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Festa no apê
das marcas
Como grandes anunciantes tentam
diferenciar-se em seus eventos
culturais e de entretenimento

Por Alisson Ávila

A criação de eventos culturais
e de entretenimento são algumas
das ações de marketing mais re-
correntes hoje entre as marcas
que buscam um relacionamento
mais próximo com seus consu-
midores. Fabricantes e operado-
ras de celular, administradoras
de cartões de crédito e bebidas
são alguns dos segmentos que
apostam nessa ferramenta. Nos
últimos anos, no vácuo das ten-
dências de mercado e de compor-
tamento globais que valorizam a
cultura e a estética eletrônica e do
hip-hop, praticamente todas as
principais marcas dessas áreas
lançaram mão de eventos própri-
os com visual "moderno". A tele-
fonia móvel em especial tratou de
potencializar seu crescimento no
País por meio de eventos com
conceitos de vanguarda.

A primeira grande marca de
alto consumo a apostar nesse po-
sicionamento foi a Skol, com a
rave Skol Beats, que em 2005 en-
tra em sua sexta edição. Em 2000
a música eletrônica ainda tinha
um quê de alternativa, e a idéia foi
considerada ousada. "Quando um
evento inovador é lançado, passa
a ser copiado pela concorrência",
alfineta Alexandre Loures, geren-
te de comunicação da Ambev.
"Hoje somos o maior encontro
desta comunidade na América e
um dos maiores do mundo por-
que sempre apresentamos elemen-
tos novos, que representam o que
é tendência mundial." Loures ob-
serva que essa estratégia continu-
ada reverte-se em imagem. "E isso
não significa que atingimos um
público restrito. Pesquisas mos-
tram que a Skol é uma marca de-
mocrática, pedida por diferentes
tipos de consumidores", avalia.
Neste ano o Skol Beats vai abrigar
um evento paralelo, o Electro Hype
Fair, que ao longo de uma semana
servirá de aquecimento para a noite
da festa e envolverá marcas expo-
sitoras em música, informação,
estilo, moda, tecnologia e cultura.

Outra marca que aproveitou
essa abordagem dentro de sua
área de atuação foi a Motorola. A
empresa vai centralizar seus es-
forços no Motomix, festa que
ocorreu em algumas capitais bra-
sileiras em 2003 e 2004 e terá
uma cobertura mais ampla em
2005. A decisão provoca o cance-
lamento do MotoMundoMix,
evento renomeado em 2004 após
a empresa comprar os direitos do
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nome MercadoMundoMix. "Não
vamos fazer uma festa pela festa,
mas um evento que será construí-
do durante todo o ano pelo públi-
co até o evento final no segundo
semestre", diz o gerente de marca
Fernando Ambrósio. "Não pode-
mos ser percebidos como uma
marca igual às outras e temos
histórico para sustentar isso", ar-
gumenta. "Nossas campanhas
com o 'Moto DJ' são de 2002,
quando as telecom ainda não se
voltavam para esta estética. O
consumidor vê quando uma mar-
ca faz essa abordagem com con-
sistência e outras vêm do nada,
mudando posicionamentos de
acordo com a alteração da direto-
ria de marketing", dispara.

Jovem sociável

No ano passado, a concorren-
te Nokia entrou na briga, jogando
com pesos pesados: por meio do
projeto Nokia Trends, trouxe ao
Brasil ícones do mundo eletrôni-
co como Fatboy Slim e Chemical
Brothers, além daquele que é con-
siderado um dos maiores encon-
tros de "arte avançada e expandi-
da" do mundo, o Sonár, que ocor-
re há mais de uma década em
Barcelona. "Fizemos uma pesqui-
sa que identificou o segmento 'jo-
vem sociável', que tem entre 17 e
25 anos, vive em grupo, é influen-
ciado pelos amigos, gosta de no-
vidades e segue tendências, espe-
cialmente a música, como refe-
rência", conta o diretor de marke-
ting Anderson Ramos. "Comple-
mentamos isso com a idéia de
arte multimídia, que faz o link
com nosso negócio." Sobre a tê-
nue linha entre posicionamento
de marca e dedicação a tendên-
cias, Ramos opina que não cabe à
marca ditar padrões, mas sim en-
tendê-los e desenvolver soluções
adequadas a seu público-alvo.

