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Marcas substituem festas com convidados vips por eventos cujo alvo é o público que consome o 
seu produto  
 
Existe uma categoria de eventos, há muito utilizada por marcas que buscam colar sua imagem ao 
glamour, que sempre chamou a atenção do homem comum, mas à qual ele nunca teve acesso. 
Esses encontros repletos de convidados vips acabavam divulgados por publicações e programas 
voltados às celebridades. Era essa a finalidade. Porém, cansadas de pagar caro por isso e ver 
sempre os mesmo vips nas festas, as empresas estão abandonando a tática de marketing. Ganha 
com isso o cidadão comum, que, agora, é o dono da festa.  
 
“Em vez de gritar na Caras, por que não falar ao ouvido do meu consumidor”, brinca o gerente de 
produtos Premium da AmBev, Ariel Grunkraut, para sintetizar o espírito do que sua empresa vem 
fazendo. “O problema de festas com vips é que hoje eles estão na da sua marca e amanhã estão 
na do concorrente”, pondera Eduardo Bendzius, diretor de marketing da Diageo, que tem no seu 
portfólio marcas como o uísque Johnnie Walker e a vodca Smirnoff.  
 
A estratégia que vem sendo adotada pela líder do mercado cervejeiro para os seus rótulos 
voltados ao público de maior poder aquisitivo é a de promover eventos em que o consumidor da 
marca seja a estrela. “Num evento como o Boteco Bohemia ou Circuito Original não cabe uma 
ação de marketing como a de pagar para o Ricardo Mansur (jogador de pólo) posar com uma 
Bohemia ou Original na mão para sair em coluna social”, explica Grunkraut.  
 
“Nós aprendemos que o consumidor quer vivenciar suas próprias histórias e contar para o grupo 
de amigos. Não apenas ver um famoso na revista. Ao proporcionar essa situação para ele, 
multiplicamos os pontos de contato com a marca e temos mais retorno em vendas”, diz ele. 
 
O Boteco Bohemia mobiliza milhares de paulistanos no Moinho Santo Antônio, um amplo espaço 
na zona leste da cidade, onde são apresentados os petiscos dos botecos eleitos em votação aberta 
ao público no portal da AmBev. Na escolha dos melhores do ano, há uma festa movida a roda de 
samba e música popular brasileira, sem nenhum espaço vip. A iniciativa deu tão certo que será 
reproduzida em Curitiba e Brasília ainda este ano.  
 
No Circuito Original, a ação é bem menor e acontece nos bares clássicos da boemia cervejeira no 
Rio e em São Paulo. Neles a companhia promove shows de sambistas, jazzistas, chorões, sempre 
em petit comitê para um grupo de freqüentadores do lugar. “É uma experiência única que o 
consumidor vai partilhar com muitos amigos”, diz Grunkraut. O fato sequer é divulgado. Fica 
restrito ao mais legítimo boca-a-boca. 
 
CINEMA NAS ALTURAS 
 
Descrita como “experiência de marca”, essa onda cresce. A Diageo, em especial, vem se 
esmerando em patrocinar ações que apelam ao inusitado. Para a marca Johnnie Walker, criou o 
cinema nas alturas e o jantar às escuras. “A marca tem o compromisso global de buscar o 
pioneirismo em suas ações de marketing”, diz Bendzius. “Houve grande desgaste das fórmulas 
tradicionais. As mensagens que queremos passar não atingem mais o consumidor como antes, 
pois ele está mais crítico.”  
 
A líder mundial no seu segmento de bebidas teve a idéia de convidar os nova-iorquinos para 
assistir à première de filmes no teto dos prédios sob o skyline da cidade. A proposta foi um 
sucesso em adesões. Trouxe a prática para São Paulo com boa aceitação.  
 



“É tão difícil poder se divertir em São Paulo ao ar livre. Sempre que vou ao cinema acabo 
trancado em alguma sala de shopping”, diz o médico Danilo Luciancencov, que foi com a 
namorada à estréia de Butterfly on a Wheel em São Paulo. O filme chegará às redes de cinema só 
em junho. “Mas assistir a um filme, no topo de um prédio, é o máximo. É um contato direto com a 
cidade. Lá de cima, ela fica linda. Sem contar que é tão difícil a gente parar para ver as estrelas 
que essa foi uma boa oportunidade.” 
 
Em busca de surpreender um consumidor foi criada a Sala do Professor Buchaman’s, com 
encontros musicais onde os participantes aprendem sobre o que vão ouvir. O sucesso da idéia 
migrou para sessões de cinema no mesmo estilo.  
 
O melhor dessas ações de marketing é que elas custam menos para as empresas, porque os 
“convidados” pagam parte dos custos. A receita pode abater 40% do que é investido. “Armar a 
estrutura, desde alugar o espaço, levar os projetores para o prédio, além do coquetel, não custa 
barato”, destaca Bendzius. 
 
Para assistir a um filme nas alturas basta garantir a vaga no site da empresa e desembolsar R$ 
35. Já no jantar às cegas, com direito à degustação de uísques, que na primeira versão aconteceu 
no bistrô do Charlô, o consumidor que fez a reserva gastou R$ 90. E riu muito tendo de comer de 
olhos vendados, como diz a professora de inglês Ana Lúcia Souza. “Eu não acertava o garfo na 
boca e descobri que meu paladar precisa de MBA de tão desorientado sobre os sabores que 
provei.” 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2008, Economia, p. B16. 


