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Toda empresa que organiza 
eventos trabalha para atrair a 
atenção da mídia. Afi nal, a co-
bertura de jornais, revistas, sites 
e emissoras de TV é uma forma 
de ampliar a exposição do cliente 
para além do público presente 
na ocasião. Ora, se o evento for 
preparado justamente para um 
veículo de comunicação, bingo: a 
produtora já parte em vantagem, 
com divulgação garantida. 

Essa perspectiva tem feito 
empresas de eventos correrem 
atrás de clientes nesse setor. A 
busca tem sido facilitada pelo 
fato de as companhias de mí-
dia — bem como o mercado 
corporativo em geral — terem 
descoberto que esse tipo de fer-
ramenta de marketing é efi ciente 
para estreitar laços com leitores, 
espectadores e internautas, além 
de fornecer aos anunciantes um 
canal de comunicação com um 
público específi co e incrementar 
as vendas. “A demanda por parte 
de veículos de comunicação vem 
crescendo bastante nos últimos 
três anos, e não tenho dúvidas 
de que caminha para se consoli-
dar como tendência”, diz Carlos 
Ortali, diretor da Miksom.  

Para as organizadoras de 
eventos, além da garantia de mí-
dia espontânea, atender jornais, 
revistas, sites e emissoras de te-
levisão pode ser um chamariz de 
clientes de outros setores. “Even-
tos para veículos de comunicação 
geram eco e reúnem represen-
tantes do mercado publicitário 
e também de companhias que 
podem ser potenciais clientes, 
o que é muito interessante para 
nós”, diz Marcelo Alves, diretor 
geral da Adma Produções. “Não 

temos dados concretos, mas nos-
sa percepção é de que o número 
de prospects aumentou depois 
que passamos a atender esse 
tipo de empresa, e a relação de 
confiança com nossos clientes 
também melhorou.”

Há dez anos no mercado, a 
Adma começou a trabalhar com o 
setor de mídia há oito, quando or-
ganizou, pela primeira vez, o Prê-
mio Contigo de TV, para a Editora 
Abril. “De lá para cá, não paramos 
mais”, diz Alves. A empresa já 
preparou vários outros eventos 
para a própria Abril, dentre os 
quais duas festas de aniversário 
da revista Playboy e o primeiro 
Prêmio Contigo de Cinema. 
Também foi a responsável pelas 
comemorações do aniversário de 
dez anos do site do jornal carioca 
O Dia, dentre outros trabalhos na 
área. Nos últimos anos, o número 
de projetos executados começou 
a aumentar. Segundo Alves, há 

dois anos os eventos para o setor 
de mídia representavam 8% do 
faturamento da empresa. Hoje, 
respondem por 30% da receita, 
que foi de R$ 10 milhões no ano 
passado e deve chegar a R$ 15 
milhões neste ano. 

Participação
nos recursos

Na Miksom, os eventos pro-
movidos para clientes do setor re-
presentam 20% do faturamento. 
Há dois anos, esse percentual era 
de 5%, informa Ortali. A empresa 
já organizou o prêmio Profi ssio-
nais do Ano, para a TV Globo. 
Também já fez vários eventos 
para a Editora Abril. É o terceiro 
ano consecutivo em que organiza 
a festa do Guia Quatro Rodas. 
Também é o terceiro ano em que 
promove a festa de divulgação 
dos Melhores Destinos, da revista 
Viagem & Turismo, e há dois anos 
faz eventos para a Bons Fluidos. 

Para o jornal Fo-
lha de S. Paulo 
prepara, desde 
2004, a entrega 
do prêmio Top of 
Mind, realizado 
em conjunto com 
Meio & Mensa-
gem, e há três 
organiza a entre-
ga do prêmio Co-
munique-se. 

H á  c a s o s , 
porém, de em-
presas que estão 
começando a in-
tensificar o tra-
balho com o setor 
de mídia agora. A 
EME Design es-
treou neste ano, 

como organizadora do prêmio 
Executivo de Valor, do jornal 
Valor Econômico. Já a B/Ferraz 
atua há sete anos no mercado de 
eventos, mas só em 2005 fez os 
primeiros, para companhias de 
comunicação. A empresa orga-
nizou o lançamento do jornal co-
mandado por Ana Paula Padrão 
no SBT, além de eventos para o 
site MSN, da Microsoft. “Estamos 
também em duas concorrências, 
cujos resultados devem sair em 
outubro”, informa Bazinho Fer-
raz, presidente da companhia. 

