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Contatado em momentos 
de alegria e descontração, o 
consumidor abre-se mais para 
as mensagens publicitárias e 
as recebe de maneira mais fa-
vorável. Fundamentado nessa 
premissa, o marketing de entre-
tenimento consolida-se como 
destino de porções cada vez 
mais significativas das verbas 
dos grandes anunciantes (e, ob-
viamente, como alvo da atenção 
das empresas de comunicação 
interessadas em atendê-los). E, 
se ainda não existem números 
capazes de expor com precisão 
as dimensões mercadológicas já 
atingidas por essa ferramenta, 
a percepção da expansão em 
sua utilização é fortalecida por 
alguns indicadores.

Os números apresentados por 
Sérgio Ajzenberg, diretor-presi-
dente da agência de marketing 
cultural Divina Comédia, ajudam 
a dimensionar o segmento. Ele 
estima que os projetos estrutu-
rados a partir da cultura ou do 
esporte movimentam anualmen-
te cerca de R$ 2,4 bilhões. Ele 
chega a esse montante somando 
a quantia relativa aos projetos 
culturais benefi ciados por meca-
nismos de incentivo fi scal — R$ 
800 milhões em 2005 — aos que 
envolvem patrocínios esportivos, 
cujo valor é internacionalmente 
avaliado como correspondente 
ao dobro daquele alocado em 
ações culturais.

Já a edição deste ano da 
pesquisa Comunicação por 
Atitude nas Maiores Empre-
sas do Brasil — realizada pela 
agência de atitude de marcas 
Significa — quantifica em 27% 
o percentual das verbas totais 
já destinado à chamada comu-
nicação por atitude. O entrete-
nimento é aproveitado por 38% 
das empresas que trabalham 
com esse segmento, mas pode 
estar sendo empregado tam-
bém por quem se diz associado 
à cultura, aos esportes e ao 
comportamento (conteúdos, 
aliás, hoje comuns às estraté-
gias de comunicação).

Yacoff Sarvokas, diretor geral 
da Signifi ca, afi rma não haver 
ainda, nos três anos nos quais 
esse estudo é realizado, ne-
nhum indício de estagnação 
do processo de expansão das 
verbas destinadas à comuni-
cação por atitude, conceito no 
qual o entretenimento se coloca 
como uma das alternativas com 
maiores possibilidades de cres-
cimento. “Há uma clara percep-
ção da efi cácia da comunicação 
realizada nos momentos mais 
favoráveis”, justifi ca.

A tendência de expansão 
da utilização do marketing de 
entretenimento é referendada 
por Ajzenberg. O motivo: “Em 
vez de serem Top of Mind, as 
marcas querem hoje se colocar 
como Top of Heart. E o entre-

tenimento é a ferramenta capaz 
de atingir o coração do consu-
midor”, diz Ajzenberg. Segundo 
ele, a Divina Comédia faturará 
em 2006 aproximadamente R$ 
14 milhões, um crescimento de 
8% em relação a 2005.

Mercado movimentado
A expansão do marketing 

de entretenimento vem agi-
tando o universo das empresas 
de comunicação, que buscam 
se posicionar mais decidida-
mente como provedores dessa 
ferramenta. Essa perspectiva 
justifica movimentos como a 
associação entre a operação 
brasileira da multinacional de 
conteúdo e entretenimento 
CIE e a agência de marketing 
promocional Motivare, que em 
agosto deu origem à CIE-Moti-

vare, empresa nascida com a 
perspectiva de faturar R$ 50 
milhões em seu primeiro ano 
de existência. “O marketing de 
entretenimento é uma forma 
mais moderna e menos invasiva 
de comunicação e permite a 
utilização de mais alternativas 
de contato com o consumidor”, 
declara Alain Levi, presidente 
da CIE-Motivare.

Outra recente associação 
entre comunicação e entreteni-
mento teve como protagonista 
o grupo Ypy — controlador 
de agências como DM9DDB, 
Africa, MPM e Tudo Eventos 
e Conteúdo —, que neste ano 
adquiriu participação na mo-
dalidade automobilística Stock 
Car e na agência B/Ferraz, 
cujo portfólio inclui o case de 
entretenimento Skol Beats. De 

acordo com Bazinho Ferraz, 
CEO da B/Ypy — holding surgi-
da da fusão entre Ypy e B/Ferraz 
—, até 2008 o grupo terá uma 
empresa focada no marke-
ting de entretenimento. “Uma 
agência especializada poderá, 
por exemplo, contar com um 
calendário próprio de eventos, 
além de desenvolver projetos 
proprietários”, explica.

