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O aumento da demanda por
eventos proprietários e novas
fórmulas de fidelização e incenti-
vo abriu um novo ciclo de inves-
timentos por parte de agências
especializadas nesse nicho. Nas
últimas semanas pelo menos três
movimentos nesse setor ocorre-
ram no País: a abertura de um
escritório da Dream Factory em
São Paulo, a associação entre a
mexicana CIE e a brasileira Mo-
tivare e a inauguração de uma
subsidiária nacional da A Vida é
Bela, de Portugal, em parceria
com a Conectis. Outras agências
da área promocional, como a
SM e a SD, também apostaram
recentemente em áreas especia-
lizadas em eventos.

Pesquisa realizada pela agên-
cia Significa e apresentada na
semana passada mostra que
32% das empresas fazem algum
tipo de investimento na área de
entretenimento, e a esmagadora
maioria (85%) usa em seus even-
tos a marca corporativa (ver
quadros). "As marcas que se
associam a entretenimento, es-
portes e iniciativas relacionadas
a comportamento geram uma
percepção de valor fortemente
aspiracional e simbólica. Elas se
alinham com as predileções, o
gosto e o estilo de vida de seus

públicos de interesse", explica
Yacoff Sarkovas, sócio-diretor
da Significa.

As oportunidades de negó-
cios parecem advir de diversos
flancos. "Estamos vivendo um
momento de euforia de idéias:
as empresas estão dispostas a
investir mais e querem comprar
projetos que realmente saiam
do lugar-comum", diz Maurício
Magalhães, diretor da Tudo, em-
presa de eventos da holding Ypy.
Ele destaca que o mercado vive
sua terceira geração. A primeira
consistia na realização de even-
tos pelo lucro em si da venda
de ingressos. A segunda fase
abraçou o mundo das marcas,
por meio de patrocínios. Agora
o conceito é a geração de con-
teúdo, que integre diferentes
ferramentas de comunicação,
em uma estratégia que extrapo-
le o evento por si só. "A grande
mudança é que antes a mensa-
gem da marca expressa na mídia
era o único fator importante,
ao passo que agora o conteúdo
ficou muito mais relevante",
declara Alam Levi, presidente
da CIE Motivare.

A indústria do entretenimen-
to não se resume mais a grandes
eventos de arena ou torneios es-
portivos. "Acreditamos que ape-

nas no mercado de marketing de
experiência exista um potencial
de R$ 150 milhões a R$ 300 mi-
lhões ao ano no Brasil", calcula
Pierre Schürmann, fundador da
Conectis. Criada em 2003 e fo-
cada em eventos esportivos, ela
traz agora ao Brasil o know-how
da portuguesa A Vida é Bela.
Em quatro anos, a companhia,
que já tem escritório em Madri,
realizou l ,5 mil eventos, que vão
desde mergulhos até passeios
de balão. A lista inclui experiên-
cias culturais, gastronômicas e
viagens, entre várias opções. O
primeiro projeto da empresa é o
Visa Experience, que ofertará 25
mil prêmios — ou experiências
— a portadores do cartão.

A demanda inicial, no caso, é
de uma ação de fidelização, mas
há espaço para vários públicos
diferentes, incluindo o consu-
midor final, que poderá adquirir
pacotes individuais que a compa-
nhia pretende disponibilizar em
quiosques de shopping centers a
partir do ano que vem. "Vemos
muito potencial na empresa.
Enquanto a Conectis deverá
faturar R$ 8 milhões em 2006,
projetamos que A Vida é Bela
movimente entre R$ 10 milhões
e R$ 12 milhões já no ano que
vem", ressalta Schürmann. Ele

Red Bull joga suas fichas em eventos

desafio é fazer o que ninguém fez. Se já foi feito, a
Red Bull não repete", diz Navio.

Dois bons exemplos de eventos inéditos realiza-
dos no Brasil foram a Batalha do Forte e o Desafio na

Mina de Ouro. O primeiro era uma
competição de street skate, cujo
palco foi o Forte de São Marcelo,
em Salvador, em plena Baía de
Todos os Santos. Um público de 5
mil pessoas assistiu ao torneio no
local e outros 18 milhões o viram
pela televisão, no Sportv ou no
Esporte Espetacular (Globo).

O Desafio na Mina de Ouro
foi uma competição de moun-
tain bike realizada em uma mina
de ouro abandonada. Só em
mídia espontânea, gerou quatro
vezes o valor investido nela. A
próxima iniciativa é o Red Bull

•s, Flugtag, que acontecerá em se-
ro

| tembro, em São Paulo. Trata-se
de uma espécie de concurso, no
qual os participantes, equipados

com os mais insólitos dispositivos voadores, ten-
tam voar a maior distância possível sobre um lago.
A prova será mostrada no programa Caldeirão do
Huck, da TV Globo. (EP)

destaca que a procura comprova
suas previsões: em duas semanas
de divulgação, A Vida é Bela já
recebeu 300 ligações de compa-
nhias interessadas.

