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Ao completar 18 anos, o Banco
de Eventos atinge sua maturidade
empresarial com a consolidação
de um modelo de negócios focado
em sustentabilidade, poder de
execução, valorização do público
interno e muita criatividade
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Um dos destaques é o casa-
mento coletivo de 400 casais.
"Com essa ação trabalhamos o
conceito de responsabilidade
social, uma vez que muitas pes-
soas não se casam porque custa
caro", afirma Andréa. Outra ini-
ciativa de cunho social é a área
destinada à elaboração de cur-
rículos. "Desenvolvemos mode-
los básicos que são preenchido
com os dados dos interessa-
dos. No próprio local, a pessoa
recebe duas cópias impressas
do currículo pronto."
A facilidade de acesso do
público ao Super Casas Bahia
também foi uma das priori-
dades da equipe de Andréa.
"Organizamos toda a circu-
lação interna da loja com o
conceito de arquitetura radial,
para um melhor trânsito interno
de pessoas, que contam tam-
bém com comunicação visual
aérea para se localizarem." Os
serviços foram espalhados em
volta da área da loja para que
todos pudessem ter o acesso
facilitado aos banheiros e à

área de alimentação.
Já as grandes atrações
foram instaladas nas
laterais, para evitar a
aglomeração no meio
do Anhembi. "Também
aumentamos a área de
circulação dos corre-
dores em 30% e colo-
camos os expositores
parceiros de frente para
o público."
Todo o trabalho reali-
zado nos bastidores dá
a exata dimensão do
poder de execução e
entrega que o Banco de
Eventos possui. Hoje,
o negócio fundado
há 18 anos por Victor
Oliva é muito mais do
que uma agência especializa-
da em marketing promocional.
No portfólio da empresa estão
ações de endomarketing, con-
venções, campanhas de incen-
tivo, relações públicas e mega-
eventos, como o Super Casas
Bahia. "Reputação ética, poder
de execução e o compromisso

com a entrega e com a criativi-
dade são marcas registradas do
Banco de Eventos no mercado",
explica Oliva, que hoje presi-
de a Clube, holding da qual o
Banco de Eventos faz parte (ver
box na página 59).
Segundo ele, a fórmula para
criar ações impactantes, como

"Como a Casas Bahia não tinha um contrato exclusivo com a

B/Ferraz (responsável pelas edições anteriores do Super Casas

Bahia), decidimos promover uma concorrência entre as dez maio-

res agências de promoção do mercado, incluindo a B/Ferraz.

O Banco de Eventos apresentou o projeto que melhor atendeu

às nossas expectativas em termos de criatividade, operação,

infra-estrutura e equipe. Maior flexibilidade no fluxo das pessoas,

atrações diferenciadas e um aumento das vagas de estaciona-

mento fazem parte do projeto. Além disso, iniciamos um trabalho

social com a distribuição de ingressos do show da Disney para

mil crianças carentes, o casamento coletivo e a instalação de

um espaço para a doação de brinquedos, que serão enviados

às instituições de caridade. Este é um início de parceria. Até o

momento, o Banco de Eventos tem atendido às nossas expecta-

tivas. Mas ainda temos um longo caminho pela frente, afinal a

Super Casas Bahia termina somente no dia 30 de dezembro."

Raphael Klein, diretor de marketing da Casa$ Bahia
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o Camarote da Brahma ou a
promoção de lançamento do
Orno Progress Total, começa no
planejamento. "Essa é uma das
áreas mais importantes, porque
é a partir dela que sabemos o
que realmente o cliente precisa.
Muitos nos procuram querendo
fazer uma convenção quando,
na verdade, o que a empresa
precisa é de um programa de
incentivo para estimular a par-
ticipação do público interno na
convenção."
Agora, ao completar 18 anos, o
Banco de Eventos chega a sua
maturidade empresarial com a
consolidação de um modelo
de negócios focado na susten-
tabilidade, poder de execução,
valorização do público interno
e, é claro, muita criatividade.
"Promovemos uma reestrutu-
ração interna. Estabelecemos
organogramas, departamentos
e metas claras para os profissio-
nais, tudo para que a empresa
tenha sustentabilidade e possa
trabalhar nos próximos dez
anos na capacidade máxima de
sua potência", detalha Andréa.
Nesse contexto, a agência pas-
sou a atuar como consulto-
ra na área de inteligência do

