to com ele cria vínculos ainda mais duradouros" assinala.
A tendência, para Larissa, é de crescimento dos eventos e festas no plano de comunicação dos anunciantes. Mas a executiva ressalta que é preciso descobrir como
usar a interatividade nesses projetos, o que
pode ser feito, em certa medida, por meio
das mídias sociais. "A marca tem de produzir conteúdo relevante para fazer com que o
seu consumidor se engaje no projeto e vire
seu parceiro" afirma.
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Intimidade institucional

projeto, essa ação não se restringe a apenas financiá-lo, mas sim criar um ambiente em que possam ser desenvolvidas inserções que propiciem uma ótima experiência
do público com a marca. É o que estamos
chamando de branding idea" argumenta.
Ela cita o caso do biscoito Club Social,
que apoia o Sarau do Brown, comandado
pelo cantor Carlinhos Brown, em Salvador. Foram feitas diversas ações inserindo
a marca no contexto em que ela é divulgada. Em uma delas, foram colocadas sementes de girassol em latinhas, que foram distribuídas para a plateia para acompanhar
o show fazendo percussão, com um som se
remetia ao do biscoito quando é saboreado. Na ação da marca de chocolates Lacta,
associamos o posicionamento do produto,
no qual são ressaltadas a entrega, criatividade e emoção, aos cem anos de nascimento
de Luiz Gonzaga, que será o homenageado
do bloco Galo da Madrugada.
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s grandes anunciantes do País estão
atentos às rápidas mudanças que vêm
ocorrendo na indústria nacional de eventos. Tanto que eles têm atribuído mais relevância a essa plataforma de comunicação, dando a elas papéis antes destinados
majoritariamente às tradicionais mídias
de massa. Atribuições como construção de
marcas, maior interatividade com os clientes, ampliação e fidelização de target estão
deixando de ser responsabilidade apenas de
peças de TV de mídia impressa, rádio e internet e passando também a ser metas que
devem ser atingidas pelas ações desenvolvidas para o segmento de festas e eventos,
sejam eles de propriedade da empresa ou
de terceiros.
A Kraft Foods dobrou seus investimentos em eventos para o Verão e o Carnaval
deste ano, segundo estimativas da diretora
associada da operação da empresa no Norte e Nordeste Larissa Diniz. De acordo com
a executiva, as festas e eventos nordestinos
têm sido uma das principais estratégias da
companhia para rentabilizar sua operação
na região, onde há cerca de cinco anos instalou uma unidade operacional. "Os eventos
sempre foram uma plataforma presente na
comunicação das nossas marcas. A diferença é que mais recentemente passou a fazer
parte de um plano integrado de comunicação. Quando decidimos patrocinar algum

Democratizar é preciso
"Estamos em uma fase no mercado nordestino em que precisamos democratizar o
acesso aos nossos produtos, torná-lo mais
próximos dos consumidores e nada melhor para isso do que usar eventos e festas
tradicionais da cidade, aliada às campanhas publicitárias de massa" acentua Larissa, acrescentando que, em Fortaleza, a

Kraft Foods recorreu à tradição cômica do
cearense e criou o Ministério do Riso, que
são barracas montadas nas praias com inúmeras atividades cujo objetivo principal é
fazer o público rir. "São com experiências
desse tipo, simples e marcantes, que queremos que o nosso produto seja lembrado
pelos consumidores e que, a partir disso, a
gente consiga estabelecer um vínculo de
pertencimento, o qual o consumidor sinta a marca como sua e não como forasteira" frisa a executiva, para quem o mercado
nordestino ainda é dominado por competidores regionais.
Pelo restante do País, a Kraft também
tem patrocinado, seguindo princípios semelhantes, grandes eventos como o festival de
música Lollapalooza, Rock in Rio, além de
festejos juninos e de inverno, entre outros.
Mas a executiva reforça que, no Nordeste, o apelo dos eventos e festas é bem mais
acentuado do que em outros locais do País. Também salienta que a Kraft criou um
departamento de marketing services, que
tem, entre suas atribuições, prospectar novos eventos que ainda não sejam conhecidos do grande público, porém façam parte da cultura de uma cidade, de uma comunidade. "Quando encontramos essas
novidades e avaliamos que elas são pertinentes e têm condições de seguir adiante,
apostamos no projeto, porque crescer jun-