Como os eventos preparados 
para o restante do mercado cor-
porativo, aqueles voltados aos 
veículos de comunicação estão 
se sofi sticando. A Adma Produ-
ções, por exemplo, organizou a 
comemoração pelos 15 anos da 
revista Veja Rio com uma festa, 
realizada em agosto, que incluiu 
a participação de uma escola de 
samba. A empresa contratou o 

carnavalesco Roberto Lage, que 
preparou um desfi le exclusivo. Os 
250 componentes de uma escola 
de samba — divididos em alas 
que representavam as seções da 
revista — desfi laram na Marquês 
de Sapucaí ao som de um samba-
enredo composto especialmente 
para a ocasião. “Foram oito meses 
de preparação, o dobro do tempo 
médio gasto”, informa Alves, sem 
divulgar o custo total do evento. 

Muitos dos eventos prepara-
dos para as empresas de mídia 
envolvem premiações. Nesses 
casos, uma das particularidades 
para o atendimento, conta Ortali, 
são os contratos de confi abilidade, 
que proíbem a divulgação anteci-
pada dos vencedores. “Temos um 
controle interno absoluto porque, 
claro, não podemos estragar a sur-
presa.” Trabalhar com informação 
sigilosa, no entanto, não é exata-
mente novidade para empresas do 
setor. “Os eventos que envolvem 
lançamentos de produtos também 
não podem ter informações vaza-
das”, completa o diretor.

Parcerias 
viabilizam eventos

Dos mais simples aos mais 
sofi sticados, os valores pagos nos 
eventos variam muito e podem 
chegar a R$ 1 milhão, explica 
Ortali. São investimentos que, 
muitas vezes, não são feitos 
apenas pelo veículo de comuni-
cação. Essas companhias buscam 
— em geral entre seus próprios 
anunciantes — parceiros e patro-
cinadores para dividir os custos. 
O Prêmio Contigo, por exemplo, 
teve como patrocinador a Garnier 
Nutrisse, fabricante de tinturas 
para cabelo. “Para os parceiros, 
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Mídia movimenta setor de eventos
Aumenta a demanda por projetos desenvolvidos para veículos de comunicação,
que funcionam como chamariz de clientes de outros segmentos

Rosi Rico

Ortali: demanda por parte de veículos aumenta

Alves: possibilidade de atrair mercado publicitário e prospects Brandão: cursos da Ampro apresentam cases de trabalhos para veículos

Fo
to

s:
 a

rq
ui

vo
 M

&M

D
iv

ul
ga

çã
o



14. meio&mensagem especial mídia e eventos 16 DE OUTUBRO DE 2006

Ser convidado para uma fes-
ta é sempre muito bom. Se seu 
produto for o propiciador desse 
convite, saiba que ele terá um 
lugar permanente no coração 
do consumidor. A marca que 
oferece ao consumidor a chance 
de vivenciar momentos especiais 
regados a vinho, embalados por 
shows, engordados por pratos 
assinados por chefs, torna-se 
exponencialmente distante, para 
cima e para o alto, do seu mais 
próximo concorrente que nunca 
fez nada semelhante. Eventos 
bem-feitos tendem a pinçar os 
neurônios da afetividade do pre-
senteado. Dê a seu target a opor-
tunidade de estar em momentos 
gregários, com instrumentos 
que aticem seus sentidos basais 
— boa comida, boa música, boa 
bebida e gente interessante —, 
e você terá um aliado para sem-
pre. Ele no mínimo baterá na 
sua porta para perguntar: “E aí, 
não vamos comemorar de novo, 
como já fi zemos da última vez?”

Cada vez mais o mercado 
lança mão da propriedade que os 
eventos têm de alegrar pessoas 
para vender marcas e produtos 
ou fortalecer uma marca institu-
cional. Há várias maneiras de se 
benefi ciar desse instrumento de 
marketing. Você pode ser o rea-
lizador de uma ação como essa e 
arcar sozinho com os custos ou 

ser o patrocinador de um evento 
organizado por alguém ligado à 
sua área de atuação.