Controlado pela cantora 
Ivete Sangalo, o grupo Caco 
de Telha já conta com uma 
agência dedicada a esse mer-
cado, a Nova, a qual tem como 
sócia a empresa de publicidade 
baiana Mago. Criada há cerca 
de dois anos, a Nova já aten-
deu clientes do porte de Vivo, 
Danone e Grendene. Segundo 
o diretor executivo Mauricio 
Castro, as ações de marketing 

Além do
consumo
Possibilidade de estabelecer vínculos emocionais com o consumi-
dor impulsiona marketing de entretenimento, que tem na comuni-
cação uma importante ferramenta para dar longevidade à marca
Antonio Carlos Santomauro

Levi: forma moderna e menos invasiva de comunicaçãoSarkovas: sem indício de estagnação
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Assim como não é possí-
vel mensurar as dimensões 
globais dos investimentos 
destinados ao marketing de 
entretenimento, também 
existem poucos dados rela-
tivos à própria relevância do 
entretenimento para a econo-
mia brasileira. Em meados dos 
anos 90, o economista Celso 
Furtado estimou que a cultura 
representava aproximada-
mente 1% do PIB nacional. 
Agora, um estudo conduzido 
por Luiz Carlos Prestes Filho, 
superintendente de Econo-
mia da Cultura da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimen-
to Econômico, mostra que, 
entre 1999 e 2000, a cultura 
respondeu por 3,8% do PIB do 
Estado do Rio de Janeiro.

Áreas nas quais investem as empresas que seguem
o conceito de comunicação por atitude

Social 91%

Cultural 79%

Ambiental 66%

Esportiva 51%

Entretenimento 38%

Comportamento 23%

de entretenimento terão parti-
cipação “relevante” no fatura-
mento do grupo, que em 2006 
alcançará aproximadamente 
R$ 40 milhões. “O marketing 
de entretenimento permite a 
experimentação de marcas e 
produtos, gera uma relação 
mais próxima e direta com o 
público”, pontua Castro.

O potencial do mercado do 
marketing de entretenimento 
pode ser percebido também 
pelo desempenho da agência 
BetterWorld — braço inter-
nacional da brasileira Dream 
Factory, empresa organizadora 
do Rock in Rio —, que em dois 
anos de atuação na Europa já 
faturou aproximadamente € 55 
milhões. De acordo com Rober-
to Medina, presidente da Dream 
Factory/BetterWorld, esse 
montante provém basicamente 
do entretenimento, enquanto 
parte substantiva da receita 
da Dream Factory — que neste 
ano deverá atingir R$ 55 mi-
lhões — é obtida no segmento 
de ações e eventos corporati-
vos. Mas Roberto adverte: “A 
cada dois dias, os profissionais 
de marketing apresentam um 
novo conceito. Hoje, eles falam 
bastante em entretenimento e 
experimentação da marca, mas 
falar muito e fazer pouco pode 
levar descrédito à atividade”.

Fonte: Signifi ca

Estudo mede participação da cultura 
na economia do Rio de Janeiro

Na opinião de Prestes, 
levantamentos desse gênero 
são importantes para o bali-
zamento das políticas cultu-
rais. “Tenho absoluta certeza 
de que a política cultural no 
País não muda porque não 
existe uma preocupação dos 
governantes em trabalhar 
com números exatos sobre 
a infra-estrutura cultural, a 
indústria gráfi ca e editorial, 
as TVs abertas e fechadas, 
a indústria fonográfi ca”, ele 
reclama. “Como a economia 
da cultura ainda não foi des-
tacada pelos responsáveis 
por políticas tributárias, ela 
termina sendo desmerecida 
em relação à metalurgia, ao 
petróleo ou à indústria na-
val”, acrescenta.

Marie Suzuki Fujisawa
Artista plástica, publicitária, mestre 

em comunicação pela USP, coor-

denadora da área de marketing do 

Senac São Paulo e autora do livro Das 

Amélias às Mulheres Multifuncionais 

(Editora Summus)

BRAND EXPERIENCE:
SUA MARCA PRECISA TER VIDA

Depois da era do produto, 
da qualidade e da propaganda, 
a tendência do mercado con-
sumidor é a era da experiência. 
Vivemos um momento em que 
as pessoas passaram a valorizar 
mais as emoções. E aquilo que 
o marketing chama de brand 
experience (experiência de mar-
ca) é justamente o processo que 
pretende atingir o consumidor 
de forma alternativa e integral, 
com ações de interação entre as 
pessoas e a marca, visando gerar 
maior valor entre as partes e 
criar lembranças positivas.

