
m pleno verão do he-
misfério norte e com
o pontapé inicial da
temporada da liga
nacional de futebol
americano de 2005
ocorrido havia mais

! de um mês, tudo que
o time New York Jets queria era fazer
com que os torcedores pensassem
no esporte. Depois de avaliar todas
as possibilidades de marketing para
a região de Nova York (rádio, televi-
são, jornais e outdoors, entre outros
veículos), os Jets dispensaram essas
opções e foram direto ao ponto.

A fim de gerar interesse e au-
mentar a freqüência de torcedores
em seu campo de treinamento, o

time contratou atores e atrizes ves-
tidos de jogadores de futebol e de
cheerleaders (moças líderes de torci-
da) e os enviou para as praias, bares
e ruas da região. Os falsosjogadores
estendiam colchões Astroturf e
treinavam -e os fãs, felizes, eram
premiados com garrafas de água,
pulseiras, camisetas e tatuagens
provisórias.

"Os torcedores praticamente
atacavam nossos jogadores, pergun-
tando o que eles estavam fazendo ali
e demonstrando uma clara simpa-
tia", conta Drew Neisser, presidente
da Renegade Marketing, empresa
nova-iorquina responsável pela
campanha. A promoção conseguiu
atingir seu objetivo de aumentar o

público presente aos treinos, mais
do que triplicando os números apre-
sentados em 2004 já no primeiro
final de semana.

Os Jets não são os únicos que
estão levando sua mensagem dire-
tamente aos consumidores. Diante
de desafios como a redução da
audiência dos telespectadores e a
disseminação de recursos tecnoló-
gicos que permitem que as pessoas
selecionem as mensagens publicitá-
rias que recebem, os profissionais
de marketing apostam cada vez
mais em eventos ao vivo. Um estudo
recente feito pela organizadora de
eventos George P. Johnson Com-
pany e pela firma de pesquisas de
mercado MPI Foundation concluiu
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Fale direto
com quem
interessa
Pesquisa norte-americana revela que 70% das empresas já
consideram os eventos parte vital da estratégia de marketing, mas
apenas 31 % têm as informações necessárias para avaliar o retorno
sobre o investimento. Reportagem Sales & Marketing Management
explica por que, cada vez mais, as empresas recorrem ao marketing
de eventos para atingir os clientes e como garantem sua eficácia

que 96% das empresas dos Estados
Unidos incluem eventos em sua
estratégia de marketing e que 49%
acreditam que a importância dessas
atividades vem crescendo.

De acordo com organizações
norte-americanas especializadas
em promoções, como a LaBov,
isso significa uma mudança nas
expectativas dos clientes. "O pên-
dulo se voltou para o lado dos
consumidores", atesta Barry LaBov,
presidente da companhia. "Antes
promovíamos mais viagens de incen-
tivo para funcionários, mas, com a
maior determinação das empresas
em focar o marketing com grande
precisão, estamos promovendo mais
eventos."

"Cada vez mais, as pessoas es-
tão erguendo barreiras para se
proteger", conta Joseph Anthony,
presidente da Vital Marketing, fir-
ma nova-iorquina responsável pela
criação de campanhas baseadas em
eventos para clientes que variam
da Remy Martin ao exército norte-
americano. "Se quiserem romper
essas barreiras, as empresas não têm
alternativa; devem promover eventos
de marketing."

Urna pesquisa realizada pela
agência de publicidade Jack Mor-
ton Worldwide comprova que o
marketing de eventos realmente
consegue atingir os consumidores.
Entre os 2.574 consultados, 75%
declararam que a participação em
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marketing de experiência para um
produto ou marca aumentaria a
receptividade para as propagandas.
Além disso, na opinião de 76% dos
entrevistados com idade entre 18
e 23 anos, a participação em um
evento ao vivo resulta em aumento
significativo na possibilidade de
compra.

