
Em um cenário de declínio das mídias tradicio
nais, as quais são caracterizadas pela passi

vidade da ação dos clientes e consideradas, fre
quentemente, caras demais frente aos resultados 
apresentados, os eventos de entretenimento pas
sam a ser percebidos pelas empresas como pode
rosas plataformas de comunicação dos valores e 
da "personalidade" das suas marcas. 

Dessa forma, percebemos, a cada ano, o au
mento da participação das empresas na reali
zação de grandes eventos mundiais e regionais. 
Dos fogos Olímpicos ao Carnaval carioca, da Co
pa do Mundo ao Festival Folclórico de Parintins, 
a profusão crescente de marcas patrocinadoras 
evidencia a relevância desses eventos para as es
tratégias de marketing das empresas, redefinindo 
os conhecidos 4P's do composto de marketing. 

Essa redefinição é tão importante que não atin
ge apenas a promoção, que é o aspecto mais evi

dente, mas contempla também a instalação de 
pontos de venda específicos nos eventos; a defi
nição de condições especiais de preço; e até mes
mo as alterações nos produtos por meio das suas 
embalagens ou a partir da criação de um produto 
específico. Na última edição do Rock in Rio, por 
exemplo, a rede de restaurantes Bob's instalou 
seis pontos de venda na Cidade do Rock e criou 
sanduíches exclusivos para o evento e para as su
as promoções, de maneira que bateu o seu pró
prio recorde mundial de venda de sanduíches 
em festivais de música, mais de 79 mil unidades 
vendidas apenas no primeiro dia. 

Se por um lado as empresas podem potenciali
zar suas vendas nos eventos regionais, por outro, 
não é apenas isso que elas buscam. Como dito an
teriormente, as empresas conseguem comunicar 
os valores de suas marcas por meio dos eventos 
aos quais elas se associam, de modo que patro

cinar o Carnaval carioca, por exemplo, significa 
dizer que a sua marca é alegre e contagiante. Is
so faz todo o sentido, ao concordamos com Da
vid Aacker, que nos diz que o desafio em estabe
lecer uma marca é desenvolver profundas asso
ciações positivas em relação a ela. 

Todavia, o mais interessante é perceber que 
quando uma empresa decide apoiar um even
to regional específico, ela está se relacionando 
com a cultura do lugar, com o modo de vida das 
pessoas que ali vivem ou que ali estão. Em outras 
palavras, criam-se laços entre a marca e o lugar. 
Em um mundo cada vez mais globalizado, a de
monstração de que a marca se importa com a 
cultura local ganha um peso decisivo, especial
mente se entendemos que a cultura é o princi
pal determinante do comportamento e dos de
sejos de uma pessoa. 

Trata-se de uma visão moderna acerca do ma
rketing que, segundo Kotler, ajudou as empresas 
a perceberem a importância da mudança da or
ganização do modelo centrado no produto para 
aquele centrado no mercado e no cliente. O ca
so do mundialmente famoso refrigerante da la
tinha vermelha, que produz latinhas azuis para 
serem comercializadas durante o Festival Fol
clórico de Parintins, é um simpático exemplo de 
que a cultura e os eventos regionais são impor
tantes para o marketing. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Festas e eventos regionais, São Paulo, p. 33, 19 mar. 2012.