Após a crise que acometeu 
as empresas de comunicação 
no início deste século, tornou-
se natural que revistas passas-
sem a oferecer algo mais do 
que espaço publicitário a seu 
anunciante. Assim, eventos se 
tornaram um caminho natural 
para alguns veículos — e um 
ganho a mais para o anuncian-
te. Sem dúvida, oferecer o tal 
“plus” é mais trabalhoso para o 
veículo, e nem todos conseguem 
fazer de uma marca um sinôni-
mo de evento de sucesso. Mas 
quem quer estar na vanguarda 
da comunicação integrada não 
se furta à tarefa de oferecer 
ao anunciante a chance de 
usufruir a capacidade que seu 
veículo tem de gerar recall qua-
se naturalmente e de agregar 
valor à marca do anunciante 
com sua boa imagem. A idéia 
é: você anuncia, mas também 
tem a chance de participar de 
eventos memoráveis, organiza-
dos para as pessoas com quem 
você quer dialogar e associado a 
outros parceiros, cujos objetivos 
comuns barateiam o custo e 
valorizam seu negócio.

Os eventos criados por veí-
culos de comunicação oferecem 
várias vantagens sobre aquele 

tradicional organizado pelo mar-
keting de uma empresa. Para 
simplificar, vamos usar como 
exemplo uma revista segmen-
tada organizadora do evento. 
Em primeiro lugar a publicação 
é, por vocação, o ímã que atrai 
todas as pontas do processo 
— o leitor, que é o consumidor 
fi nal, o fabricante, o comercian-
te e o banco que financia. A 
empresa anunciante que entra 
em um evento organizado por 
uma revista pega carona na 
imagem da revista, no coração 
dos leitores, na mídia (que é 
a própria revista). Se nesse 
mesmo evento várias marcas 
não concorrentes entre si esti-
verem de mãos dadas, melhor. 
Um marca agrega valor à outra. 
Assim, uma Volkswagen pode 
valorizar ainda mais uma Intel 
e vice-versa. E ninguém banca 
os custos sozinho. Em eventos 
em que o leitor comparece, as 
empresas anunciantes têm a 
vantagem de falar olho no olho 
com seu target. O seguidor da 
revista, por sua vez, passa a ser 
simpatizante dos que estão ao 
redor do veículo que admira. A 
sinergia de idéias, marcas, ima-
gens e públicos é o grande atra-
tivo de um evento conjunto com 
um veículo de comunicação.

Alguns setores têm a sorte 
de ser mais propensos à criação 

de eventos do que outros. Um 
veículo que fala de gastronomia, 
vinhos e bebidas, por exemplo, 
consegue ter mais chances de 
arrebanhar tudo aquilo que 
por natureza remete à alegria, 
festas e às coisas boas da vida. 
Uma empresa farmacêutica que 
queira agradar seus médicos 
formadores de opinião pode 
proporcionar a eles um jantar. 
Simples. No entanto, médicos, 
segundo pesquisas, adoram vi-
nhos, são fervorosos assinantes 
de revistas de enogastronomia 
e fi cam particularmente satis-
feitos quando são chamados 
para degustações. Se essas de-
gustações têm o aval de um jor-
nalista especializado e carrega 
a chancela de uma revista séria, 
mais o evento ganha relevância. 
E mais parece atencioso, aos 
olhos dos médicos, o laboratório 
farmacêutico. Por que fazer um 
jantar sem este “algo mais” se é 
possível associar ao encontro a 
expertise e o charme de um títu-
lo que ele já assina ou assinaria? 
Um lote de assinatura da revista 
certamente é parte do pacote de 
marketing, depois do cafezinho 
e do charuto.