Muitos empresários e pro-
fissionais da área perguntam 
como tornar as suas marcas du-
radouras. A resposta é simples: 
vencedoras são aquelas que 
fi cam na cabeça do consumidor, 
que atuam com uma visão holís-
tica de seu mundo e se tornam 
memoráveis pelas sensações que 
provocam em seus clientes.

O conjunto de atividades 
desenvolvidas pelo brand expe-
rience envolve os consumidores 
de tal forma que muitos se lem-
brarão não apenas com a mente, 
mas, sobretudo, com a emoção. 
Eventos como Hollywood Rock e 
Free Jazz Festival são exemplos 
que comprovam a efi cácia des-
sas ações. Quem participou não 
esquece, e mesmo para os não-
fumantes, Hollywood é lembrada 
como uma marca vermelha de 
cigarros. Outras iniciativas atu-
ais são o Skol Beats e o Nokia 
Trends: ambas despertam no 
consumidor a vontade de viven-
ciar a marca e se sentir parte de 
uma comunidade ou grupo.

Não existe fórmula para ati-
var o brand experience, mas há 
alguns princípios que guiam os 
profi ssionais nesse campo — por 
exemplo, a diferenciação da mar-
ca em relação às concorrentes, a 
pesquisa e compreensão do que 

é especial para o consumidor (o 
que está em seu coração), a ati-
vação da experiência em todos os 
pontos em que ele pode ter con-
tato com a marca, a construção 
de brand equity e a percepção de 
valor, a criação de uma excitação, 
o estímulo que torne a marca 
memorável, entre outros.

Quem já foi à Disneylândia 
vivenciou o conceito da marca 
Disney nos mínimos detalhes. 
A presença dos personagens 
ao vivo, as surpresas antes de 
cada espetáculo, o ambiente 
de fantasia — tudo isso leva as 
pessoas a um estado de encanta-
mento pelos produtos. Quando 
a marca consegue envolver o 
consumidor dessa forma, ela o 
conquista plenamente.

A marca Porsche é outro 
exemplo: hoje, a empresa não 
vende apenas carros, comercia-
liza a experiência do consumidor 
em fazer parte de um clube, 

oferece pacotes turísticos que 
proporcionam uma viagem ines-
quecível com outros amantes da 
marca. É possível escolher o tipo 
de emoção que o comprador terá 
ao dirigir o veículo, viajando pela 
Europa ou desbravando lagos e 
montanhas do sul da África.

Evian, a marca francesa de 
água, que se refere ao conceito 
fonte da juventude, envolve 
tanto seu consumidor que ele 
consegue ter uma experiência 
no Evian Thermal Spa e um bom 
contato com a marca em produ-
tos como creme, hidratante e 
água rejuvenescedora em spray, 
além de outros. A estratégia de 
marketing viral de Evian, com a 
música We Will Rock You, tam-
bém gerou remixes cantados 
pelos consumidores.

Mudança
Para que essa nova abordagem 

holística seja efi ciente, é preciso 

mudar a filosofia de aplicação 
dos conceitos de marketing. O 
consumidor é um ser mutável, 
sua abrangência vai além do termo 
“cliente” e todas as facetas devem 
ser atingidas pelo conceito da mar-
ca. Assim, a empresa precisa tra-
duzir a experiência da marca não 
apenas para seu público externo, 
mas também para todos os seus 
funcionários, desde a telefonista, 
até a equipe fi nanceira e os cola-
boradores em geral. Dessa forma, 
a efetividade das ações reverbera 
para departamentos diversos, 
tais como parceiros, familiares, 
consumidores e clientes.

Quanto mais atividades acon-
tecerem em diferentes canais, 
com uso de mídias alternativas, 
e quanto mais intenso for o con-
tato com os clientes, mais o con-
ceito de brand experience será 
trabalhado. Somente a partir 
daí essa marca poderá ser vista 
como uma marca do futuro.

