização,
chegou a demandar quase 20%
do orçamento da divisão. E os
resultados falam por si: o festi-
val conseguiu comunicar para o
público-alvo os valores de mo-
dernidade, internacionalização
e contemporaneidade da marca
e ainda gerou mídia espontânea
em jornais, televisão, revistas.

PILARES
O bom desempenho obtido

pelo segmento de eventos no
Brasil é motivado por pelo me-
nos três razões fundamentais:
trata-se de um ótimo canal de
relacionamento com o cliente,
serve para construção de marca
e proporciona retorno a médio
e longo prazos. Exemplos para
comprovar a tese não faltam.

Um pequeno encontro corpo-
rativo, que poderia ser um lança-
mento de automóvel para os donos
de concessionária, tem por metas
principalmente complementar o
processo de fidelização, promover
relacionamento e atingir um públi-
co selecionado. Esse tipo de ação
naturalmente propicia impacto
nas vendas. Em outras atividades
corporativas, porém de porte
maior, como Nokia Trends ou Skol
Beats, a construção de marca por
meio da troca de valores entre a
companhia e o público-alvo - - que
não está restrito a quem vai ao
evento - - entra na ordem do dia.
"Um tipo de projeto como o Nokia
Trends cria uma onda amplificada,
porque desperta a cobertura de
vários tipos de mídia", afirma José
Victor Oliva, diretor geral de um
expoente do setor, o Banco de
Eventos. Com a experiência de
quem está no ramo há 17 anos
e fatura R$ 84 milhões a cada
12 meses, Oliva explica que essa
ação, também chamada de even-
to proprietário porque a marca
é dona do projeto, transmite ao
público idéias que a publicidade
não consegue. "Ela aumenta a
preferência por determinada mar-
ca. Isso porque o evento acontece
em uma cidade e acaba mostrando
ao morador das redondezas que a
empresa se preocupa com aquela
região. Há casos em que há acrés-
cimo de até 20% na percepção de
preferência", afirma Oliva.

O empresário sabe o que está
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ferramenta estratégica nos planos de marketing

falando. Prestes a inaugurar uma
operação em Portugal e na Espa-
nha, além de já ter esticado seus
tentáculos em direção ao Rio de
Janeiro e Belo Horizonte, Oliva
explica que o maior anseio dos
clientes diz respeito às vendas.
Afinal, lembra, eles sempre espe-
ram que o evento incremente os
negócios. Uma expectativa natu-
ral. Contudo, há também quem
defenda que os eventos tragam no
seu DNA a questão da motivação.
É o caso da Outlook Capi, especia-
lizada em marketing promocional,
que há um ano trabalha com essa
ferramenta. Focada em projetos
de pequeno porte, a empresa afir-
ma que o evento busca estreitar o
relacionamento das marcas com o
cliente potencial. "Fizemos o lan-
çamento de uma bebida da Diageo
que impactou 5 mil pessoas, entre
vendedores e distribuidores. Isso,
é claro, deverá gerar vendas no
futuro", diz Rubens Angulo, sócio-
diretor da Outlook Capi.

Apesar do alto grau de pro-
fissionalização, as empresas de
eventos do Brasil são obrigadas
a conviver com uma situação
desconfortável. Se por um lado
essa ferramenta do marketing
deixou de ser usada espora-
dicamente e entrou de vez no
calendário das companhias, por
outro as agências não possuem
conta fixa. Em outras palavras:
sempre que um cliente deseja
fazer uma ação desse gênero,
parte-se para uma concorrência,
o que causa dias estressantes.
E as dificuldades não param
por aí. Muitas vezes, a reunião
de briefing é realizada em 40
minutos e o postulante à conta
não tem mais do que dez dias
para apresentar a ação completa,
nos mínimos detalhes. "Depois,
temos uma hora de apresentação
para convencer o cliente", afirma
Wagner Zaratin, sócio-diretor
da 360° BTL, que há nove anos
trabalha com eventos, desde
os tempos em que respondia
pela área na F/Nazca. Fundada
em 2004, a agência faturou R$
15 milhões no primeiro ano de
funcionamento, montante 50%
superior à previsão inicial.

Mas o drama não termina na
apresentação. A remuneração
também segue uma lógica toda
especial, com a redução do

Oliva: eventos amplificam exposição da
marca pois geram mídia espontânea

percentual da agência conforme
o aumento da verba destinada
ao evento. Assim, se uma ação
está orçada em R$ 10 mil, é bem
provável que o retorno financei-
ro para a empresa responsável
pela sua realização fique na
casa dos 15%. No entanto, se
o evento alcançar a cifra de R$
10 milhões, é grande a chance
de que a remuneração varie ao
redor de 8%. Um Nokia Trends,
por exemplo, pode atingir o
patamar máximo de custo de
US$ 3 milhões (valor próximo
de R$ 7 milhões) e o retorno
ficar abaixo dos 8%. Todavia, as
preocupações não se resumem
ao aspecto financeiro. Por se
tratar de um serviço realizado ao
vivo, planejar é fundamental para
evitar deslizes. Até porque um
erro pode causar um arranhão
daqueles na imagem da empre-
sa patrocinadora. É justamente
aí que entra o chamado capital
intelectual. Como a tecnologia é
cada vez mais barata e, portan-

Angulo: lançamento de bebida impactou 5
mil pessoas e pode estimularvendas

Zaratin: preparação intensa
paraconquistarclientes

to, acessível a todos, tornou-se
essencial a quem deseja fazer
história na área de eventos ter
profissionais de primeira linha.
Afinal, são eles que vão resolver
os "pepinos" e também evitar o
surgimento de problemas nos
momentos mhis impróprios. A
360° BTL, por exemplo, aplica
US$ 100 mil em capacitação
profissional, o que inclui viagens
ao exterior para observar o que
acontece pelo planeta. A AV,
que nasceu como empresa de
audiovisual há 35 anos e hoje
tem 70% do seu faturamento de
R$ 8 milhões atrelado a eventos,
investe entre 0,6% e 1% no de-
senvolvimento do seu pessoal.
"Fazemos viagens internacionais
desde 1978", lembra o diretor
geral, Fred Falei.

O fato é que o setor de even-
tos ganhou relevância estratégi-
ca no mundo dos negócios. Para
avançar ainda mais, o próximo
passo é evoluir nos métodos de
mensuração de resultados. É o
que muitas empresas contra-
tantes tentam fazer, reservando
uma fatia do orçamento para rea-
lização de pesquisas qualitativas.
E elas querem saber de tudo,
desde se a exposição da marca
foi agressiva até se houve suces-
so na transmissão dos valores do
anunciante. Para Sérgio Motta
Mello, diretor geral da TV1, que
tem 30% do seu faturamento
de R$ 10 milhões provenientes
da área de eventos, o setor está
em permanente transformação.
"Esse mercado não tem mais 13
anos. Acabou de sair da adoles-
cência", resume. Que seja bem-
vindo, então, à fase adulta.




