
•' "A competitividade dos mercados e a pluralidade de
competidores impõem a necessidade de empresas e
marcas se distinguirem e cativarem de forma mais
permanente consumidores e clientes/Um dos cami-
nhos mais desafiadores trilhados pelas empresas é
o de proporcionar situações, eventos, atividades ou
iniciativas do gênero que podem significar uma expe-
riência positiva e a consolidação ou início da constru-
ção de uma reputação consistente aos negócios.
As empresas parecem ter entendido que o consumi-
dor passa a ter outra relação com seu produto ou
serviço a partir de um contato mais próximo e expe-
riencial com essa marca. Faz toda a diferença frente
à concorrência, cada vez mais parecida nas gôndolas
dos supermercados ou nos comerciais de TV. Qual é,
de fato, a diferença entre o produto A ou B? Os testes
cegos demonstram que o consumidor muitas vezes
nem percebe a diferença exata. Por isso criar ações
marcantes e diferenciadas é'tão importante.
Os briefings às agências de marketing promocional
geralmente caminham nesse sentido e as empresas
do setor correm para apresentar aquilo que seja único
e exclusivo, o lugar mais incrível, com as pessoas mais
badaladas, com os músicos mais importantes do ce-
nário nacional e internacional. Muitas vezes, porém,
todo esse pacote de especialidades esbarra na mesa
de compras. Com raras exceções, ficamos em lados
opostos da mesa do cliente, quando deveríamos estar
juntos.
A despeito dos resultados que se buscam, é dese-
quilibrado o peso atribuído no momento de decisão.
Valores financeiros da proposta ganham destaque e
saltam aos olhos. São o lado tangível do que se dis-
cute, início e fim de grande parte das negociações.
Os valores intangíveis e o que está em jogo para em-
presas e suas marcas, os verdadeiros motivadores das

propostas e iniciativas, ganham status inferiores.
Ao apresentar o projeto, tudo o que as empresas po-
dem ver são elevados custos. Nestes casos, só nos
tornamos parceiros, de fato, 30 dias antes do evento.
O risco aí é iminente. Fala-se tanto de experiência de
marca, só que é comum esquecer que um serviço de
valet ruim acaba com todo o empenho de dois meses
de trabalho. Um CD roubado de um carro por um ma-
nobrista inescrupuloso é o suficiente para o evento
parar no blog do proprietário do veículo, uma pessoa
influente e formadora de opinião.
Como pode o cliente saber a diferença entre a con-
tratação de um equipamento de R$ 10 mil ou de R$
30 mil? Uma boa agência de marketing promocional
sabe. O que é preciso é evitar que cada briefing trans-
forme-se numa corrida maluca por menores preços
aliados a idéias mirabolantes. O mercado tem de
deixar a informalidade de lado e correr menos riscos.
Trabalhar com equipe comprometida, sem tantos
freelancers numa produção, já é um primeiro passo
para alcançar melhores resultados. O cliente precisa-
rá entender a diferença entre a sua empresa e a do
concorrente.
Se e e quiser prosseguir de olho apenas em custos,
deve saber que a bela e inesquecível iniciativa que
pretende realizar pode se tornar um jogo de azar e
conseguir de fato ser inesquecível, embora não ne-
cessariamente por sua eficiência. O problema será
único e exclusivo dele. E a boa agência de marketing
promocional partirá em busca de quem já encara o
mercado de forma diferente. Vale a pena assumir es-
sa postura, posicionar-se firme, até mesmo sofrer um
pouco no começo para 'educar' clientes e parceiros e
esbarrar em velhos chavões. Mas logo adiante quem
ganha é a sua marca."

*Sócio da Setter Projetos Especiais