Elementos conjunturais tam-
bém contribuem para a continui-
dade da expansão na utilização 
do marketing de entreteni-
mento. Por exemplo, a baixa 
cotação atual do dólar perante 
o real, citada por Anne Crunfl i, 
sócia e diretora de criação da 
Mondo entretenimento, é um 
fator que favorece a vinda ao 
País de atrações do business in-
ternacional de entretenimento. 
Segundo ela, o entretenimento 
possibilita o estabelecimento de 
vínculos emocionais entre mar-
cas e consumidores, e com isso 
amplia a fi delidade e diminui a 
necessidade de uma persuasão 
mais vendedora. Anne ressalva: 
o marketing de entretenimento 
é uma ferramenta aliada da pro-
paganda, pois a experimentação 
de marca — um de seus princi-
pais benefícios — necessita de 
uma marca estabelecida. “E isso 

exige propaganda”, aponta.
Mas a expansão na utilização 

dessa ferramenta comprova que 
a propaganda não é mais a se-
nhora absoluta da comunicação, 
lembra Gisele Jordão, professora 
de marketing cultural e de entre-
tenimento da Escola Superior 
de Propaganda e Marketing e 
sócia da 3D3 Comunicação e 
Cultura. “Hoje, usam-se também 
os momentos de lazer para a 
comunicação com as pessoas, 
e aí se destacam apelos como o 
entretenimento e a moda”, cita.

Na verdade, conforme des-
taca Andréa Galasso, diretora 
geral do Banco de Eventos, 
nem é mais possível distinguir 
a propaganda do marketing 
promocional (campo ao qual se 
integra a ferramenta do entrete-
nimento). “Não há concorrência 
entre publicidade e marketing 
promocional. Existem, sim, 

sistemas que perdem o sentido, 
transformam-se e evoluem em 
novos formatos de comunicação, 
mais adequados ao momento 
histórico, cultural e econômico 
do homem”, enfatiza.

Para Andréa, as marcas pre-
cisam entender essas mudanças, 

estando sempre preparadas a al-
terar ou adaptar posicionamen-
tos. “Essa é uma das funções 
que podem ser realizadas pelo 
marketing de entretenimento: 
aproximar as pessoas das mar-
cas e vivenciar os seus concei-
tos”, conclui.
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A expansão do marketing de 
entretenimento atrai uma quan-
tidade crescente de agências 
com atuação nesse mercado, 
ou que ao menos percebe nele 
a necessidade de expertise 
específica. A possibilidade de 
contar com empresas focadas no 
desenvolvimento de estratégias 
nesse segmento do marketing 
agrada os anunciantes.

“Pode ser interessante tra-
balhar com uma agência capaz 
de oferecer solução completa, 
incluindo a comunicação, de 
associação de marcas a entrete-
nimento”, avalia Ricardo Fort, di-

Agências especializadas
conquistam espaço 
Crescimento do mercado de entretenimento fortalece empresas focadas na área. Para alguns anunciantes, as 
companhias que prestam esses serviços são mais necessárias quando há criação de projetos proprietários
 Antônio Carlos Santomauro

retor de marketing da Coca-Cola. 
Ele conta que nos últimos quatro 
anos — até há pouco mais de um 
mês, quando assumiu o cargo na 
operação brasileira da compa-
nhia — trabalhou na matriz da 
Coca-Cola, nos Estados Unidos, 
onde a oferta de conteúdos de 
entretenimento é elevada, o que 
torna comum a existência de 
agências especializadas. Detalhe: 
na matriz, Fort atuou durante 
dois anos em uma área específi ca 
para o entretenimento e outros 
dois com o marketing esportivo. 
“No Brasil, temos um gerente 
cuja prioridade é trabalhar a as-

sociação da empresa ao entrete-
nimento e ao esporte”, revela.

Na Motorola não existe esse 
profi ssional específi co, mas os 
projetos proprietários de associa-
ção da marca ao entretenimento 
são realizados em conjunto com 
empresas que possuem esse 
know-how. É o caso do Motomix, 
programa que mescla entrete-
nimento e relacionamento im-
plementado em parceria com a 
Divina Comédia e a Wide. “Quan-
do o investimento se resume a 
um patrocínio, não precisamos 
de agências especializadas. Mas 
esses parceiros são importantes Ricardo Fort: “Pode ser interessante trabalhar com agência que oferece solução completa”
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em projetos proprietários”, diz 
Cláudia Colaferro, diretora de 
marketing da Motorola.

A entrega do serviço
Para Sérgio Ajzenberg, dire-

tor-presidente da Divina Comé-
dia, uma empresa dedicada ao 
marketing de entretenimento 
difere de uma agência de even-
tos porque esta última pensa 
prioritariamente nos resultados 
dos eventos, enquanto uma 
agência de propaganda trabalha 
as marcas com enfoque mais 
vendedor. “Já uma agência de 
marketing de entretenimento 
se preocupa sobretudo com a 
marca e com as paixões de seus 
consumidores”, compara.

