
Eventos devem tentar envolver o público 
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O patrocínio ou a promoção de eventos seguem em alta como estratégia eficaz de 
comunicação, mas exigem planejamento mais complexo atualmente. Um dos novos desafios é 
oferecer aos consumidores experiências percebidas como positivas, em que a associação com 
a marca não pareça forçada. Segundo executivos e publicitários especializados em ações do 
tipo, conhecer a marca profundamente é o ponto essencial para a estratégia dar certo. 
Festivais de música, exposições, festas e ações em pontos turísticos entram no rol de opções 
para chamar a atenção e, principalmente, associar a marca a idéias positivas.  
 
Segundo o consultor Jackson Brustolin, da Manalais Consultoria, de Curitiba, Paraná, “eventos 
funcionam bem com marcas que já são consolidadas”. O tema do evento deve sempre ser 
adequado ao posicionamento da marca, com características que lembrem sempre o produto ou 
serviço oferecido. Na avaliação do consultor, o advento de espaços sociais na internet (como 
os sites de compartilhamento de fotos e os sites de relacionamento) não pode ser ignorado 
pelas empresas e devem ser usados como ferramenta integrada de comunicação.  
 
Diretor de planejamento da agência paulista PAS, Felipe Aversa, que já produziu eventos de 
marcas conceituadas no mercado, como Häagen-Dazs e Nike, conta que para um evento dar 
certo, é essencial que a marca seja estudada a fundo. “É preciso saber com qual público a 
marca fala e qual classe será a atingida. Hoje em dia, a melhor maneira para se falar com 
público jovem é por meio da música. Além disso, o evento deve introduzir a marca de uma 
forma natural no nicho escolhido. Quando se força a barra, o público sente-se acuado”, conta 
Aversa.  
 
Para a divulgação tanto do evento como da marca dar certo, é preciso investir em pessoas 
formadoras de opinião, capazes de influenciar o público consumidor. “O segundo passo é 
investir em formas de conquistar e divulgar a marcas através desses formadores de opinião, 
como fazer camisas para grupos seletos e vídeos especiais”, diz Aversa. Segundo o 
publicitário, a mídia espontânea, trabalhada por meio de assessoria de imprensa, também é 
importante. “Mas o que mais ajuda é, sem dúvida, o boca-a-boca”, conclui.  
 
Seguindo a idéia de adequação ao público-alvo, marcas de luxo devem estar associadas a 
eventos de luxo. Por isso, a Häagen-Dazs investiu no Mix Music, festa voltada para jovens 
(entre 25 e 35 anos) de alto poder aquisitivo, ocorrida na loja Daslu. “O consumidor da 
Häagen-Dazs busca prazer de alto nível, ligando status, imagem e glamour. O pensamento que 
procuramos passar é ‘não é um simples sorvete’, por isso a campanha toda foi ligada ao 
desejo de todas as formas”, conta Erasmo Nuzzi, diretor de marketing da General Mills, 
fabricante da marca de sorvete.  
 
A ligação entre a marca e o evento foi além do produto. “O consumidor atual exige muito 
mais, por isso o evento foi feito para dar a entender uma experiência única de prazer, indo 
além do simples produto”, explica o executivo. Segundo Nuzzi, os resultados foram positivos. 
“Conseguimos aproximar a marca do público e reforçar os valores da marca e oferecer uma 
experiência agradável”.  
 
Segundo Gaetano Lopes, sócio-diretor geral da Rio 360º Comunicação, agência responsável 
pelo Red Bull Air Race e pelo Red Bull X-Fighters, o ponto de partida para um evento de 
sucesso é “como envolver as pessoas?” Para Lopes a solução é inovar com as ferramentas 
corretas, a partir de grande conhecimento sobre a essência da marca. “Conecto essa inovação 
com meus funcionários. A minha agência tem 120 funcionários e só trabalha com gente jovem 
de espírito. Eles são motivados por uma estratégia de vendas e de organização que gera essa 
motivação”, conta Gaetano.  
 
Inovação 
 
Apostando também na inovação, o sócio- diretor da agência Dream Factory, Octavio Pereira de 
Almeida, responsável pela Roda da Skol (roda-gigante instalada no Forte de Copacabana, no 



Rio, no Verão passado), lembra da importância de os eventos contribuírem para a evolução 
das marcas. Os resultados da Roda da Skol incluem R$ 20 milhões em mídia espontânea e 80 
mil visitantes.  
 
Segundo Almeida, o diálogo entre a marca e o consumidor está mais complexo atualmente. 
Com a fragmentação da mídia surgiram várias tendências de comportamento e novas 
ferramentas de marketing. “Para o planejamento e a criação da roda-gigante foi feita uma 
pesquisa intensa. A roda surgiu da união entre o conceito da marca e seu direcionamento para 
um público consumidor de perfil abrangente” explica Almeida. 
 
           Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 ago. 2008. Seudinheiro, p. B-18. 
 
 
 
 
 


