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Em 1978, Elis Regina interpretou pe-
la primeira vez a canção Querellas do 

Brasil, composta por Maurício Tapajós e 
Aldir Blanc, um alerta sobre a ignorância 
das elites culturais e econômicas acerca da 
cultura popular. A mensagem sobre a exis-
tência desse invisível próximo ficou marca-
da pelos versos iniciais: “O Brazil não co-
nhece o Brasil; o Brasil nunca foi ao Brazil”.

Pode-se dizer que, décadas depois, es-
se desconhecimento perdura, até mesmo 
nos departamentos corporativos encarre-
gados de pensar a estratégia de vendas, a 
logística, o marketing e a publicidade. Em 
anos recentes, esse olhar nebuloso sobre 
a realidade nacional levou grandes em-
presas a perder em competitividade, in-
capazes de lidar com os códigos da no-
va classe C e dos rincões incorporados à 
malha de consumo.

Muitas dessas oportunidades são per-
didas justamente no contexto das festas e 
eventos regionais, subitamente potenciali-
zados pela redução da desigualdade, pela 
substancial queda na taxa de desempre-
go, pela explosão empreendedora regio-
nal e pelo aumento da renda das famílias.

Duas empresas estabeleceram uma 
parceria para transformar esse limão em 
limonada, radiografando o novo Brasil e 
oferecendo uma tecla SAP para as com-
panhias que precisam conquistar novos 
nichos de clientela ou ampliar o share 
de mercado. 

A Ponte Estratégia, de André Torretta, 
publicitário, escritor e palestrante baia-
no, tem se especializado em compreen-
der as metamorfoses no plano econômi-
co e seus impactos nos comportamentos 
de consumo. Olha principalmente para a 
revolução que tem como protagonistas os 
emergentes dos estratos médios.

A Agência Tudo, do Grupo ABC, tem  
em Maurício Magalhães, sócio-presiden-
te, uma figura respeitada no marketing e 
um dos profissionais brasileiros mais ex-
perientes na área de entretenimento. Sua 
equipe se destaca pela expertise em pla-
nejamento e produção de eventos, pro-
moções e ativações. 

Juntas, as empresas decidiram mapear, 
catalogar e compreender o País dos even-
tos. Nomeada Arroz de Festa, a platafor-
ma procura identificar diferenças cultu-
rais, costumes, códigos de comunicação 
e identificar as melhores oportunidades 
no setor de eventos.

A proposta era definir onde se encon-
tram essas manifestações, quando ocor-
rem, a que se destinam, que público sen-
sibilizam e, assim, oferecer estratégias 
eficientes a cada necessidade mercado-
lógica, da conquista de mercados ao re-
posicionamento de produtos e marcas.

Iniciado em abril de 2012, o estudo te-
ve uma primeira fase que durou sete me-
ses, num trabalho que exigiu a dedicação 
de oito profissionais. Diante de uma lista 

de seis mil eventos, os especialistas 
tiveram de estabelecer um recor-
te de pesquisa. O grupo selecionou 
basicamente aqueles que reuniam 
mais de dez mil pessoas em cida-
des com mais de cem mil habitantes. 
Outras atividades, que não atendiam a 
esses critérios, foram também incluídas 
na análise por conta da relevância cultu-
ral na área de abrangência.

Foram, assim, selecionados 1,4 mil even-
tos, divididos em dez categorias: religiosos, 
regionais, Natal e Réveillon, gastronomia, 
mundo rural, esporte e bem-estar, moda e 
beleza, música, Carnaval e micareta e ma-

nifestações culturais.
A plataforma tem um 

banco de dados que pode 
ser atualizado a qualquer mo-

mento e permite uma série de 
combinações informativas. É pos-

sível saber onde é realizado, com qual fre-
quência, com que finalidade e que tipo 
de público congrega. Dessa forma, cons-
titui-se em instrumento eficaz na produ-
ção de estudos customizados, conforme 
a necessidade da empresa cliente.

“Comprovamos a existência de dois 
mundos distintos”, revela Torretta. “Um 
deles, que não era claramente percebido, 

recentemente começou a dar mostras de 
vitalidade econômica”. O especialista cha-
ma a atenção para a separação resistente 
entre “casa grande e senzala” que vigorou 
por muito tempo no Brasil, gerando uma 
visão preconceituosa do País  que existia à 
parte das grandes regiões metropolitanas.

“Hoje, esses dois países estão se mis-
turando e se integrando”, avalia. “Petro-
lina virou uma espécie de Ribeirão Pre-
to do Nordeste e Sobral tem até metrô.”

Diversidade para festejar
Segundo ele, uma das características 

desse universo paralelo é a enorme di-
versidade de festas e eventos, capazes de 
gerar negócios e facilitar o ingresso das 
marcas nos mercados emergentes. “Te-
mos um DNA indígena, gostamos de pa-
jelança, adoramos comemorar”, afirma.