A operadora de celular Vivo recorre aos
eventos e festas regionais para aproximar-se do target, construir posicionamento de
marca e reforçar seu plano de comunicação, segundo informa a diretora de imagem
e comunicação da companhia Cristina Duclos. Para a executiva, a atuação regionalizada de uma marca é muito valorizada pela
população local, o que para uma empresa
que está presente em todo o País pode fazer uma relevante diferença competitiva.
"Temos aumentado o nosso investimento nessa frente de atuação, porque queremos estar próximos dos nossos clientes e
proporcionar uma experiência única a cada um deles" argumenta.
Cristina esclarece que a concepção criativa e a execução do plano de comunicação
nas diversas regiões ficam sob a responsabilidade da área de marketing da empresa,
sendo formatada com a contribuição das
diretorias regionais que conhecem as d i ferentes realidades e necessidades de cada
mercado. Além disso, a Vivo conta também
com o apoio das suas agências de publicidade, responsáveis pelo mapeamento de
oportunidades e ativação dos projetos. "Um
exemplo disso é a nossa constante presença em eventos de verão nas praias do Norte
e Nordeste na alta temporada" exemplifica.
A Vivo sustenta suas investidas nesse
segmento em três plataformas: inovação,
relacionamento e propriedade (naming rights). Cristina informa que a verba é regionalizada e a distribuição é feita de acordo
com as necessidades do negócio. "O percentual cresce à medida que os mercados
ficam mais maduros e nossa atuação mais
relevante" afirma. Com relação à possibilidade de a participação dos eventos no plano de mídia crescer acima de outras áreas,
ela pondera e afirma que haverá sempre um
mix de meios. O evento é um deles.
Além dos projetos de terceiros, a operadora também tem investido em iniciativas próprias, como o Vivo Open Air, em
São Paulo e no Rio de Janeiro, que tinha
saído de cena, mas cujo retorno está previsto para o primeiro trimestre deste ano.
Quanto aos eventos regionais, a executiva
afirma que a empresa ainda está mapeando as oportunidades e avaliando as necessidades de negócio em cada regional para
definir essa estratégia para 2012.

Mais contato
As redes sociais também têm sido usadas pelo anunciante para obter mídia espontânea, além de mobilizar internautas
para criar buzz em torno de temas de interesse da empresa. Também faz uso dessas
ferramentas para formatar mailings a partir de ações de relacionamento nas redes,
como concursos culturais. Ela cita o evento feito para homenagear a seleção brasileira, que reuniu 40 m i l pessoas no Maracanã por meio das redes sociais. Outro caso
mencionado é a ação da Vivo no YouPix e
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principais benefícios da marca, ao associar-se a um evento, é falar diretamente com
esse público, criando vínculos de empatia
mais permanentes.
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A percepção de valor gerada pela exposição da marca em um evento e a proximidade trazida com ela são duas das principais razões utilizadas pelo departamento
de marketing da TAM Linhas Aéreas para investir nesse segmento da indústria de
comunicação. Juliana Pompeia, gerente de
marketing, afirma que o anunciante aposta
tanto em grandes eventos quanto nos pequenos, acrescentando que a forma desse
investimento pode se dar tanto como patrocínio financeiro ou na isenção do pagamento dos bilhetes aéreos.
As ações objetivam, principalmente, divulgar um novo destino operado pela companhia ou incentivar as vendas. "O tamanho
do evento depende do planejamento definido para cada região e das metas estabelecidas. O mais recente do qual participamos
foi o Festival de Verão de Salvador, em janeiro" exemplifica Juliana, citando ainda a Semana Farroupilha, no Rio Grande do Sul, o
TOP 10 Empresarial, em Brasília e Goiânia,
entre outros eventos em que a marca TAM
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Essa proximidade, explica o executivo,
também ganha mais lastro com as redes
sociais, também boas plataformas de d i vulgação e promoção. A Schincariol criou
uma área de web responsável por produzir buzz. "Esse departamento de web trabalha para atingir e mobilizar o maior número de pessoas possível, garantindo assim mais exposição da marca e o sucesso
do evento" afirma.
No mercado de beleza, a marca Seda,
da Unilever, está entre aquelas que apostam nos eventos regionais como vitrine de
seus produtos. O Carnaval também é uma
das principais plataformas de comunicação de Seda nesse segmento. Diego Guareschi, gerente de marketing de Seda, salienta que, entre os critérios usados para
definir se a empresa deve ou não investir
em uma determinada festa ou evento, está a constatação de que o projeto beneficia
as consumidoras, as quais têm princípios
semelhantes aos da marca e que a relação
de identidade de Seda e o perfil do evento
sejam visíveis. "Não seria bom para nossas consumidoras encontrar a marca num
evento que não 'converse' diretamente com

