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Ogilvy lançaunidade
derelaçõespúblicas
Deolho nomercado de comu-
nicaçãoempresarial, que cres-
ce a um ritmode 15%ao ano
noPaís, a agênciaOgilvyBra-
sil lançou aOgilvyPublic Rela-
tions, unidade responsável pe-
lo planejamentode açõesde
relações públicas.Omercado
de comunicaçãoempresarial
brasileiro reúne cerca de 1,1
mil empresas, quemovimenta-
ram, em2005,R$600mi-
lhões, segundodados daAsso-
ciaçãoBrasileira dasAgências
deComunicação (Abracom).
NosEstadosUnidos, berço das
maiores empresas de relações
públicas, o setor temuma re-
ceita anual deUS$2,5 bilhões.
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Entranoarhotsitedo
FestivaldeCannes
Já estáno ar o hotsite da54.ª
ediçãodoFestival Internacio-
nal dePublicidadedeCannes
noendereçowww.estadao.
com.br/cannes.Com informa-
çõesdetalhadas sobre cada
tipode inscrição, valores para
delegados, nomedos jurados
brasileiros e até histórico com
downloadsdas peçaspremia-
dasem2006, o site servirá
não sópara atrair a atençãode
publicitários,mas tambémco-
mo ferramenta de consulta
para estudantes. Este é opri-
meiro anoemqueoGrupoEs-
tado, representante oficial do
Festival noBrasil, cria umaes-
tratégia unificada epersonali-
zadadedivulgaçãodoevento.
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A fase dos eventos para multi-
dões, que nos últimos anos vi-
nham concentrando boa parte
das verbas de marketing das
empresasdebensdeconsumoe
serviços,estáemrecesso.Apre-
ferência agora é por eventos
bemmenores–paraplatéiasde
nomáximo 400 pessoas.
“Megaeventosquasesempre
envolvemmegagastos para re-
sultados bastante discutíveis”,
diz Márcio Gonzales, gerente
de Marketing e Consumo do
grupoBunge. “Háumano,mais
oumenos,estamosfocandonos-
sas investidas nessa área para
públicos específicos. A idéia é
concentrarrecursosnoscomu-
nicando com quem é capaz de
multiplicar as informações.”
Um exemplo dessa proposta
foioencontropromovidorecen-
temente para 200 corredores
de rua, convidados pelo treina-
dor Marcos Paulo Reis, para
umpratodemacarrãoregadoa
azeite.Comainiciativa,empar-
ceria com o grupo J.Macêdo, a
Bungequiselevaravisibilidade
do azeite Delícia, que tem ape-
nas 2% domercado. Já o J. Ma-
cêdo,conhecidopelamarcasde
farinha Dona Benta e Sol, quis
criar glamour em torno doma-
carrão Petybon de grano duro.
E a escolha dos corredores
para o evento levou em conta o
fato de as corridas de rua, cada

vez mais populares no País,
atraíremumpúblico dealtopo-
der aquisitivo. “Na véspera de
uma maratona, o praticante
consome até três quilos de ma-
carrão para armazenar reser-
vas calóricas”, diz IgorMacêdo
Cunha, gerente de Marcas da
empresada família–elemesmo
umcorredor.
Essa tendência, que prega
que menos é mais em matéria
de eventos, chegou também à
indústriadebebidas,típicapro-

motorademegafestas. “Substi-
tuímos baladas de até três mil
pessoas por encontros com pe-
quenasplatéias,emeventospul-
verizados ao longo do ano”, diz
Marcello Ursini, gerente de
Marketing da Diageo, dona de
rótulos como Smirnoff e John-
nieWalker.
ADiageopromovea “Salado
Professor Buchanan’s”, um en-
contro que valoriza a dobradi-
nhamúsicaeuísque.Criadopa-
ra divulgar a marca Bucha-

nan’s,oencontroreúneumapla-
téia de 200 pessoas na casa no-
turna Bourbon Street, em São
Paulo. É feito em parceria com
a Rádio Eldorado que, além de
transmitir ao vivo o encontro,
chama os ouvintes da emissora
interessados em jazz a retirar
convites para a iniciativa.
O INGBank também adotou
essalinhademarketingintimis-
ta e promove “ações de relacio-
namento” com clientes ou po-
tenciais clientes em jantaresde

degustação. “Desdeoprincí-
piooobjetivodeleseraevitar
a dispersão , por isso pensa-
mos em algo restrito”, diz
Wagner Zaratin, diretor da
agência360˚BTL,quedesen-
volveu e proposta. “Monta-
mos um mailing de seletos
convidados para os interes-
ses do banco e pedimos ao
chefAlexAtalaquedesenvol-
vesseeapresentasseumcar-
dápio com harmonização de
vinhos só para o grupo.”
A B/Ferraz e o Banco de
Eventos, duas das maiores
empresas de eventos do
País, reconhecemque, no úl-
timoano,intensificou-seope-
dido por eventos menores.
“Há uma procura pelo que
chamode‘plataformadecon-
teúdo’, ou seja, encontros
que se possa aferir resulta-
dos.Por isso,dãoimensotra-
balho na montagem, já que
vão atender a públicos mais
exigentes”, diz Bazinho Fer-
raz, presidente da B/Ferraz.
Andréa Galasso, diretora
do Banco de Eventos, desta-
ca, porém, que os chamados
“eventos proprietários” –
quelevamonomedopatroci-
nador, como Skol Beats e
NokiaTrends–seguemenor-
mes.Adiferençaéquecome-
çama ganhar a participação
de outras empresas, para se
partilharoespaçodedivulga-
ção e diminuir despesas. ●
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Empresas investem em eventos menores para atingir públicos mais selecionados
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