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Se a segunda edição do Fórum de Marketing Empresarial, evento promovido pelo Grupo Doria 
e pela Editora Referência e que ocorre entre os dias 12 e 14 de agosto no Hotel Sofitel Jequiti-
mar, no Guarujá, litoral paulista, terá um aumento de cerca de 20% do seu número de 
participantes, o crescimento comercial não fica atrás.  
 
A expectativa, segundo Cris Toledo, diretora comercial do Grupo Doria, é de um aumento de 
25% no faturamento. "Ainda não fechamos a comercialização das cotas, pois muitas pessoas 
estão de férias. E como o evento é próximo a São Paulo, não é preciso fazer bloqueio aéreo e o 
hotel estará 100% disponibilizado para o fórum, podemos estender as negociações até o final 
deste mês de julho", explicou. 
 
Cris disse que o resultado do ano anterior foi além das expectativas dos clientes, 
principalmente por parte das agências de publicidade, que se queixavam da falta de um evento 
como esse. "Elas se queixavam de que não existia no mercado um fórum de grande porte com 
a presença tão maciça de clientes. E não estamos falando de qualquer cliente, mas sim dos 
maiores anunciantes do País", disse, lembrando que, além de receber um número ainda maior 
de anunciantes do que no ano passado, as próprias empresas estão tratando de levar mais 
executivos ao evento.  
 
"Isso vale também para o comercial. A maioria dos patrocinadores anteriores está renovando 
suas cotas de participação. E isso é normal. Quando um evento já nasce grande e se consolida, 
ele passa a fazer parte do planejamento dos clientes. E indo pelo mesmo sentido, aqueles que 
não tinham um budget planejado no ano passado, trataram de fazer isso este ano". Por 
enquanto, os participantes do 2a Fórum de Marketing Empresarial são: Vivo (patrocínio);Grupo 
RBS e Grupo Bandeirantes (apoio); Editora Globo, Facility Soluções Corporativas, Heineken 
Brasil e JWT (participação espe¬cial); Casa Cor, Elemídia, ESPM, Fischer&Friends, Itautec, 
Lincx e Turner Media (colaboração); jornal propmark, Estadão, rádio Jovem Pan e TV+ (media 
part-ners); Cine, Décor Books, Gráficos Burti, M&C, Mistral, UPS, Vinci, Yoki e Technogym 
(fornecedores oficiais). 
 
Além da chance de expor suas marcas e produtos, e estar em contato full time com cerca de 
400 executivos de alto escalão durante os três dias do evento, os patrocinadores participam 
direta¬mente da programação do fórum. O jantar de abertura, que será realizado na sexta 
(12) à noite e está sendo chamado de "Noite da Espanha", tem como anfitriã a Vivo. fá a 
agência fWT é a coanfitriã do 2º Prêmio Lide de Marketing Empresarial, ao lado do Lide, o 
Grupo de Líderes Empresariais. A entrega do prêmio, que conta com 10 categorias divididas 
por segmentos, mais os prêmios de Empresa do Ano e de Dirigente de Marketing do Ano, será 
transmitida pela TV+, emissora disponí¬vel no canal 14 da NET e no canal 8 da TVA. O canal 
também irá cobrir, com flashes, as cinco palestras do evento.  
 
Outras empresas que já associaram suas marcas às diversas atrações do evento foram a Lincx, 
anfitriã do "Spa Lincx", o Spa do Hotel Sofitel, disponível como cortesia das 8h às 19h do 
sá¬bado para todos os participantes do fórum; e a Facility, anfitriã do coquetel que irá ocorrer 
também no sábado, na área da piscina do hotel. 
 
CLASSE C 
Cris Toledo acredita que os temas do 2º Fórum de Marketing Empresarial também foram 
fundamentais para o aumento do número de participantes e patrocinadores. No ano passado, o 
evento abordou temas como sustentabilidade, valor das marcas e a classe C. Este ano, as 
palestras serão concentradas apenas nesse último tema. 
 
"Essa análise que iremos promover do consumo e da evolução do marketing em relação a essa 
nova classe de consumidores é um dos grandes assuntos do momento. E é interessante para 
os patrocinadores associarem suas marcas a temas como esse, que está despertando o 
interesse de executivos e formadores de opinião", ressaltou Cris, lembrando, por exemplo, que 
a apresentação que abre o fórum, "Milhões de consumidores comprando pela internet com 



desconto", que será feita por Julio Vasconcellos, fundador e presidente do Peixe Urbano, tem 
tudo a ver com a classe C. "Esse sistema de compras com desconto, que foi popularizado no 
País pelo Peixe Urbano e hoje conta com vários players, tem como foco justamente essa nova 
classe de consumidores, que já tem acesso à internet há um tempinho e cada vez mais 
começa a comprar serviços e produtos por esse meio". 
 
O mesmo vale para as outras palestras, segundo Cris. "No ano passado, o Michael Klein, 
presidente da Casas Bahia, falou da percepção dele, como varejista, da classe C. Este ano 
teremos o Roberto Justus (ceo do Grupo Newcomm), que irá falar do trabalho que sua agência 
realiza junto a esse público" (a Y&R, agência que atende Casas Bahia, pertence ao Grupo 
Newcomm, de Justus, que irá abordar o tema "As estratégias publicitárias para atender o novo 
consumidor da classe C"). 
 
Os outros três palestrantes do fórum são André Torreta, sócio-diretor da Ponte Estratégia; 
Líbano Barroso, ceo da TAM; e Hugo Bethlem, vice-presidente executivo do Grupo Pão de 
Açúcar. 
 
Mais informações sobre as apresentações estão no site www.foru-mktempresarial.com.br. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 18 jul. 2011, p. 26.  
 
 
 