tem sido presença constante. "São eventos
que estão em linha com nossos atributos de
marca, que possibilitam falar com nossos
stakeholders, além de trazer visibilidade e
possibilidade de relacionamento, bem como incremento de vendas" complementa.
Sem citar números, Juliana estima que
as verbas destinadas para a indústria de festas e eventos regionais têm crescido significativamente. A executiva considera que a
tendência de incremento tende a permanecer, até por conta da provável continuidade do fortalecimento das economias regionais. Nos últimos anos, a executiva acentua
que a TAM tem aplicado os recursos dessa área em shows, festivais, feiras de negócios, ciclo de palestras, entre outros eventos de relevância para o seu negócio e mercado de atuação.
A executiva explica que a decisão "onde e
como investir" é uma atribuição do departamento de marketing da companhia aérea
e afirma que, quando há necessidade de
contratar uma agência local para apoiar na
execução do projeto, é realizada uma concorrência. "Hoje é possível encontrar ótimas agências locais, com excelentes portfólios de projetos e clientes" elogia Juliana.
Com relação à medição do retorno projetado, Juliana informa que, quando se trata de uma ação institucional, a mensuração
é feita pelo departamento de inteligência
de mercado, por meio de pesquisas específicas realizadas durante o ano, em todo o
Brasil. No caso dos eventos desenvolvidos
para incentivar vendas, eles são medidos
pelas metas estabelecidas.
A comunicação desses eventos é feita a
partir de um plano de mídia que contempla todas as plataformas, desde as mais tradicionais às recém-chegadas ao mercado.
A executiva da TAM afirma que as mídias
sociais são usadas para informar a presença da marca em determinado evento, para manter o relacionamento com o target
e, em alguns casos, para complementar
ações promocionais. No Festival de Verão
de Salvador, a empresa criou o que chama
de uma espécie de mapa de pessoas de todo o Brasil, a partir das fotos tiradas pelos
promotores que foram postadas na página
da TAM no Twitter e na fanpage da empresa no Facebook.
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na ExpoY em 2011. Na ocasião, foram entregues aos participantes um adesivo com
a tecnologia RFID, que permite a troca de
informações e interação mobile entre os
usuários, denominado Vivo Pass. "Toda a
interação era automaticamente disseminada nas redes sociais, gerando mídia espontânea" afirma a executiva, lembrando que a
estratégia rendeu mais de dois milhões de
impressões no Twitter.
A direção da Schincariol é criteriosa na
hora de decidir em qual evento investir. Segundo Humberto Cristofolletti Neto, gerente de eventos, são avaliados aspectos como
o alinhamento do evento com as diretrizes
das marcas, sua abrangência e capacidade
de gerar uma experiência positiva às pessoas presentes, além do volume de degustações que ele poderá gerar. O executivo
afirma que, além dos grandes projetos nacionais, também tem investido em pequenos e médios, cujo universo abrange desde
festival de Rock no Rio Grande do Sul até
micaretas na Bahia, passando pelo desfile
das escolas de samba no Rio de Janeiro. Ele
comenta que o plano de investimentos da
área de eventos, as metas e os projetos a serem desenvolvidos ou escolhidos são concebidos pelo departamento de marketing da
companhia com o apoio das agências parceiras, que monitoram sua pertinência em
relação ao posicionamento institucional.
"Os eventos regionais são uma ótima vitrine para os produtos da marca Schincariol" enfatiza Cristofolletti Neto, complementando que a empresa tem, ainda, um
planejamento específico para a época do
Carnaval. A Devassa é a cerveja oficial da
Marquês de Sapucaí. A Nova Schin é cerveja oficial do Carnaval de São Paulo, com
exclusividade da venda de cerveja e água
no Sambódromo paulistano. Além disso, a
Nova Schin é a cerveja oficial do Pré-Caju
- uma das maiores festas de Sergipe e que
recebe, aproximadamente, 300 mil pessoas por dia, nos quatro dias de realização.
Além dos eventos carnavalescos, a Schincariol investe em outros projetos, como o
Risadaria, o primeiro festival do mundo
dedicado às manifestações de humor, que
conta com o patrocínio da Devassa desde a sua primeira edição, em 2010. Em todas as iniciativas regionais, o executivo da
Schincariol ressalta que a empresa se preocupa em entender as particularidades dos
mercados e, para isso, conta com o apoio
e a expertise de empresas locais para propor ações mais assertivas. "A empresa vem
obtendo ótimos resultados, o que pode ser
creditado, em parte, ao excelente trabalho
realizado por suas agências regionais" elogia Cristofolletti Neto, para quem um dos

elas" afirma Guarescchi, que complementa: "Participar dos eventos em que as consumidoras de Seda se sentem identificadas
com a marca sempre fez parte da estratégia
da empresa" comenta.
Entre os maiores eventos patrocinados
pela marca estão o Carnaval de Salvador, a
São Paulo Fashion Week, Festival de Verão
de Salvador e o Floripa Tem. O executivo
considera que os eventos são uma oportunidade de a marca mostrar o que não dá
tempo de exibir em 30 segundos de comercial de TV e, além disso, de forma mais direta. Do outro lado, Guareschi aponta que a
internet e, principalmente, as redes sociais
possibilitam também essa maior proximidade, porque traz para o evento mulheres
que não puderam estar presentes no local.
"As novas ferramentas de comunicação são
peças-chave para a marca estar conectada
ao vivo com as mulheres de todo o País, não
só com as que estão nas festas que participamos, mas também com as que estão ausentes, em outras partes do Brasil. Isso permite que todas se sintam dentro do evento e possam participar dessas ações que a
marca prepara para elas" analisa.

Fonte: Meio & Mensagem Especial: Festas e eventos regionais, São Paulo, p. 12-13, 19 mar. 2012.

