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A partir desta semana, o clima 
natalino da cidade de São Paulo 
estará bem diferente dos anos 
anteriores, com a inauguração de 
dois novos projetos que vão deixar 
a decoração mais iluminada e sofis-
ticada. Realizada pela agência pro-
mocional Mix Brand Experience, a 
iniciativa tem apoio da Prefeitura e 
foi possível graças a investimentos 
de empresas privadas, que terão 
pequenos espaços para expor seus 
logos e marcas sem desobedecer às 
normas da Lei Cidade Limpa. 

O principal projeto é o Luzes 
de São Paulo, um show de projeção 
de luzes nas fachadas do Museu 
de Arte de São Paulo (Masp) e do 
Edifício Matarazzo (sede da Prefei-
tura), além de iluminação especial 
no interior do Parque Trianon (na 
Avenida Paulista). 

Com início na próxima sexta-
feira, 12, foi viabilizado por uma joint 
venture com a empresa européia Ilu-
minite e é inspirado na Festa da Luz, 
que acontece todos os anos na cida-
de francesa de Lyon e atrai cerca de 
4 milhões de pessoas. “Conseguimos 
unir a iniciativa privada com o poder 
público. Esse é um presente de final 
de ano para a cidade com tecnologia 
internacional”, afirma Paulo Giovan-
ni, sócio-diretor da Mix. 

O evento conta com o patrocínio 
das marcas Koleston e Duracell 
(ambas da Procter & Gamble), 
que terão totens de sinalização 
nas edificações e assinaturas nas 
vinhetas de início e encerramento 
de cada apresentação. As projeções 
vão ressaltar a arquitetura e as 
peculiaridades de cada local. Serão 
15 sessões diárias, com duração de 
dez minutos cada. “Estamos traba-
lhando há cerca de um ano nesse 
projeto, e nossa expectativa é de 
que 5,5 milhões de pessoas vejam 
as projeções até o dia 31”, comenta 

Com o tema Novos Rumos, No-
vos Destinos: Para Onde Caminha 
o Incentivo no Brasil, a Associação 
de Marketing Promocional (Ampro) 
promoveu na semana passada o 3o 
Encontro Brasileiro das Empresas 
de Incentivo (Ebei). O evento fez 
parte da programação da Semana 
Nacional dos Eventos 2008, reali-
zada no Palácio de Convenções do 
Anhembi, na capital paulista, pela 
Associação Brasileira de Empresas 
de Eventos (Abeoc), Associação 
Brasileira dos Centros de Conven-
ções e Feiras (Abraccef), Federação 

Brasileira de Convention & Visitors 
Bureaux (FBC&VB), União Bra-
sileira dos Promotores de Feiras 
(Ubrafe) e pela própria Ampro.

No painel em forma de talk show 
Para Onde Caminha o Incentivo no 
Brasil, os participantes destacaram 
a evolução do setor, as tendências 
e os desafios. Sueli Brusco, diretora 
da SIM Group, citou a criação do 
voucher, nos anos 80, dos cartões 
de saque e de saque e compra, nos 
90, e das plataformas web, nos 2000, 
para vislumbrar o futuro. “Enxergo 
uma outra ferramenta para dar mais 

portabilidade ao processo. Já existem 
testes via celular. O setor é atuante e 
está em franco crescimento”, disse.

“Houve uma grande mudança 
nos últimos anos, mudança de in-
formação. Agora conhecemos, via 
cartão ou online, o comportamento 
do premiado e podemos saber o que 
ele quer. O poder de decisão está 
em suas mãos. Cada vez mais ele é 
o protagonista das campanhas de 
incentivo”, destacou Helder Castro, 
diretor da Alquimia, empresa da 
holding Total On Demand.
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Marketing de incentivo em debate

Agência é responsável por três grandes projetos natalinos na capital paulista
Fábio Suzuki

Alpinistas penduram estrela na Ponte Estaiada; à direita, Árvore do Ibirapuera iluminada
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Marco Scabia, sócio-diretor da Mix. 
Em 2009, a agência pretende 

realizar o projeto em Salvador, Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, 
em datas fora do período de Natal. A 
expansão deve atingir outros países, 
com projeções já em negociação nas 
capitais da Argentina, Chile, México 
e Venezuela.

 
Árvore na ponte 

Os paulistanos também vão ver 
pela primeira vez a decoração reali-
zada na Ponte Octávio Frias de Oli-
veira (mais conhecida como Ponte 
Estaiada), que tem 140 metros de 
altura. Os estais que sustentam as 
vias sobre o Rio Pinheiros ganharão 
88 estrelas que formarão uma imen-
sa árvore de Natal com cerca de 
90 metros. Foram contratados dez 
alpinistas para instalar a decoração 
na ponte, que será inaugurada nes-
ta quinta-feira, 11. “Trata-se de um 
local muito cobiçado, pois é o novo 
cartão postal da cidade. Realizamos 

um trabalho meticuloso de estudo 
e planejamento para fazer a insta-
lação”, ressalta Scabia. O projeto 
conta com o patrocínio da SulAmé-
rica Seguros e Previdência. Além de 

duas placas de sinalização 
na entrada e saída da via, 
a Mix idea lizou uma interação da 
companhia com os ouvintes de sua 
rádio, a SulAmérica Trânsito (92,1 

FM): uma música será escolhida 
pelo público para dar ritmo à ilu-
minação no dia seguinte à votação. 
A iluminação da ponte poderá ser 
acompanhada em tempo real na 
página online www.sulamerica.com.
br/arvorenaponte. Os valores dos 
projetos não foram divulgados. 

A decoração natalina mais tra-
dicional da capital paulista também 
tem novidades neste ano. Inaugura-
da na noite de domingo, 7, com um 
público estimado em 20 mil pessoas,  
a árvore de Natal instalada no Ibi-
rapuera tem altura de 70 metros 
(cinco a mais que a do ano passado) 
e conta com um canhão de luz em 
seu interior. 

A decoração ficará instalada 
até o dia 6 de janeiro. Até lá, cerca 

de 70 mil pes-
soas deverão 
visitar o local 
diariamente, 
em um total 
de mais de 2 
m i l h õ e s  d e 
v i s i t a n t e s . 
Como patro-
cinador (pelo 
s é t i m o  a n o 
consecutivo), 
o Banco San-
t a n d e r  t e m 

sua marca exposta em dois totens 
com informações sobre a árvore e 
na grade que a circunda.
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