Yacoff Sarkovas, diretor geral 
da Signifi ca, também considera 

desenvolve a sustentabilidade 
de projetos de comunicação 
por atitude (conceito no qual 
ele engloba o marketing de en-
tretenimento). “Já a Signifi ca 
planeja, implementa e comu-
nica, de maneira integrada, as 
várias vertentes dessa linha: 
entretenimento, social, cultural 
ou esportivo”, diz Sarkovas.

Para Anne Crunfli, sócia e 
diretora de criação da Mondo, 
“o segredo do marketing de 
entretenimento é o conteúdo”. 
Segundo ela, não basta a uma 
agência dispor das informações 
relativas aos conteúdos mais 
interessantes. É preciso também 
acesso a seus fornecedores. 

A importância do conteúdo é 
enfatizada também por Mauricio 
Castro, diretor executivo da 

Nova, que pode contar com os 
mais de 700 eventos realizados 
anualmente pelo grupo Caco de 
Telha (entre os quais estão os 
shows da cantora Ivete Sangalo 
e eventos no Carnaval da Bahia). 
Ele cita, como diferenciais bási-
cos entre agências de marketing 
de entretenimento e de propa-
ganda ou promoção, o foco e 
uma inteligência que combina as 
experiências do entretenimento 
e da publicidade. “É necessário 
entender também de publici-
dade. Isso signifi ca conhecer o 
anunciante”, explica Castro.

Assim como a Nova, a CIE-
Motivare pode dispor de um 
conteúdo particular (no caso, 
aquele trabalhado pela CIE). 
“E contamos ainda com uma 
equipe dedicada a perceber e 

pesquisar tendências e, a par-
tir daí, estruturar conteúdos 
relevantes para as marcas”, 
acrescenta o presidente, Alain 
Levi. Para ele, uma agência de 
marketing de entretenimento 
deve ter também capacidade 
de entregar os projetos. “Não 
basta criar; é preciso imple-
mentar”, ressalta.

A questão da mídia
A abrangência dos serviços 

de uma empresa focada no en-
tretenimento provoca algumas 
controvérsias. A Divina Comé-
dia, de acordo com Ajzenberg, 
interage com as agências de 
publicidade de seus clientes no 
desenvolvimento da comunica-
ção dos projetos, mas sem se 
envolver com a mídia. “Elas têm 
mais informações sobre mídia”, 
justifi ca. “Nós estudamos as pai-
xões dos clientes da marca, de-
senvolvemos o conteúdo e depois 
o implementamos”, detalha.

Hoje, no entanto, as infor-
mações de mídia são facilmente 
obtidas, e mesmo a programa-
ção dos meios nos quais serão 
comunicados os projetos pode 
ser trabalhada pelas empresas 
dedicadas ao marketing de en-
tretenimento, afi rma Sarkovas. 
Mas a Significa, segundo ele, 
comunica apenas os projetos 
de atitude que ela própria de-
senvolve para seus clientes, 
entre os quais estão Natura e 
Votorantim. O diretor prevê: o 
marketing de entretenimento 
seguirá crescendo. “As marcas 
buscam formas de se comunicar 
com mais relevância, tangibilizar 
seus atributos”, analisa.

Essa previsão é referendada 
por Fort, da Coca-Cola, cuja asso-
ciação ao entretenimento mescla 
projetos proprietários — como 
o Vibezone — e presença em 
eventos pré-existentes, como o 
Festival de Parintins, no Amazo-
nas. “Esse marketing aproxima 
as marcas das paixões do consu-
midor, cria experiências, deixa 
recordações”, ressalta. “O en-
tretenimento é importante para 
nós porque é importante para as 
pessoas”, acrescenta Fort.

Para a Motorola, o inves-
timento em marketing de en-
tretenimento gera resultados 
bastante palpáveis, afi rma Cláu-
dia. Ela cita um exemplo: a 
percepção de marca de celular 
mais vinculada ao conceito de 
design, em grande parte decor-
rente de sua forte associação 
ao evento de moda São Paulo 
Fashion Week. Segundo ela, o 
investimento da Motorola nessa 
ferramenta se justifi ca até mes-
mo porque o celular é um artigo 
crescentemente vinculado a um 
entretenimento materializado 
em músicas, fi lmes ou games, 
entre outros conteúdos.

