
Fabiana Schaeffer, sócia-diretora da 
Netza, agência especializada em 
comunicação integrada, com foco em 
eventos, promoções e endomarketing, 
conta à Marketing sobre 
o experience marketing ou 
marketing de experiências, 
a ferramenta utilizada para 
reforçar o posicionamento 
de uma marca através das 
sensações. Uma tendência 
que vai além do conceito 
institucional como forma 
de apresentar uma marca, 
produto ou serviço. 

Como surgiu a ideia deste trabalho? 
É uma tendência que existe, várias marcas possuem 
necessidade de imergir na mente das pessoas. É uma 
forma de descobrir por si só o que é bom para elas. 
Seja qual público for. Começou com jornalistas, mas, 
hoje, serve para qualquer público. 

O que são eventos de 
experimentação? É uma nova 
ferramenta do marketing? 
Não é uma ferramenta nova, Ela está 
sendo cada vez mais utilizada e já existe 
há muito tempo. O que é novo é a forma 
de experimentação e compreensão 
para saber que o grau de resíduo de 
experiência das pessoas é maior do 
que o que elas leem ou escutam. Como 
ferramenta de comunicação é preciso 
reter esta informação. O conceito é velho, 
mas ganhou corpo com as diversas ações 
promocionais, e é preciso ser diferente 
para mostrar esta experiência. Está 
sendo usada cada vez mais. Usamos em 
todos os tipos de produtos ou serviços, 
sem distinção. 
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Como é realizada a abordagem para efetivar as 
experiências de uma determinada marca? 
São diversas maneiras de fazer isso. Uma empresa 
de seguros, por exemplo, ao invés de comunicar a 
substituição de um carro, ela faz você sentir isso. Ela 
leva um carro para que você experimente o serviço, 
antes mesmo de precisar dele. Sem a necessidade, a 
ideia fica retida na hora da escolha. Muda o produto, 
não a lembrança. Muda também a maneira de você 
fazer. 

Qual é o resultado das pesquisas através do 
marketing de experiências? 
Vai além da efetivação da venda, da fidelização da 
marca. Além de gerar novas compras, o que é o mais 
importante, é mais concreta: o público efetivamente 
degusta determinado item, experimenta-o de forma, 
prática. Não fica apenas na abstração conceituai 
de vivenciar. É capaz de formar uma opinião após 
entender e analisar, 

As marcas mais conhecidas possuem menos 
resistências à experimentação? 
Não necessariamente. Temos que lembrar que a 
experiência mostra que é preciso ir além. Mas o que 
deve ser levado em conta é o produto ou o serviço, 
o que representa em conceito de marca. É de 
saudabilidade, de conceito de vida? O que o produto 
leva em si? A diferença é isso. As menos conhecidas 
têm realizado ótimas ações e são bem percebidas. 
O consumidor é mais exigente hoje. Uma ação bem 
estruturada faz com que as pessoas sejam mais 
curiosas, o consumidor está mais maduro. 

O que é mais relevante para a realização do 
marketing de experiências? 
Depende para quem, para cada consumidor existe um 
objetivo claro: venda efetiva, uma simples promoção 
de marca institucional... Depende do que cada marca 
quer. Vale para qualquer tipo de objetivo. Seja ação de 
venda para incremento ou posicionamento de marca. 

A experiência e muito bem-vinda para o consumidor. 
A relevância é sempre muito alta. Se for muito bom, 
o consumidor responde de imediato, se for ruim, 
também. 

Qual é o diferencial criativo da utilização do 
marketing de experiências em campanhas 
promocionais? 
Depende muito de cada marca, mas sempre tem que 
vir alinhada com a marca. Para a tecnológica, deve ser 
voltada para isso, por exemplo, É sempre um grande 
desafio. Cada cliente tem um objetivo com a sua ação. 
Ela não é única. Mesmo sendo de segmento idêntico, 
a expectativa é diferente, a fórmula de lidar não 
existe. Isso é o legal da coisa. Se existisse seria muito 
mecânica. É isso que faz as ações, as experiências 
serem diferentes a cada vez. 

Então depende do produto? 
Sim. O consumidor é muito exigente, não quer perder 
tempo com algo banal, mas, sim, que agregue, que 
seja relevante, que faça surpreender. Mesmo com um 
plano de marketing estabelecido é possível incluir o 
marketing de experiências. É uma ação muito possível 
e não tem qualquer limitação. Seja em evento, ação 
promocional, endomarketing ou em um anúncio de 
mídia tradicional em que o cliente quer um contato 
além da página. 

Como é conhecer uma marca, produto ou serviço 
através da experimentação? 
É muito positivo. Na maioria das vezes sempre 
surpreende. Como resultado efetivo de venda é 
onde aparece mais. É difícil não alcançar o objetivo. 
As pessoas se encantam com o que foi oferecido, 
proposto e efetivado. 

É feita alguma pesquisa de público antes, para 
saber se existe interação com a marca antes da 
imersão? 
É feita uma pesquisa, mas depende do tempo que se 
tem para a ação. Mas é sempre feita para que seja mais 
assertivo. Sempre junto com o cliente que conhece 
muito do público dele. Alinha-se a ação para minimizar 
os efeitos e vamos para a rua testar. O retorno é rápido. 
Se a ação não é tão pensada, planejada, ela também 
pode ser um tiro no pé, pois o retorno é muito imediato. 
Felizmente, conosco nunca ocorreu, mas existe no 
mercado ações que não deram certo. E é tudo ao vivo. A ut
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 475, p. 58-59, ago. 2012. 