EXPANSÃO
A Dream Factory, do Grupo

Artplan, aporta em São Paulo
tendo na bagagem longa ex-
periência em grandes eventos.
Dispensa apresentações o Rock
in Rio, que chegou à sua segunda
versão lisboeta neste ano e de-
buta em Madri em 2007. Apoiado
pelos sócios Sérgio Leal e Paulo
Octávio de Almeida, a unidade
paulistana tem meta de faturar
R$ 20 milhões no primeiro ano
de operação. A matriz, no Rio,
movimentou R$ 34 milhões em
2006, ao passo que o escritório
de Lisboa faturou € 55 milhões
em dois anos de funcionamento.
A idéia de criar uma operação
em São Paulo ganhou força no
ano passado, quando a Dream
Factory realizou o Speedy Ex-
perience, para a Telefônica. O
objetivo, agora, é gerar um ca-
lendário de eventos que sustente
o negócio local.

Da mesma forma, a CIE Mo-
tivare entra em operação por
meio de um grande evento pro-
prietário, o LG Music Festival,
mas segmentos corporativos

A subsidiária brasileira da
Accenture, uma das principais
consultorias de tecnologia
do mundo, iniciou na sema-
na passada um programa de
marketing de relacionamento,
o Accenture Perfomances. A
idéia da empresa é estreitar
os laços com o público con-
sumidor dos seus serviços,
formado por altos executivos
de grandes corporações.

O projeto prevê a realização
anual de um grande evento
artístico, mais precisamente na
área musical. A estréia deu-se
com dois shows capitaneados
pelo bossa-novista Marcos Valle
com participação dos cantores
E d Motta e João Donato. A pro-
gramação ficou a cargo do agita-
dor cultural Nelson Motta. Cada
evento contou com a presença
de cerca de 300 executivos
convidados. "Nosso objetivo era
apoiar um projeto ligado à cul-
tura brasileira e que ao mesmo
tempo fosse de alta qualidade",
diz Sylvia Ferrer, diretora de
marketing da empresa.

A Accenture não costuma
fazer propaganda, a não ser em
mídia exterior nos aeroportos
brasileiros (a agência é a Dez
Brasil, do grupo Newcomm).
As verbas de comunicação da
empresa historicamente são di-
recionadas a projetos culturais.
No ano passado, por exerríplo,
a consultoria bancou um livro e
um DVD sobre a obra do arqui-
teto Oscar Niemeyer. Daí surgiu
o projeto Performances, que já
tem pelo menos três edições
garantidas. O investimento na
iniciativa não foi informado.

A Accenture nasceu em
1989, como Andersen Consul-
ting, a partir de uma divisão
da Arthur Andersen. A atual
denominação surgiu em 2001,
após a separação em definitivo
das empresas. A Arthur An-
dersen teria vida curta, a par-
tir de então. Criada em 1913,
ela foi tragada em 2002 após o
escândalo contábil da Enron.
A Accenture, por ter adota-
do uma nova marca pouco
antes, saiu ilesa do episódio,
segundo Sylvia. "A marca não
sofreu nenhum tipo de dano,
os valores estavam bastante
fortalecidos", afirma.

JOÃO PAULO Nucci

também estão na mira da em-
presa, fruto de uma associação
em partes iguais entre a CIE
e a Motivare, que há 15 anos
atua no segmento promocional.
"Estamos nos estruturando para
oferecer serviços 360 graus
ao mercado: da fidelização ao
incentivo, passando por novas
ferramentas, como marketing
pelo celular", revela Levi.

Se o entretenimento vem ganhando espaço nas
estratégias de comunicação das empresas, algu-
mas têm nele a essência da sua atuação. É o caso
da Red Bull que investe metade de sua verba de
marketing nessa ferramenta com
um objetivo bem determinado:
todos os eventos são pensados
como conteúdo para exibição
nos meios de comunicação.

"Um evento que não faça
parte de uma plataforma bem
estabelecida de marketing fica
solto e perde eficiência. Os nos-
sos geram conteúdo e sempre
são trabalhados em combinação
com as campanhas na mídia",
explica Pedro Navio, diretor
de marketing da Red Bull A
empresa inaugurou o segmento
de bebidas energéticas, há 20
anos, e hoje está presente em
120 países.

A estratégia da Red Bull
iaseia-se em alguns pilares: ela

nunca é patrocinadora, mas sempre produtora ou
co-produtora do evento. A condição para embarcar
no projeto é que sua atividade seja inédita, com
locações únicas e modalidades desafiadoras. "Nosso
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