Ao mesmo tempo que muitas
empresas concordam quanto à
importância do marketing de even-
tos, poucas sabem como garantir a
eficácia da iniciativa: entre as 190
principais marcas que responderam
a uma pesquisa promovida pela or-
ganização não-governamental CMO
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Council -que reúne executivos de
mais de 2 mil grandes companhias-
e pela Computer Event Marketing
Association, 70% afirmaram que
os eventos constituem uma parte
vital da estratégia de marketing,
mas apenas 31% declararam ter as
informações necessárias para avaliar
o retorno sobre o investimento. Veja
cinco maneiras de alcançar a eficá-
cia nesse tipo de iniciativa:

Os dias em que as organizações
simplesmente inseriam seu logotipo
nos eventos alheios estão acabando.
O marketing de eventos está estrei-
tamente associado aos patrocínios,

A abordagem da And1,
marca de calçados
esportivos, no torneio
de basquete foi mais
proativa: envolveu
controle -de imagem e
mensagem- e
menos ao fazer coisas
internamente

mas as empresas começam a con-
cluir que a promoção de eventos
próprios traz benefícios exclusivos.
Na opinião de Joseph Anthony,
"as marcas precisam adotar uma
postura mais agressiva nessa arena.
Vejamos o caso do Andl MixTape
Tour (torneio de basquete envol-
vendo 30 cidades, promovido pela
fabricante dos calçados esportivos
Andl e apresentado em um reality
show pelo canal de TV ESPN2). O
Andl foi um sucesso porque se-
guiu uma abordagem de 'dono do
evento'. Ser mais proprietário de
um evento permite ter o controle
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dos resultados". Hoje, além de a
marca Andl ter-se transformado em
sinônimo do apreciado espetáculo,
ela também lucra enquanto outras
marcas compram patrocínio. Um
desses patrocinadores, o fornece-
dor de aparelhos wireless (sem fio)
Boost Mobile, está cada vez mais
disposto a produzir os próprios
eventos.

"Nossa abordagem mudou do
patrocínio tradicional para um
modelo de evento mais proativo",
conta Daryl Butler, gerente sênior
de eventos e patrocínios da Boost,
com sede em Irvine, na Califórnia.
"A abordagem envolve controle -de
nossa imagem e de nossa mensa-
gem. E muitas vezes custa menos
fazer tudo internamente."

O público-alvo da Boost ocupa
uma faixa etária entre 14 e 24 anos
e o departamento comandado por
Butler identificou oportunidades
de atuação em áreas que variam da
moda aos campeonatos de BMX
(bicicross). No último verão do
hemisfério norte, a empresa fez
um acordo com a organização sem
fins lucrativos RockCorps com o
objetivo de disponibilizar ingressos
gratuitos para shows para jovens
de seis cidades. Mas as principais
iniciativas são o Boost Mobile Pró
Surf e o Pró Skate, que figuram
entre as principais competições
norte-americanas dessas modalida-
des esportivas. "Como investimos
agressivamente no marketing vol-
tado para o segmento jovem, ficou
claro que não é viável recorrer às
estratégias tradicionais. Os eventos
constituem a única maneira para
que os clientes possam testar a
marca", esclarece Butler.

Para o futuro, a Boost pretende
atuar com mais propriedade e maior
envolvimento, mas ainda há espaço
para o patrocínio e para as parcerias
capazes de ajudar a solidificar uma
marca quando ela tenta consolidar
um nome próprio em um espaço
novo. "Não podemos conseguir
bons resultados em áreas nas quais
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não temos credibilidade", relata
Butler. "Por isso, nosso primeiro
passo é procurar uma boa sintonia
entre os objetivos de nossa marca e
determinado espaço." Em seguida, a
Boost procura "embaixadores" para
auxiliar na conquista de tal espaço.
"Nossa intenção é associar nossa
marca com um parceiro endêmico.
Se o ambiente em que vamos atuar
é o do surfe, por exemplo, quem
melhor para desenvolver um relacio-
namento do que a Quiksilver (marca
de equipamentos da área)?"