Sem contar a mídia garanti-
da. O anunciante aparecerá de 
duas maneiras na edição: como 
anunciante e na cobertura do 
evento — o que editorialmen-

te vale muito mais. Se for um 
megaevento então, terá a mídia 
espontânea relativa. Mais do que 
lucros, um bom evento tem por 
objetivo gerar recall para todos 
os envolvidos. O termo “festa 
inesquecível” vem bem a calhar 
aqui. Inesquecíveis serão as mar-
cas envolvidas também. O mais 
comum até aqui era que uma 
revista ou um jornal apoiasse 
um evento organizado por uma 
empresa especializada em festas, 
feiras, seminários. Isso ainda 
acontece. Mas estamos falando 
da mão contrária, da revista que 
cria o evento. Nessa parceria os 
tipos de casamentos são infi n-
dáveis. Há inúmeros tipos de 
ações que podem ser feitas por 
veículos — pequenos jantares, 
grandes exposições, degusta-
ções dirigidas, maratonas, fei-
ras de produtos, campeonatos 
de culinária; eventos grandes, 
intimistas, médios para todos 
os públicos imagináveis. Basta 
haver boa vontade da revista em 
organizar e colocar em prática, 
mas não é fácil.

O anunciante deve manifes-
tar seu apoio às ações e exigir 
isso do veículo. É hora de ga-
nhar na sinergia. É a hora de 
buscar as boas impressões (sem 
trocadilho...) que uma boa festa 
deixa durante anos na memória 
das pessoas.

Mariella Lazaretti
Diretora da Editora 4Capas,
que publica a revista
Prazeres da Mesa

EVENTOS E MÍDIA — UMA LUCRATIVA
SINERGIA DE EMOÇÕES

A agência mineira R&B 
Propaganda colhe dividendos 
diversificados na seara dos 
eventos da mídia. Ou, ao me-
nos, do evento Triângulo Music, 
que desde o ano passado é or-
ganizado pela Rede Integração 
(afi liada da Globo no Triângulo 
Mineiro). Além de cuidar da im-
plementação e da organização 
do evento, um de seus clientes 
— a operadora de telefonia 
CTBC — foi neste ano patro-
cinadora máster do projeto. “A 
CTBC já renovou o patrocínio 
para o próximo ano”, adianta 
Ismália Queiroz, coordenadora 
da área de promoções e eventos 

da R&B Propaganda.
Segundo ela, a mídia é 

fundamental para o evento, 
pois, além de proporcionar 
mais visibilidade, agrega uma 
credibilidade que facilita a 
captação de patrocínios. “Di-
ficilmente algo dará errado 
em um evento que tem atrás 
dele uma grande empresa de 
mídia”, diz Ismália. 

Mas os patrocinadores se 
interessam crescentemente 
pela conjugação entre mídia e 
eventos porque nela percebem 
um vasto rol de benefícios, afi r-
ma Paulo Cavalcante, diretor de 
marketing da também mineira 

DM, empresa cujo portfólio 
inclui o Axé Brasil, evento reali-
zado há oito anos e que em 2006 
passou a ter como parceira a 
Globo Minas. “Essa combinação 
gera exposição, relacionamen-
to e mesmo negócios, como 
acontece com operadoras de 
telefonia celular que criam 
promoções associadas a seus 
eventos nas quais são utilizadas 
mensagens SMS”, exemplifi ca. 
“Cada vez mais o evento é 
utilizado como poderosa fer-
ramenta de marketing, a única 
que proporciona o trabalho com 
todos os sentidos humanos”, 
acrescenta Cavalcante. 

Rota mineira

essas festas também são oportu-
nidades de reforçar suas marcas 
e estreitar laços com seus consu-
midores fi nais”, diz Alves.

O aumento na demanda de 
eventos para companhias de 

mídia também teve refl exos na 
estratégia de educação da Asso-
ciação de Marketing Promocional 
(Ampro). A entidade, que promo-
ve uma série de cursos para seus 
associados, incluiu a apresenta-

ção de cases de trabalhos feitos 
para o setor de mídia nas aulas 
de planejamento de eventos, in-
forma José Gaspar Brandão, vice-
presidente da Ampro. Para ele, a 
utilização de eventos por parte 

de veículos de comunicação está 
crescendo na mesma proporção 
do setor corporativo como um 
todo. Em 2004, pesquisa realiza-
da pela Ampro mostrou que 95% 
dos entrevistados — diretores de 

marketing e de recursos humanos 
das principais empresas do País 
— já utilizavam alguma forma 
de evento em suas estratégias 
de marketing. No ano anterior, o 
índice era de 67%. 

Evento Adma: festas servem para estreitar relacionamento
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial mídia e eventos, p. 12-14, 16 out. 2006.




