
Patrocinadores buscam novos negócios 

Daniel Milani Dotoli 

 

Mais de 40 empresas estão associando suas marcas e produtos ao 2º Fórum de Mar- keting 

Empresarial, promovido pelo Grupo Doria e pela Editora Referência entre os dias 12 e 14 de 

agosto, no Hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá (SP). O que deve aumentar em 25% seu 

faturamento proveniente de patrocínios em relação à primeira edição do evento. 

  

De Nestlé a Vivo, respectivamente patrocinadora máster e patrocinadora, até empresas como 

a Burti, que sempre teve uma forte atuação junto ao mercado publicitário, todos têm um 

objetivo principal – gerar negócios. “É o segundo ano em que participamos do evento. Aqui 

podemos mostrar o que temos de mais avançado em tecnologia, e diretamente para o 

presidente da empresa, que é o grande decisor de seu negócio”, disse Leandro Burti, 

presidente da Burti. 

  

Durante o Fórum de Marketing Empresarial, todos os convidados poderão utilizar o ClickCard, 

um cartão de visitas digital e interativo da BurtiSoftware. Os participantes receberão um 

welcome kit com dois tipos de QrCode, com a identificação e contatos profissionais da cada 

um. Um será colocado no crachá oficial, e o outro pode ser deixado na carteira, funcionando 

como um cartão de visitas. Para identificar o QrCode será necessário instalar um aplicativo 

gratuito compatível com o smartphone – iPhone, Android ou Blackberry. 

  

Empresas como editora de livros de arte Decor Books e a produtora de som Lua Nova também 

participam pela segunda vez. Presidente da Decor, Antonio Gouveia produz, há quatro anos, os 

livros de praticamente todos os eventos organizados pelo Grupo Doria e pelo Lide (Grupo de 

Líderes Empresariais). “Esse é um evento único para se relacionar com grandes executivos. 

Você tem acesso aos principais empresários do País, em um momento em que eles estão 

descontraídos. Às vezes é muito difícil conseguir 15 minutos para falar com essas pessoas. 

Aqui você passa um dia inteiro com eles, sem formalidades”, afirmou. 

  

Diretor geral da Lua Nova, Thomas Roth lembra que o evento terá como tema, em suas cinco 

palestras, a Classe C. “E nós temos uma imagem no mercado que é a de trabalhar bem com 

esse público. Sempre fizemos muitas campanhas de varejo, trabalhamos com marcas e 

produtos como C&A, Ponto Frio, Telesena. É sempre bom ter informações atua- lizadas sobre o 

comportamento dessa classe, para fazer um trabalho bem focado. Antigamente era mais fácil 

identificar seus gostos”, ressaltou, com a experiência de quem também atua como jurado em 

programas como “Ídolos” e “Astros”, ambos do SBT e que têm esse público como principal 

telespectador. 

  

Já Sandra Fernandes, gerente de marketing da Kasinski, disse que a marca estará presente no 

Fórum com a Prima Electra, a primeira scooter elétrica do País. “Teremos um test drive no 

hotel. Além de ser um produto ecologicamente correto, é muito econômico. Bastam oito horas 

carregando em uma tomada comum, a um custo de R$ 1,10 em energia, e a moto tem uma 

autonomia para rodar 60 quilômetros”, disse, lembrando que o produto estará à venda lá no 

Fórum. “As empresas podem usar a scooter em campanhas de incentivo, como premiação para 

clientes e fornecedores, inclusive customizando sua marca no veículo”. 

  

Fonte: Propmark, São Paulo, 1 ago. 2011, p. 17.  
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