ponto de vista de estratégias
de marketing promocional.
"Deixamos de ser o patinho
feio da jogada no mercado da
comunicação. Este ano fomos
chamados para fazer parte da
construção da plataforma de
lançamento de marcas e do
planejamento estratégico delas
ao longo de 2007", comemora
a diretora-geral do Banco de
Eventos. "Conseguimos trazer
a cultura de marketing promo-
cional para o início de todo o
processo e discutir o destino da
marca junto com o cliente e sua
agência de publicidade. Isso
é altamente enriquecedor para
todos os envolvidos."
A consequência desse novo
posicionamento foi o aumen-
to do número de projetos de
longa escala. "Não somos cha-
mados apenas para fazer ações
pontuais e sim para discutir
posicionamento de produtos e
projetos interligados que durem
o ano inteiro e estejam ali-
nhados à construção estratégica
da marca." Hoje, as agências
de promoção são vistas como
realizadoras de jobs; assim as
mesas de compra dos clientes
entendem que tudo deve ser

"Trabalhamos com o Banco de

Eventos há quatro anos, a partir do

relançamento da marca Lux. Desde

então, temos ampliado nossa par-

ceria com a agência, que sabe

pensar fora da caixa e apresentar

ações totalmente inusitadas, como

a betoneira de Orno Progress Total.

Essa foi a ação mais criativa que

a marca Orno já desenvolveu ao

longo de sua trajetória. O Banco

pensou em tudo, até na apresen-

tação da ação para a imprensa.

E foi um grande desafio, porque

nossa verba era restrita, o prazo

era curto e a ação era muito

ousada. A qualidade dos projetos,

a proatividade na busca de solu-

ções criativas e a adequação das

ações ao nosso orçamento são

diferenciais do Banco de Eventos,

comportamento que não sinto em

outras agências. Hoje, ele participa

até da elaboração do plano de

experiência do consumidor com

nossas marcas. Agora, vou passar

um novo briefing para o Banco

de Eventos, que será ainda mais

desafiador. A ideia é implantar esse

pensamento criativo para a catego-

ria de alimentos.

Andrea Cruz Lima, diretora
de marketing da Unilever

Camarote da Brahma e Betoneira da Orno: dois cases de sucesso criados pela equipe do Banco de Eventos
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"O Banco de Eventos entende nossa maneira de pensar e isso agre-

ga muito ao produto final. Nossas convenções são feitas por ele

há seis anos.- Profissionais como a Fernanda (Abujamra) e a Joyce

(Ruiz) já fazem parte do nosso time. Essa parceria é uma união de

competência e profissionalismo dos dois lados e um pouco de paci-

ência para fazermos o melhor. Entre os diferenciais t io Banco está

a capacidade de pensar em todos os detalhes e de entregar tudo

aquilo que promete. Na Natura, somos muito exigentes, principal-

mente, quando o assunto é a nossa convenção anual, momento em

que reconhecemos o resultado do trabalho de nossas promotoras.

Geralmente, abrimos concorrência e, na maioria das vezes, eles

ganham. Toda vez que queremos falar de conceito, o Banco sempre

apresenta projetos com a nossa cara. Na Natura, vendemos uma

maneira de ser e de se relacionar e o produto é apenas um meio

para isso. Assim, quando falamos de conceito, somos muito meticu-

losos. E eles sabem exatamente como isso funciona."

Fernando Pantaleão, diretor-geral da Natura

feito na base da concorrência.
Dessa forma, o desdobramento
desse novo método é que o
Banco de Eventos passe a tra-
balhar com contas fixas e não
apenas com jobs. "Não temos
conta com ninguém e sim
empresas que sistematicamente
nos procuram para desenvolver
projetos, como a AmBev, que
é o nosso cliente mais antigo.
Realizamos as convenções da
companhia há 15 anos."
Natura, Bradesco, Ford e
Grupo Pão de Açúcar também
estão entre os clientes que há
anos têm o Banco de Eventos
como parceiro para a realiza-
ção de eventos, lançamentos,
convenções e ações promo-
cionais. A Unilever, por exem-
plo, trabalha com a agência
há quatro anos. "Começamos
com uma ação para o relan-
çamento da marca Lux. Hoje
atendemos Seda, Orno, Close
Up, Dove e Axe, além da área
institucional da companhia,
com ações específicas para o
trade", ressalta Andréa. "Esse

estreitamento na relação me I
permite entender cada vez
mais a filosofia do cliente."