“Muitas dessas atividades já existiam, 
mas não eram bem estruturadas”, explica 
Torretta. “Não faz muito tempo que come-
çaram o processo de profissionalização”. 
O resultado é que muitos desses eventos 
necessitam de saberes específicos, ou seja, 
de consultoria e know-how em ativação.

Para Maurício Magalhães, nesse novo 
contexto concorrencial, serão vencedoras 
as marcas que souberem dialogar com os 
atores econômicos dessas regiões. Segun-
do ele, no entanto, boa parte das empre-
sas não educou seus profissionais de ven-
das e marketing para lidar com esse novo 
mundo. “As marcas ainda operam pelos 
estereótipos, muito em razão da juniori-
zação das equipes e da ignorância acer-
ca desse outro Brasil”, analisa.

PESQUISA

O mapa das festas invisíveis
Eventos “escondidos” pelo País reúnem público consumidor  
importante, mas carecem de divulgação e investimentos em patrocínio

Por WALTER FALCETA
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Fonte:  Base de 1400 eventos mapeados 
pelo Projeto Arroz de Festa (2012) -  
Agência Tudo / A Ponte Estratégia

Rodeios, quadrilhas (foto), procissões: levantamento da plataforma Arroz de Festa procura identificar as melhores oportunidades dos eventos  
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Magalhães acredita que as corpora-
ções precisam se adaptar a um País que 
agora é diverso e fragmentado, com inú-
meros grupos de afinidade, cada vez mais 
dinâmicos. Para ele, somos uma nação 
sensorial, com equivalências entre ra-
zão e emoção. “Num lugar em que a fes-
ta é diá ria, precisamos compreender que 
nunca seremos germânicos ou nipônicos 
na dimensão do comportamento”, avalia. 

A partir de sua experiência e dos estu-
dos realizados, Magalhães vê a ascensão 
de um Brasil jovial, satisfeito de suas con-
quistas e, como de costume, celebrativo. 
“A festa de Parintins, no Amazonas, por 
exemplo, exibe hoje um povo que tem or-
gulho de suas tradições”, observa. 

Visão “nagional”
Nesse caso específico, ele destaca o 

olhar sofisticado da Coca-Cola para o 
evento, abraçando a causa cultural e a 
da sustentabilidade. Segundo o espe-
cialista, as parcerias que valorizam a di-
versidade geram transformações positi-
vas nas comunidades, realimentando a 
autoestima do cidadão. “Hoje, é neces-
sário que se tenha essa visão ‘nagional’ 
dos fenômenos sociais, culturais e eco-
nômicos”, afirma, referindo-se a uma 
abordagem híbrida, que leva em conta 
os traços comuns nacionais e as singu-
laridades regionais.

Com essa visão e com esse vasto baú de 
saberes, o projeto Arroz de Festa se ofere-
ce como um tradutor, um mediador cria-
tivo na relação entre eventos e marcas. O 
propósito é estabelecer diálogos, detec-
tar afinidades, construir parcerias, corri-
gir o rumo de negócios, lançar produtos 
e trabalhar a imagem dos clientes inse-
ridos na plataforma de eventos.

Para guiar essa aproximação, a norma 
é compreender que a grande massa dos 
brasileiros não é suscetível, pelo menos no 
curto prazo, a megatrends e globaltrends.  
Muito do que chega do exterior, passa an-
tes por um processo de tropicalização.

Por vezes, os eventos são tão peculia-
res e culturalmente complexos que aca-
bam se afigurando como enigmas inde-
cifráveis para as marcas. É o caso da Festa 
do Pau da Bandeira, em Barbalha (CE), e 
da Jecana, em Petrolina (PE), que reúnem 
anualmente milhares de pessoas. 

Magalhães, da Tudo: “As marcas  
ainda operam pelos estereótipos”

Torretta, da A Ponte Estratégia: pelo fim  
da separação “casa grande e senzala”

Vocação local
O conteúdo do Arroz de Festa mostra 

que as regiões têm vocações específicas. 
O Centro-Oeste, por exemplo, multiplica 
festivais de música sertaneja, rodeios e fei-
ras agropecuárias. O Sul ainda reproduz 
o padrão europeu de festas de colheita. 
No Norte e Nordeste, segue forte a tradi-
ção religiosa, que se estende das procis-
sões de padroeiros às festas juninas. A re-
gião Sudeste é a que concentra o maior 
número de eventos culturais.

O estudo mostra que o Carnaval gera 
muito mais eventos do que se imaginava. 
Pelo menos 50 municípios realizam festas 
significativas nessa época. De forma pulve-
rizada pelo País, há também uma série de 
atividades associadas a Natal e Ano-Novo, 
muitas delas no Sul. No mapa temporal, 
inverno e verão concentram atividades.

A Tudo, que coordena a gestão do Ar-
roz de Festa, ainda não consolidou dados 
relativos aos patrocinadores.

Estudo aponta que regiões brasileiras têm vocações específicas: rodeios e festivais sertanejos se multiplicam no Centro-Oeste
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Festas e eventos regionais, São Paulo, p. 10-11, 18 mar. 2013.