A Brasil Telecom GSM embar-
cou nessa tendência com o Brasil
Clube, também uma festa itine-
rante para o público jovem, ao
lado da Siemens. O evento come-
çou em janeiro e termina em abril,
passando por sete cidades com
bandas, DJs e diversos ambien-
tes. O projeto se cruza com o HIT,
um produto que mistura diferen-
ciais de aparelho celular com um
programa de relacionamento com
os jovens, realizado apenas na
Região Sul durante o verão e vol-
tado para elementos da cultura
hip-hop. "É imprescindível parti-
cipar desses movimentos, em ra-

zão de sua força e apelo com o
público consumidor", observa o
diretor de marketing Rodrigo Vi-
digal. "Mas fazemos essas ações
com uma leitura de brasilidade e
de vanguarda."

A Coca-Cola promove em
2005 a terceira edição do Coca-
Cola Vibezone, vendido pela
empresa como "o multievento
mais surpreendente do Brasil"-.
Neste ano o caráter itinerante fica
restrito ao Rio de Janeiro e a São
Paulo, e o encontro passa a inte-
grar um projeto maior, que cruza
mídia de massa, eventos e pro-
moções vinculadas à compra do
produto. A promoção "Pegue sua
vibe", que capitaneia a estratégia
e tem o Brasil como base para a
América Latina, envolve a troca
de comprovantes de compra por
mini-VCDs com áudio e vídeo de
diversos artistas, embalagens di-
ferenciadas do produto e a possi-
bilidade de ganhar prêmios, como
o direito a viajar com acompa-
nhante para o Vibezone do Rio de
Janeiro. "Os resultados que a
marca vem alcançando confir-
mam o sucesso da Coca-Cola ao
criar um canal de comunicação
específico para o jovem", afirma a
diretora de marketing para o Bra-
sil, Cláudia Colaferro. O diretor
de comunicação, Marco Simões
complementa: "O Vibezone não
tem o objetivo imediato de ven-

der mais produto. Queremos criar
uma aproximação de longo pra-
zo com o consumidor".

Bandas independentes
Apesar da inclinação evidente

dessas marcas pelos eventos de
entretenimento, focados no públi-
co jovem e na multidisciplinarie-
dade, algumas competidoras ten-
tam tacadas mais direcionadas. A
Claro, que já passou por diversas
áreas de investimento cultural no
passado (incluindo o patrocínio
de uma turnê de Sandy &Júnior),
aposta em 2005 em uma espécie
de contrapartida para tamanha
diversidade. A operadora inicia em
abril o festival Claro que é Rock,
que vai atravessar o País ao longo
do mês selecionando bandas in-
dependentes para o festival que
ocorre em setembro. A iniciativa
vem dentro do guarda-chuva do
Claro Idéias, um plano de relacio-
namento para os jovens. "Existe
um desejo constante do público
pelo rock", diz o diretor de marke-
ting da Claro, Roberto Guenzbur-
ger. "Nada melhor que o rock, um
estilo universal, ousado e eterna-
mente inovador para marcar esta
prática de relacionamento."

A Vivo patrocina pelo segundo
ano o Vivo Open Air, realização
que parte do cinema para abraçar
também a música, as artes plásti-
cas, a gastronomia e os jogos em

uma "experiência multissensorial",
nas palavras de seus organizado-
res. Talvez o mais abrangente de
todos os eventos em termos de
cobertura de target, o Open Air
(que surgiu na Europa) terá pro-
gramações voltadas para a família,
as crianças, o público alternativo e
o de massa, sempre ao ar livre.
"Neste ano criamos curadorias es-
pecíficas para cada área, com o
objetivo de oferecer às famílias de
nossos clientes e ao público em
geral uma experiência ainda mais
completa", explica o diretor de mar-
keting promocional e eventos, Feli-
pe Barahona. Ele diz que o Open
Air não se dispersa em seu conceito
por ter o cinema como ponto de
partida, o que evitaria a possível
falta de diferenciação no mundo
dos eventos culturais no País.

Tim e Visa também buscam
demarcar território em áreas espe-
cíficas. A marca de telefonia móvel
volta-se à música, atingindo diver-
sos públicos a partir de eventos
como o Tim Festival (antes Free
Jazz), o Prêmio Tim de Música
(antes Prêmio Sharp) e mais re-
centemente o PercPan, em que a
operadora estréia como patroci-
nadora neste ano. Já a bandeira de
cartões de crédito realiza em 2005,
ao lado da Rádio Eldorado, a oita-
va edição do Prêmio Visa de Músi-
ca Brasileira, voltado para a avalia-
ção de novos talentos na MPB.
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