EVOLUÇÃO

Há um ano no cargo de direto-
ra-geral do Banco de Eventos,
Andréa lidera esse processo de
reestruturação. "Consolidamos
pilares que farão com que a
agência seja modelo nesse mer-
cado. Minha meta é profissiona-
lizar o segmento, ser uma voz
ativa e ter representatividade no
setor de marketing promocio-
nal, porque o negócio é bom,
mas precisa ter regras para fun-
cionar." Para atingir essa meta,
a executiva conta com a ajuda
de seus quatro sócios: José
Eduardo Oliva (diretor admi-
nistrativo e financeiro), Joyce
Ruiz (diretora de atendimento e
planejamento), Fábio Brandão
(diretor de criação) e Fernanda
Abujamra (diretora artística e
de produção). "Estou construin-
do um projeto de médio prazo,
que estará 100% implantado
num período de dois anos."

O primeiro passo dado nessa
direção foi a implantação de
um sistema de gestão de pes-
soas, com planos de carreira e
capacitação profissional bem
definidos, além da reformulação
do programa de trainee, que há
três anos recruta estudantes e
recém-formados para trabalhar
na agência. "Tenho aqui pes-
soas extremamente talentosas
que estou transformando nas
melhores do mercado. Até por-
que, no futuro, irei concorrer
com agências de promoção da
China, que terão capacidade e
ferramental para trazer propos-
tas aos meus clientes do Brasil
talvez por um preço menor."
Junto com a valorização do
público interno, Andréa tratou
de reduzir despesas, aumentar
a lucratividade da empresa e
ainda oferecer custos cada vez
mais baixos para seus clien-
tes. "Conseguimos estabelecer
um maior controle de custos
e uma negociação mais inte-
ressante com nossos forne-
cedores." Durante dois anos,
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quando ainda era diretora
operacional do Banco de
Eventos, a executiva ini-
ciou a implantação de um
sistema de negociação por
volume com os clientes.
"Como temos uma deman-
da de ações muito alta,
estabelecemos um pro-
cesso no qual a cada três
meses juntamos todas as
solicitações dos clientes e
em determinados assuntos
negociamos com nossos
fornecedores por pacote.
Isso se aplica a passagens
aéreas, hotel, equipamento
de som, material gráfico,
recepcionistas..."

Em paralelo, José Eduardo
Oliva iniciou a implanta-
ção de um projeto de sus-
tentabilidade com o obje-
tivo de preparar a agência
para o futuro, por meio
da disseminação das boas
práticas empresariais para
todo o mercado. "Agora, a
responsabilidade social é
nossa linha mestra. Esse é
um processo evolutivo que
envolve todas as áreas da
empresa e jamais termina."
{ver box abaixo).
Este ano o Banco de Eventos
deverá registar um fatura-
mento de R$ 75 milhões.
"Em 2006, o ganho será
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muito mais de produtividade e
maturidade do ponto de vista
dos negócios", comenta a dire-
tora-geral. "Para nós, não é inte-
ressante transformar o Banco
de Eventos em uma empresa de
400 funcionários e 350 filiais.
Temos esse tamanho e vamos

permanecer assim para
não perder a persona-
lidade e a capacida-
de de relacionamento
com os cliente e suas
marcas."
Atualmente, a agência
conta com 200 profis-
sionais, que estão divi-
didos em quatro áreas:
atendimento e plane-
jamento; administrativo
e financeiro; produção;
e criação. À frente do
departamento de aten-
dimento e planejamen-
to do Banco de Eventos,
Joyce Ruiz assegura
que essa nova filosofia
de trabalho veio acres-
centar mais qualidade
ao antigo modelo de

negócios. "Passamos a fidelizar
os clientes sem perder nossa
principal característica: ser uma
empresa inquieta e criativa, que
busca excelência em tudo o que
faz. Isso está no nosso DNA."
Há 12 anos na agência, Joyce
já passou pelas áreas de pro-

dução, artística, atendimento e
comunicação. "Tenho orgulho
de ter participado da realiza-
ção de grandes ações, como
os encontros Apimec, promo-
vidos pelo Bradesco. Adoro
fazer convenções porque é um
momento no qual você entra,
literalmente, no coração da
empresa atendida."