Assumir o controle de seus
esforços de marketing de eventos
permitiu que a Boost capitalizasse
outro benefício, que é a associação
do marketing de cliente ao bran-
ding interno. Quando os eventos
da Boost são promovidos perto
de sua sede, no sul da Califórnia,
a empresa freta um ônibus para
levar os funcionários para passeios
de meio dia.

"Não consigo encontrar pala-
vras para expressar os benefícios
que ganhamos com isso. A gente
sente uma dose de orgulho ao ver
nosso nome em uma faixa e ouvir as
pessoas falar alto sobre a empresa",
afirma Butler.

Paul Leinberger, diretor mun-
dial da empresa de marketing
alemã GFK/NOP, explica que o
envolvimento do pessoal interno
em eventos voltados para os clien-
tes constitui parte importante do
processo de garantir consistência
quando os funcionários travam con-
tato com o mercado. "A propaganda
boca a boca não acaba com a venda
do produto. Se você trabalha para
uma companhia e faz um péssimo
atendimento em um serviço com um
cliente, pode destruir a reputação
da marca da noite para o dia."

A inclusão de funcionários nos
eventos de marketing ajudou a
fortalecer a GFK/NOP de dentro
para fora. "O grupo de vendas que



promove nossa empresa precisa
saber apoiar as iniciativas do de-
partamento de marketing", explica
Leinberger.

A combinação de eventos inter-
nos e externos tem um benefício
adicional: a redução de custos. "E
possível combinar os orçamentos e
aumentar os números e o alcance",
afirma LaBov. Para uma companhia
de serviços financeiros, LaBov criou
um programa que usava as mesmas
instalações em um dia para três
programas distintos: treinamento
de funcionários, apresentação
para clientes e festa para possíveis

clientes. "A qualidade do programa
melhora. Por um dia, podem-se
alugar locais ou contratar atrações
melhores do que em contratos
distintos para três dias. Nós con-
tratamos uni famoso palestrante
internacional para participar dos
três eventos. O ganho de qualidade
e a economia de recursos foram
imensos", atesta.

Assim como ocorre com a pro-
paganda, o local desempenha
importância imensa no sucesso

de um evento de marketing. Uma
boa regra é lembrar que os con-
sumidores tendem a estar mais
receptivos a absorver as mensagens
associadas a marcas em locais onde
isso é esperado. Muitas vezes, isso
eqüivale aos locais a que eles costu-
mam ir para gastar dinheiro, como
shopping cenlers, eventos esportivos
e festivais de verão, por exemplo.
A Scholastic Entertainment, ligada
a um dos maiores grupos editoriais
dos Estados Unidos, e o canal de
TV Nickelodeon adotaram esse
modelo na disputa pelos jovens
espectadores. Recentemente, a
Nickelodeon levou a todos os shop-
pings norte-americanos uma mostra
interativa que media 600 metros
quadrados para promover o jogo
Dora the Explorer. Como parte da
divulgação do filme Cliffard's Really
Big Movie, a Scholastic convidou fa-
mílias nova-iorquinas para matinês
gratuitas.

No entanto, do mesmo modo
como muitos anunciantes passaram
a evitar o Super Bowl, a grande final
do futebol americano, por consi-
derar o evento disputado demais,
os shopping centers também podem
afugentar as marcas que preferem
investir em um público restrito e
mais direcionado. "Em um evento
esportivo há muita vitalidade, muito
marketing travestido em evento",
conta Erik Hauser, presidente da
Swivel Media, firma de marketing
de experiência com sede em São
Francisco, Califórnia. "Os sinais
estáticos não retêm a atenção de
ninguém, e isso pode acontecer se
não houver uma execução criativa
em seu evento."

