
Nessa nova configuração de forças, a 
internet e as redes sociais se tornaram 
ferramentas imprescindíveis e podem 
determinar o sucesso ou o fracasso de 
um projeto de ativação. O executivo da 
All Entretenimento aponta que elas per
mitem que as ações comecem bem antes 
do evento, sejam intensificadas durante 
a sua realização e prolongadas por prazo 
indeterminado, após o seu término. "Di
ria que são infinitas as possibilidades de 
se recorrer a essas plataformas para ge
rar relacionamento que faça da ativação 
uma lupa de aumento com o qual o con
sumidor passa a enxergar a marca" relata. 

V i s ã o ultrapassada 
Ainda existem empresas, sejam anun

ciantes ou agências, que não aproveitam 
ou subaproveitam as potencialidades da 
ativação. Isso acontece porque algumas 
delas ainda não enxergam a ativação co
mo mídia. "Avaliam que são apenas su
porte para as ações macro de comuni
cação, o que é um erro que desperdiça 
verbas" afirma Caramori. A All Entrete
nimento criou há um ano a All Promo, 
porque alguns clientes estavam carentes 
de projetos melhor elaborados. 

No início da operação, a agência aten
dia apenas os patrocinadores dos eventos 
que realizava, mas os índices de aceita
bilidade ficaram acima das expectativas. 
Atualmente, faz ativações para empresas 
que não trabalham com a All Entreteni
mento. "Tivemos crescimento de 300% 
no final do primeiro ano, o que tem tor
nado a receita com ativação bem mais 
relevante no faturamento total do grupo" 
afirma Caramori, lembrando que a em
presa é focada no mercado do Sul do País. 

O que os anunciantes estão descobrin
do mais efetivamente é que a ativação 
agrega valores diversos daqueles ofereci
dos por outros meios. A expectativa gera
da antes do evento, a realização durante 
e a recompensa depois são as três vari
áveis que formam um conjunto eficien
te de ações de ativação. De acordo com 
Celso Alfieri, diretor da 141 SohoSquare, 
também são pressupostos básicos para o 
êxito desse tipo de projeto a pertinência 
da ação e a qualidade da ideia original. 

"Se preencher esses dois pré-requisi
tos, podemos considerar que boa parte da 
lição de casa foi feita" aponta. Também 
conta a favor se o conteúdo for bem-hu
morado, moderno e transparente. Uma 
das formas para medir a eficácia do que 
foi feito é mensurar o universo de pessoas 
atingidas pela ação e que começaram a 
se relacionar com a marca de forma mais 
frequente, ou ainda o quanto foi poten
cializado o relacionamento de quem já 
mantinha algum diálogo com a empresa. 

O pequeno histórico do mercado bra
sileiro nessa nova forma de criar e rea
lizar ações mais complexas para ativar 
marcas é, segundo a percepção de Alfie
ri, outro entrave que emperra o desen
volvimento mais rápido desse segmento. 
"Não estamos habituados a implemen
tar projetos mais audaciosos de ativação 
que, em alguns casos, podem ser prota
gonistas de uma campanha publicitária. 
Ainda estamos muito ligados às platafor
mas de comunicação tradicionais, como 
a TV, que garante uma exposição gigan
tesca, mas pouco engajamento, qualida
de atualmente essencial para qualquer 
marca que pretenda ter uma comunica
ção eficiente" afirma. 

o mercado internacional, a Heineken 
é um exemplo de como a ativação 

pode contribuir para o fortalecimento 
da marca, aponta Martins Vieira Júnior, 
chief criative officer (CCO) da Tod, em
presa do Grupo Totalcom. Na sua visão, 
a companhia de bebidas ativou brilhan
temente seu patrocínio em uma final de 
campeonato entre Real Madrid e Millan. 
Nesse jogo, apaixonados por futebol fo
ram convidados por namoradas, espo
sas ou por seus chefes para um concerto 
de música clássica, justamente no mes
mo horário do jogo. Para surpresa ge
ral, na tela do teatro foi transmitido o 
jogo ao vivo. 

Aliado a isso, foi implementada uma 
estratégia de comunicação e viralização 
que atingiu 15 milhões de pessoas. "Com 
certeza foi uma ativação que alcançou to
dos os objetivos da marca. Por isso, o one 
shot (patrocínio a um único evento) será 
mais eficiente se também utilizar a fer
ramenta de ativação como aliada, para 
garantir uma experiência inesquecível" 
explica Vieira Júnior. 

A maior complexidade de demandas 
nos projetos para ativar marcas é outro 
ponto destacado pelo CCO da Tod. São 
muitas as variáveis que devem ser anali
sadas quando da criação desse tipo de es
tratégia. Depende do posicionamento da 
marca, da plataforma de comunicação, do 
perfil do consumidor e dos objetivos esta
belecidos. "Como a identidade da marca é 
única, assim deve ser também sua estra
tégia de ativação" pondera. 

Com a nova onda de interesse por es
se segmento da comunicação, aliado ao 
incremento do setor de entretenimento 
e com a perspectiva de realização dos Jo
gos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, 
Viera Júnior aposta que a área de ativação 
deverá ampliar sua participação no orça
mento dos anunciantes. 

Na análise sobre a relação que deve exis
tir entre categoria de produto e ativação, 
o executivo considera que a pergunta não 
deveria ser para que tipo de anunciante e 
produto essas ações são mais indicadas, 
mas sim que relacionamento as marcas 
querem ter com seus clientes. A ativação 
seria o caminho mais lúcido para envol
ver os consumidores e criar uma comuni
dade de seguidores. 

Empresas como Nike, Apple, Coca-Cola 
e Burger King, entre outras que têm uma 
cultura de ativação muito mais elabora
da, levam vantagem, porque constroem 
suas marcas baseadas nessa ferramenta. 
"Marcas como Elma Chips, McDonald's e 
fabricantes de ovos de Páscoa construíram 
suas lideranças a partir das ferramentas de 
promoção e ativação. O determinante de
ve ser o relacionamento com seus segui
dores" argumenta o CCO da Tod. "Um dos 
maiores equívocos de uma política de co
municação é ignorar a ativação ou não ali
nhá-la à demanda do consumidor" avisa. 

Quanto maior a capacidade criativa da 
ideia em gerar uma associação clara com 
o posicionamento da marca, maior a lem
brança e possibilidade de construção de 

"legado" aponta a diretora-geral de mídia 
da JWT, Aline Moda. Qualquer que seja o 
meio, o importante é que esteja em sin
tonia, faça parte da estratégia de comu
nicação e não seja tratado como uma ini
ciativa isolada. 

"O canal, seja ativação ou qualquer ou
tro, deve ter seu papel traçado dentro da 
estratégia com muita clareza e objetivi
dade, além da definição de metas e mé
tricas para medir a eficácia da ação à luz 
dos objetivos. Se todos esses pontos es
tiverem bem embasados e couberem no 

orçamento estabelecido pelo cliente, as 
probabilidades da ação ser aprovada são 
enormes" assegura Aline. 

Uma das armadilhas mais sedutoras da 
ativação é se deixar encantar pelo tamanho 
da repercussão, que, desatrelada das prer
rogativas da marca, fica sem sentido. Entre 
os equívocos mais corriqueiros, Aline cita 
aquela ativação que não se conecta com a 
personalidade da marca. "É simplesmente 
o buzz pelo buzz, e dessa forma não tem 
potencial para construir associação com 
o anunciante ou o produto',' avisa. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Eventos e patrocínios, São Paulo, p. 21, 15 out. 2012.
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