Capital Inicial, em apresentação no Coca-Cola Vibezone: empresa mantém um executivo dedicado a trabalhar a associação da marca com entretenimento e esporte

Cláudia Colaferro (acima) e a banda escocesa Franz Ferdinand no Motomix, da Motorola: vínculos da música com a marca de aparelhos celulares

necessária a especialização no 
entretenimento. Sobre isso, ele 
relembra a recente divisão de 
sua empresa — a Articultura 
— em duas unidades. A primeira 
segue com o nome Articultura e 
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A música é uma das opções 
prediletas das marcas interes-
sadas em investir em ações no 
campo do entretenimento. E 
por uma razão óbvia: com forte 
apelo emocional, é o caminho 
perfeito para alcançar o cora-
ção dos consumidores, facili-
tando o trabalho de fidelização. 
O histórico de ações nessa área 
no Brasil tem pioneiros que 
vêm lá dos anos 80. O grande 
emblema é o Free Jazz, um 
dos marcos da estratégia de 
aproveitar a cultura como fer-
ramenta de marketing. Embora 
com um passado cheio de gló-
rias, o Free Jazz — assim como 
o posterior Hollywood Rock 
— viu as portas se fecharem 
definitivamente por conta da 
lei que proíbe a comunicação 
de cigarros. 

Mas a trincheira já estava 
aberta, e hoje a música é utiliza-
da em ações promovidas por em-
presas de vários setores, como o 
de bebidas, com o investimento 
de marcas como Skol e Chivas, 
e o financeiro, com o Prêmio 
Visa de Música Brasileira. Atual-
mente, esse apelo é empregado 
em larga escala no mercado da 
telefonia celular.

Várias razões tornam a mú-
sica atrativa para o marketing 
de entretenimento. Uma delas: 
“Ela não tem fronteiras, agrada 
a todos independentemente de 
raça, idade ou condição social”, 
afi rma Flavia Miguez, gerente de 
comunicação da TIM, promotora 
do TIM Festival, evento que su-
cedeu o Free Jazz. 

Mas a associação da opera-
dora ao universo musical não se 
resume a esse festival. A com-
panhia mantém um programa 
denominado TIM Música que, 
entre outras ações, abrange, 
além de patrocínios de shows e 
eventos, o Prêmio TIM de Mú-
sica, a série Encontros TIM e o 
projeto de inclusão social focado 
na educação musical TIM Música 
nas Escolas.

A concorrente Claro respon-
de com o Claro Que é Rock — 
nome de um programa exibido 
no canal pago Multishow e de 
um festival realizado em 2005 
—, e neste ano já patrocinou os 
shows no País de atrações como 
Rolling Stones e U2, entre ou-
tras. Cristina Duclos, diretora 
de comunicação da Claro, conta 
que a música compõe, com o 

As marcas entram na dança
A música é usada como elemento de fi delização no Brasil desde o início dos anos 80, com o Free Jazz e o Hollywood Rock
Antônio Carlos Santomauro

cinema, o binômio fundamental 
do Claro Idéias (portal de con-
teúdo da empresa). “O celular 
é um produto muito associado 
à música. Depois do SMS, o 
download de hits musicais é o 
serviço de valor agregado que 
mais gera receitas para a Claro”, 
acrescenta. 

O mercado da telefonia ce-
lular não se vincula à música 
apenas através das operadoras: 
os fabricantes de aparelhos tam-
bém apostam nessa alternativa. 
Nokia e Motorola, por exemplo, 
têm, respectivamente, os pro-
jetos Nokia Trends e Motomix, 
nos quais a música tem papel 
destacado. E a LG, que além de 
celulares produz uma vasta gama 
de artigos eletrônicos, promoveu 
neste ano a primeira edição do 
LG Music Festival.

Construção de marcas
Marcas de bebidas também 

seguem apostando no inte-

vertente de uma plataforma de 
entretenimento mais ampla. 
“Essa plataforma é uma das 
principais responsáveis pelo 
fato de a Skol ser hoje, mais 
do que uma cerveja, uma mar-
ca que se relaciona com seu 
público, propõe a ele diversão 
e momentos agradáveis”, diz o 
executivo.

A TIM, conforme explica Fla-
via, através de ações de inclusão 
social e de reconhecimento de 
talentos — materializadas no 
TIM Música nas Escolas e no 
Prêmio TIM de Música —, faz 
seu investimento nessa área 
transcender o entretenimento 
para se consolidar como com-
promisso de cidadania. “E nos 
envolvemos integralmente nesse 
projeto, desde a concepção até a 
apresentação gráfi ca da comuni-
cação”, afi rma.