Esse pensamento levou a Micro-
soft a procurar um local peculiar
para promover a edição Tablet
do software Windows XP, em uma
campanha promovida em 2003
pela Jack Morton Worldwide.
"Nossa incumbência era colocar o
produto nas mãos dos primeiros
usuários, que havíamos decidido
que seriam os profissionais que
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viajam a negócios", conta Liz Bi-
gham, diretora de marcas para os
Estados Unidos da Jack Morton.
Para conseguir falar com esse gru-
po, a Microsoft instalou quiosques
de demonstração nos aeroportos,
após as barreiras de segurança.
"Diferentemente dos shopping
centers, nos quais as pessoas estão
receptivas, mas são submetidas a
uma enxurrada de mensagens, no
aeroporto há mais espaço", explica
a executiva. A escolha cuidadosa
da localização transformou uma
simples versão demo de produto em
um grande sucesso, que se traduziu
em 125 mil consultas e 600 vendas
a empresas.

Conforme os eventos se tornam
mídias de marketing cada vez mais
disputadas, os profissionais mais
experientes sabem que têm de
fazer mais do que apenas informar
os consumidores sobre a chegada
de novos produtos ou serviços. "O
tempo das pessoas é precioso e
por isso esses eventos precisam ser

ímpares: para justificar a presen-
ça das pessoas e dar o que falar",
atesta LaBov. Bigham concorda e
cita como exemplo a recente estra-
tégia de lançamento do utilitário
esportivo Hummer H3. A empresa
organizou uma festa restrita aos
clientes na edição de 2005 do Ca-
lifórnia International Auto Show:
além de apresentar o novo modelo,
contratou um show da banda de
hip-hop Black Eyed Peas e distribuiu
charutos e conhaque. Todos os 1,5
mil ingressos foram solicitados nas
48 horas seguintes ao anúncio do
evento.

No caso dos esforços que procu-
ram uma audiência mais ampla ou
menos profusa, movimentos meno-
res podem reforçar a mensagem.
A Boost Mobile providenciou uma
cabine telefônica para instalar em
alguns eventos, munida de apare-
lhos da marca, o que permite que os
consumidores testem os produtos.
Além disso, itens simples como ca-
misetas e garrafas de água podem
funcionar como uma lembrança
concreta da experiência.

Os eventos não podem limitar-
se a alinhar sua mensagem com
propagandas em outras mídias.
Essas iniciativas constituem uma
oportunidade única para atingir as
pessoas, recolher dados sobre elas
e aferir o impacto -mas essa pode
ser uma tarefa delicada. "Não que-
remos dar a sensação de trade show
ou de evento de empresa. Estamos
falando de um público com 14 a 24
anos de idade, e por isso temos de
ser cuidadosos quanto ao modo de
coletar os dados", alerta Butler.

Quando a Vital Marketing
distribuiu folhetos para divulgar
um evento de promoção da loja
FootAction, inseriu um cupom
no verso. A partir dos dados dos
cupons que retornaram, a FootAc-
tion conseguiu avaliar o contato
com os consumidores. A integra-
ção on-line é um modo bastante
empregado de ampliar e aferir o
alcance de um evento: depois do
lançamento do H3, a Hummer di-
vulgou notícias do espetáculo em
seu site e computou seu recorde de
acessos. Do mesmo modo, a Boost
transmite on-line as competições
de surfe e de skate, o que estende
seu alcance a um patamar mundial
e dá às pessoas que assistem aos
eventos no local mais um motivo
para visitar o site.

Tão importante quanto coletar
e aferir os dados é compreender o
melhor modo de usá-los. Para isso,
LaBov cita uma lei inviolável: a
necessidade áefollow-up constante.
"É preciso manter contato ativo de
um modo ou de outro. Pode ser um
telefonema, um e-mail ou uma carta
por correio, mas a diferença pode
ser a concretização ou não de uma
venda", garante o executivo. »
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A reportagem é de Maggie Rauch, cola-
boradora da revista Sales & Marketing
Management,
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