VlABILIZADORES DE SONHOS
Poder de executar ações ao
vivo, criatividade e profissionais
jovens, talentosos e motivados.
Baseado nesses três pilares,
o Banco de Eventos conquis-
tou seu lugar no segmento ao
investir na venda de dois valo-
res intangíveis: encantamento
e magia. São eles que deram
origem a iniciativas inovado-
ras, como: uma festa dentro
do porta-aviões Minas Gerais
para lançar a sandália da Rider;
a construção da Casa Placar,
da Editora Abril, na Alemanha,
durante a primeira fase da Copa
do Mundo; ou ainda o evento
de divulgação do novo Pálio,

"Em fevereiro de 2005, iniciei a implantação do posicionamento

'Bradesco Completo'. Fiz uma concorrência entre agências para

redistribuir as contas. Neste processo, o Banco de Eventos, que já

prestava serviços para o Bradesco, ampliou sua participação- Uma

característica dessa agência é o planejamento integrado a uma

excelente criação e a um atendimento, que gera proximidade entre

o prestador de serviço e o cliente. Hoje, os projetos de maior impor-

tância para o Bradesco - em termos de porte, risco de imagem e

casamento entre tecnologia e ações diferenciadas - são feitos pelo

Banco de Eventos. Um deles é o encontro da Apimec (entidade de

análise de mercados de capitais), quando apresentamos o trabalho

da instituição para analistas de mercado e acionistas. Nesse evento

tudo precisa sair conforme o planejado, desde a temperatura do

ar condicionado até o material didático entregue aos participantes.

Nesse contexto, o Banco de Eventos nos dá muita segurança e a cer-

teza de que podemos fazer coisas cada vez mais ousadas."

Luiz Carlos Cavalcanti, diretor de marketing do Bradesco
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realizado no hangar de zepe-
lim (RJ), que contou até com a
apresentação de uma escola de
samba indoor. "Somos viabili-
zadores de sonhos e abusamos
da criatividade e da inovação
para transformar nossos pro-
jetos em momentos inesque-
cíveis", salienta o diretor de
criação Fábio Brandão.
Há nove anos no Banco de
Eventos, Brandão responde pela
coordenação de cinco grupos
de criação, que a partir dos
subsídios e dados passados pela
equipe de Joyce desenvolvem
grandes cases, como a ação de
lançamento do Orno Progress
Total. No último mês de julho,
duas betoneiras foram transfor-
madas em grandes máquinas
de lavar roupas e realizaram, ao
vivo, a operação de limpar as
roupas doadas para a Campanha
do Agasalho. "Nosso desafio foi
criar uma comunicação inova-
dora para a marca da Unilever

que já realizou

dos profissionais que trabalham
conosco. Somos apaixonados
pelo que fazemos e totalmente
comprometidos com o resulta-
do. Aqui todos estão sempre em
busca de algo novo e melhor."
Como próxima meta, Fernanda
cita a solidificação desse novo
posicionamento e uma possí-
vel expansão da atuação da
empresa para outros merca-
dos. "Toda vez que realizamos
eventos no exterior, como o
lançamento do Zafira, da GM,
em Portugal, temos um retor-
no muito positivo." Os por-
tugueses, por exemplo, fica-
ram encantados com cenários,
figurinos e toda a estrutura
que foi levada para lá pelo
Banco de Eventos. "Já rea-
lizamos eventos na América
Latina, Europa, Estados Unidos
e África. E, comparando nossas
ações com o que é produzido
no exterior, estou certa de que
temos know-how suficiente
para fazer bonito lá fora."
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todo o tipo de ação. A
iniciativa precisava se
destacar neste mar de
informações e ideias.
E a betoneira de Orno
teve alta visibilidade e
impacto", explica Bran-
dão. A estratégia tam-
bém teve cunho social,
já que Orno se compro-
meteu a lavar 2.700kg
de malhas doadas para
a organização da cam-
panha.
No Banco de Eventos,
a execução de todas
as ações criadas peia
equipe de Brandão
fica por conta dos 50
produtores free lances
que a sócia e diretora
da agência, Fernanda
Abujamra, coordena. Res-
ponsável pelos departamentos
artístico e de produção, ela é
categórica ao afirmar que "o
segredo de uma boa produção
ao vivo mora no planejamento,

porque durante uma ação
você, obrigatoriamen-

te, terá que lidar com
imprevistos."
Quando ela come-
çou a trabalhar na
agência, em 1994,

o quadro de funcio-
nários era pequeno e

todos eram responsáveis
por criar, orçar, planejar e

produzir todo tipo de ação.
'Hoje, tenho muito orgulho do
jeito com que encaminhamos
os projetos, da forma de fazer,
do tipo de método utilizado e

Text Box
Fonte: Marketing, ano 41, n. 406, p. 52-60, nov. 2006.