Na Claro, segundo Cristi-
na, a importância da música é 
comprovada até mesmo pela 

Se o marketing de entre-
tenimento é cada vez mais 
usado para criar fortes víncu-
los emocionais entre consumi-
dores e marcas, uma coisa é 
certa: a música é um dos me-
lhores meios para isso, prin-
cipalmente quando se trata 
de atingir um público jovem. 
Essa é a fi losofi a que norteia 
o Planeta Terra — evento 
musical do provedor Terra 
—, que chega neste ano a sua 
terceira edição. 

A estrela da vez será o 
Black Eyed Peas, conjunto 
que estourou em 2003 com o 
lançamento de Elephunk. O 
álbum teve quatro indicações 
para o Grammy e 7,5 milhões 
de cópias vendidas. A mara-
tona de shows começará em 
Curitiba (5/11), passa por 
Porto Alegre (8/11), Rio de 
Janeiro (10/11), São Paulo 
(11/11) e se encerra em Bra-
sília (14/11). 

O Planeta Terra em 2006 
conta com a parceria da Mon-
do Entretenimento, respon-
sável pela organização do 
evento, e da Universal Music, 
gravadora do Black Eyed 
Peas. Em sua edição inaugu-
ral, no fi nal do ano passado, 
o Planeta Terra trouxe pela 
primeira vez ao Brasil a banda 
norte-americana Pearl Jam. 

Interação
Para defi nir o grupo que 

faria parte do projeto em 
2006, a empresa cruzou dados 
do Terra Rádio com os con-
ceitos que buscava agregar 
à marca. “As bandas esco-
lhidas têm sempre um estilo 
cool, atual e, principalmente, 
que agrade diversas tribos”, 
destaca Alexandre Cardoso, 

Terra aposta em
atrações internacionais 

diretor de marketing do Ter-
ra, lembrando que a segunda 
edição do evento trouxe o 
grupo Jamiroquai, em março 
deste ano. 

A opção da empresa pelo 
marketing de entretenimento 
tem uma explicação simples: 
a mídia tradicional está cada 
vez mais concorrida e pulve-
rizada e, com isso, tornou-se 
caro e complexo atingir o 
consumidor. “Por mais que 
você fale através da mídia, 
nada vale tanto quanto a ex-
periência que a pessoa tem 
com a marca em um evento 
desses”, declara Cardoso, sem 
revelar os valores investidos 
na iniciativa. 

Conteúdo
Além de contribuir para es-

treitar o relacionamento com 
o público-alvo da empresa, a 
realização de um evento musi-
cal permite a geração de con-
teúdo, algo fundamental, entre 
outras coisas, para amplifi car 
o impacto e a visibilidade da 
ação desenvolvida. Neste caso, 
o diferencial é que esse con-
teúdo é apresentado ao vivo e 
tem caráter exclusivo.

Outro ponto importante na 
estratégia traçada pelo Terra 
é que o evento ajudará a di-
vulgar o novo canal de música 
da empresa, o Sonora. Nele, o 
usuário pode tanto comprar 
músicas como, por meio de as-
sinatura mensal de R$ 14,90, 
ouvi-las no próprio computa-
dor pelo formato streaming. 
“Teremos várias ações dentro 
do evento falando do produto. 
Nada melhor do que divulgar 
essa novidade em um grande 
show”, conclui.

João Paulo Freitas

Cristina Duclos: binômio fundamental Marcondes: vertente mais ampla

inclusão de um filme dedicado 
à tecnologia MP3 na campanha 
que, a partir de setembro, lan-
çou o novo conceito da marca: 
“A vida na sua mão”. Mesmo 
sem ter ainda a definição com-
pleta do planejamento relativo 
a 2007, a diretora crê que a 
música continuará tendo papel 
de destaque na comunicação 
da operadora.

Já Marcondes afirma que 
a Skol usará ainda mais deci-
didamente as ferramentas de 
comunicação para reforçar 
seu posicionamento no campo 
de entretenimento. “É a co-
municação que faz com que o 
produto vire marca”, analisa. 
Para ele, o investimento em 
eventos proprietários (parale-

resse pela música. Uma delas 
mantém, há sete anos, um dos 
mais bem-sucedidos cases do 
marketing de entretenimento 
realizado no Brasil: o Skol Be-
ats, evento de música eletrônica 
que reuniu aproximadamente 
60 mil pessoas em sua última 
edição, e tem papel de destaque 
na propaganda da marca. A 
vinculação entre Skol e música 
acontece também em projetos 
como Skol Stage e Spirit.

