
vez mais parecidos uns com os outros, como

se diferenciar diante da concorrência? Foi com

a sua experiência na área de marketing, design

e comunicação que o presidente da Abre (As-

sociação Brasileira de Design) e sócio-diretor

da agência Müller & Camacho, Manoel Müller,

marcou presença no segundo dia do Expo-

systems para responder a essa pergunta.

Na palestra Design como Arma para Seg-

mentação e Diferenciação de Produtos Comoditi-

zados: Um olhar na indústria de eventos, a pala-

vra "inovação" deu o tom à apresentação de

Müller. Segundo ele, hoje, quem inova é quem

está indo melhor nos negócios e exportando

mais. Ou seja, ser inovador pode fazer toda

a diferença na conquista do cliente. O grande

problema é: quando e por que inovar? "Existe

uma febre de inovação, uma ansiedade muito

grande. Virou quase um dever das pessoas e

empresas. O grande trabalho do designer é

saber o quanto é necessário inovar."

E isso porque, em certos casos, uma pe-

quena - mas estratégica - mudança pode fazer

toda a diferença aos olhos do cliente. "Existem

duas maneiras de tratar o design: jogar tudo

uma época em que os produtos são cada



fora e começar do zero ou evoluir a partir

do que já existe. Para saber quando é um

caso e quando é outro, é preciso realizar

pesquisas", afirmou Müller.

E o que isso tem a ver com eventos? Tudo,

já que eles são uma forma de comunicação

a que todo público se deixa seduzir princi-

palmente pelos valores intangíveis de uma mar-

ca e de um produto. Ou melhor, pelas emo-

ções e sensações despertadas em cada um

de nós quando estabelecemos contato com

uma determinada empresa, seja através de sua

marca ou produto. E é assim também quando

ela, a empresa, convida seus clientes, forne-

cedores ou funcionários para um evento.

Para dar uma idéia da importância da co-

municação na relação com os consumidores,

ele usou como exemplo os investimentos feitos

pela indústria de alimentos no Brasil durante

o primeiro semestre de 2007, quando foram

aplicados R$ 1.160.000,00 em marketing e

R$ 539.000,00 em novos produtos. Ou seja:

o esforço despendido em comunicação é pra-

ticamente o dobro daquele dirigido a novos

produtos, porque, para que as pessoas queiram

estar próximas de uma marca ou produto, é

preciso sensibilizá-las, pegá-las pela emoção,

para que elas, enfim, percebam os valores tan-

gíveis que lhes são oferecidos.

Em um projeto de design, é preciso estar aten-

to a três variáveis para não errar a mão na

concepção do evento: modismo, moda e ten-

dência. O que são, quando, como e por que

usá-las na administração de marketing? Confira

as orientações dadas na palestra:

Modismo - é um jeito específico de falar

e de se comportar, sempre incentivado pela

mídia. De caráter passageiro e espontâneo, um

modismo raramente se transforma em refe-



rência cultural. Müller usou dois exemplos

divertidos para dar uma idéia do que é o tal

modismo - a pole dance, ou a "dança do pos-

te", praticada pela atriz Flávia Alessandra na

pele da personagem Alzira, da novela Duos

Caras; e o comportamento de algumas "tribos",

que se deixaram embalar pelo funk Morro

do Dendê, depois da exibição, no cinema,

do filme Tropa de Elite.

Exageros à parte, o modismo pode sim

se fazer presente em um evento corporativo,

desde que sejam tomadas as devidas precau-

ções: a empresa deve ter todos os cuidados

para não incorporá-lo à marca e, também, para

não cair no superficialismo, tornando-o um

acontecimento "gratuito", sem qualquer ra-

zão de ser.

Moda- também conhecida como "estilo",

é uma maneira autêntica, original e intencio-

nal de se comunicar. Em geral, simboliza uma

época ou uma posição social, é bastante seg-

mentada e específica e, por isso, traz, de que-

bra, a propriedade de atrair adeptos ou, no

extremo oposto, causar aversão. Com a moda,

não existe meio termo. Um exemplo? Uma

Ferrari vermelha, o IPhone, da Macintosh, a

eterna calça jeans. Enfim,"moda é o que o

designer faz", resumiu o palestrante.

Sobre os cuidados em traze-la para o even-

to, a principal dica é: nunca perca de vista a

idéia de que moda ou agrada muito ou causa

aversão total, portanto, é preciso definir com

bastante clareza o público que estará pre-

sente. E não se esquecer jamais de que, para

obter um resultado único e diferenciado,

além de pertinência estratégica, é preciso

usar a originalidade.

Tendência - é uma força estrutural que

determina um movimento socioeconômico e

esconde conflitos sociais. Toda tendência é

bastante abrangente e de difícil controle. Difícil

de entender? Nem tanto. Müller exemplifica:

o Orkut é uma tendência brasileira, ou seja,

lançado na rede mundial de computadores,

hoje conta com uma população 80% concen-

trada aqui, no Brasil. "É uma mecânica de co-

municação internacional que deu certo aqui",

sentencia. E quanto ao Second Life, é uma

tendência? É esperar para ver.

Adotar tendências para conceber um even-

to também vale, desde que siga a regra: tem

de trazer o valor da marca e ter relevância

para o público. O cuidado principal é evitar

o lugar-comum. Em resumo, o modismo co-

munica de forma fácil e envolvente; a moda

usa o estilo e o design para segmentar; e a

tendência fortalece os valores da marca.
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