
MARKETING PROMOCIONAL Segredo do sucesso está na publicidade ao vivo 
Ao p r o m o v e r ações interativas e a u m e n t a r vendas e consumo, Live marketing 
se transforma em u m a das principais armas no mercado publicitário brasileiro 

Nos dias 29 e 30 deste mês, agências, publicitários, clientes, 
fornecedores e estudantes terão a possibilidade de saber mais so-
bre o marketing de promoção com a realização do 1° Congresso 
Brasileiro de Live Marketing, que acontecerá no World Trade Cen-
ter, em São Paulo. O evento, organizado pela Associação de Mar-
keting Promocional (Ampro), tem como objetivo posicionar o 
mercado live marketing, aprimorar a relação entre cliente e agên-
cia e mostrar a evolução do mercado, fortalecendo o segmento 
que se utiliza de um conjunto de ações estratégicas que hoje são 
essenciais para o planejamento de marketing dos anunciantes. 

As palestras serão divididas em 
Marketing, coordenado por Marcel Sacco, Relação Sustentável 
entre Cliente e Agência, coordenado por Celio Ashcar; Precificação 
e Tributação, coordenado por Ricardo Beato e da Ampro e 
Evolução do Mercado e Pesquisa, liderado Marcelo Heidrich. (WO) 

fazer checklist para que tudo 
saia dentro do previsto. "Ama-
dores, agências que não se-
jam de Live Marketing ou neó-
fitos de bonito discurso têm 
problema em t rabalhar no 
nosso mercado e são um peri-
go para os clientes, e marcas. 
Duvido que o cliente dê se-
gunda chance", alerta. 

Coelho destaca a importân-
cia de impactar o cliente, prin-
cipalmente no momento de 
lazer, quando ele está mais 
aberto a visualizar e fixar a 
marca ou produto. Segundo 
ele, quando é pego de surpresa 
com uma ação inesperada o 
consumidor passa a lembrar e 
comentar sobre tal ação que o 

impactou de alguma forma. 
"As marcas querem ser lem-
bradas e nossa missão é cada 
vez dar conta do recado. Uma 
ação efetiva de relacionamen-
to é que vai impulsionar a ven-
da. A publicidade tem o seu 
valor, mas ela não é a comuni-
cação total e efetiva. Quem 
efetiva a venda e a ação é o Li-
ve Marketing", garante. 

Outro exemplo de Live Ma-
rketing é o tie-in, produto au-
torizado, baseado em uma 
propriedade de mídia libera-
da por uma companhia, tal 
como um filme ou vídeo/dvd, 
jogo de computador ou vídeo 
game. Os tie-ins são utilizados 
p r inc ipa lmente para gerar 
renda adicional dessa pro-
priedade e promover sua visi-
bilidade. Em um episódio de 
seriado de TV de grande au-
diência, por exemplo, podere-
mos ver em uma cena a marca 
de um cartão de crédito es-
tampada no vidro de um res-
taurante. 

Outro exemplo é uma mar-
ca de sapatos femininos à mos-
tra na sacola que a protagonis-
ta de uma novela segura na ce-
na final do episódio. "O Skol 
Sensation é um exemplo de 
tie-in. Eles associam a marca a 
um grande evento. Ações co-
mo essa são impossível de es-
quecer", disse Coelho Eventos 
como partidas de futebol e des-
files de blocos de carnaval tam-
bém servem para divulgar a 
marca e aproximá-la do públi-
co em seus momentos de lazer. 

O publicitário critica a fal-
ta de profissionais capacita-
dos para desenvolver ações 
criativas de live marketing e 
anuncia que este ano vai abrir 
um curso de formação para 
este segmento com 60 ho-
ras/aula e duração de quatro 
meses. Segundo Coelho, o 
objetivo é colocar no merca-
do carioca produtores e cria-
dores, capaci tando até 300 
pessoas, que estarão aptas, 
segundo ele, a atuar nos gran-
des eventos que serão reali-
zados no Rio de janeiro. "As 

» WANILSON OLIVEIRA 

Pesquisas realizadas 
anualmente apontam 
o crescimento notório 
do mercado de marke-

ting no País, mas para promo-
ver ações, eventos, serviços e 
produtos, é preciso mais do 
que um outdoor na rua, um 
anúncio em revista ou jornal 
ou uma propaganda na televi-
são, em horário nobre. A nova 
arma dos publicitários é o live 
marketing, que se consolida 
como ferramenta indispensá-
vel para estreitar a relação do 
produto com o cliente em seus 
momentos de lazer, seja no 
meio físico ou virtual. 

Conhecida como marke-
ting de entretenimento, a de-
nominação live marketing ou 
marketing vivo já existe há al-
guns anos, segundo o diretor 
da Associação de Marketing 
Promocional (Ampro), Tony 
Coelho, que garante que 
ações como essa p ropor -
cionam retorno imediato. O 
tema foi abordado durante 
palestra na Brazil Promotion 
Road Show, versão intineran-
te da Feira de Marketing Pro-
mocional, que ocorre anual-
mente em São Paulo. A feira 
foi real izada no dia 28 de 
maio, no Centro de Conven-
ções SulAmérica, na Cidade 
Nova, no Rio de Janeiro. 

"Hoje, o cliente espera que 
seu produto seja tangível, que 
possa ser percebido pelo clien-
te como algo factível e não co-
mo sonho. Um bom exemplo 
são os testes drives de carro. 
Pois só a experiência ao vivo 
com uma marca, produto ou 
serviço é que efetiva a venda. 
Não adianta apenas falar que 
o carro é confortável e espaço-
so", ressalta o publicitário. 

Ele explica que o live ma-
rketing é baseado em ações 
vivas, sem segunda chance 
para realizar e sem possibili-
dades de publicação de erra-
tas. Coelho ressalta que é pre-
ciso conhecer as formas de 
produzir um evento e saber 
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As palestras serão divididas em quatro temas que são Live
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marca  e aproximá-la do públi-



zados no Rio de janeiro. "As 
universidades não estão for-
mando bons profissionais. Os 
alunos não sabem nem o que 
é ativação de marca, Ponto de 
Venda (PDV)", disse ele, fri-
sando que o curso terá início 
em agosto, na Universidade 
Estácio de Sá. 
Revista 

O tema Live Marketing está 
tão em evidência que a Gro-
wth Comunicações, em par-
ceria com a Associação de 
Marketing Promocional (AM-
PRO), lançou em novembro 
de 2012 a Revista Live Marke-
ting, que tem como proposta 
discutir os principais temas 
que nor te iam o market ing 
promocional na atualidade e 
as tendências futuras. A pu-
blicação pre tende most rar 
que o mercado promocional 
está em um estágio extrema-
mente avançado. 

Para os publicitários que 
atuam no ramo essa iniciati-
va é importante para o setor 
porque, em uma visão mais 
ampla, o conceito de live ma-
rketing proporciona expe-
riência de marca, produto ou 
serviço da empresa patroci-
nadora com diferentes tar-
gets, gera maior eficiência da 
ação, possibilita maior asser-
tividade e mensuração de re-
sultados e envolve uma ques-
tão que está cada vez mais 
em discussão que é o "ao vi-
vo". Além do conteúdo atual e 
de relevância para o mercado 
promocional, é possível tam-
bém ler artigos assinados pe-
los mais respeitados profis-
sionais do mercado. A ut
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Anúncio
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 jun. 2013, Seudinheiro, p. B10. 