De acordo com Marcel Mar-
condes, gerente de marketing 
da Skol, a capacidade de esti-
mular a convivência entre as 
pessoas torna a música inte-
ressante para a comunicação 
de cervejas, mas na estratégia 
de sua marca ela é apenas uma 

lamente aos recursos destina-
dos a patrocínios) justifica-se 
porque eles revelam melhor 
os atributos da marca — por 
exemplo, uma ousadia capaz 
de incluir música eletrônica 

na apresentação do bloco Skol 
D+ durante o último carnaval 
da Bahia. “Os eventos proprie-
tários garantem a exposição da 
cara da marca”, diz o gerente 
da Skol.

Fo
to

s:
 a

rq
ui

vo
 M

&M



meio&mensagem 6 DE NOVEMBRO DE 2006 .39

Bia Aydar
Presidente da MPM Propaganda

Opinião

Estamos vivendo uma nova 
onda em nosso mercado publi-
citário. Para atender às neces-
sidades dos clientes, não basta 
oferecer apenas as tradicionais 
ferramentas de mídia, como 
um bom anúncio ou um bom 
comercial de televisão. A nova 
ferramenta — que veio para fi car 
e consolidar produtos e imagem 
— é o marketing combinado com 
ações de entretenimento.

Pode-se dizer que o mer-
cado de eventos patrocinados, 
na última década, era uma 
das vertentes das campanhas 
afirmativas de marketing. Os 
eventos eram sempre conside-
rados ações de um projeto de 
publicidade e marketing. Nunca 
foram entendidos como um 
procedimento essencial para a 
largada de uma campanha.

Mas os tempos mudaram, e a 
terceira fase do setor de eventos 
experimenta a responsabilidade 
de liderar campanhas de grande 
porte, com foco na criação de 
conteúdo e na habilitação de 
um novo produto ou uma nova 
imagem empresarial, produzin-
do um efeito positivo para as 
campanhas de manutenção que 
devem seguir a ação inicial.

Assim entendidos, o marke-
ting e o entretenimento são as 
peças-chave oferecidas e reco-
mendadas quando somos con-
sultados pelos clientes, graças ao 
refl exo de nossa sociedade, que 
usa cada momento livre para se 
entreter, ou seja, navegar pela 
internet, participar de chats, 
conviver nas suas comunida-
des virtuais, praticar esportes 
radicais, ir aos cinemas. Assim, 

NOVOS TEMPOS PARA O
MARKETING E O ENTRETENIMENTO

os eventos de marcas atingem 
diretamente o público a que o 
cliente deseja estar alinhado, 
pelo qual ele deseja ser visto. O 
objetivo é sempre fazer parte de 
uma tendência.

Claro que é um mercado 
difícil. Não basta a criatividade 
natural das agências. Se o dese-
nho de um evento de marketing 
combinado com o entretenimen-
to não tiver o componente logís-
tico, a ação pode ser esquecida 
rapidamente ou até surtir um 
efeito negativo para a imagem. 
Para vender mais — e melhor 
— um produto, a mídia deve ser 
constante e as ações devem ser 
capazes de fazer parte do dia-a-
dia das pessoas.

Mas a prova de que a nova 
fase que vivemos é altamente 
benéfica é o fato de que as 

empresas internacionais de 
evento descobriram o Brasil. 
Um novo ciclo de investimentos 
se avizinha, desde o anúncio 
da criação da holding B/Ypy, 
a abertura de escritório no 
Brasil pela Dream Factory, a 
inauguração da subsidiária 
portuguesa de A Vida é Bela, em 
parceria com a Connectis, e o 
recente lançamento da Bigger, 
nova empresa especializada em 
ações de marketing em jogos 
de futebol, comandada pelos 
empresários José Victor Oliva 
e Juan Figer.

Vamos assistir, certamente, 
à chegada de novos players de 
eventos ao nosso mercado, que 
oferecerão para as agências su-
porte e alternativas de eventos 
que devemos avaliar e utilizar, 
cada um pensado sob medida 

para atender aos objetivos e 
às estratégias de venda e re-
posicionamento de imagem de 
nossos clientes.

Os novos tempos do marke-
ting e o entretenimento obrigam 
o setor publicitário a olhar aten-
tamente para todos os meios de 
comunicação, da internet à TV 
paga, dos games aos parques 
temáticos, do celular às agências 
de conteúdo. O tempo que tínha-
mos para nos entreter, quando 
éramos crianças, nos marcou 
com produtos anunciados pela 
TV. Hoje, temos a missão de levar 
novos conceitos de marketing 
pela tradicional propaganda, mas 
uma bela campanha pode e deve 
começar por um evento. Se for 
bem-feito e impecável, o público 
com certeza se aproximará da 
marca e dirá: “Quero mais!”
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