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Lançar um novo serviço no mercado, despedir-se do verão ou celebrar a entrada do inverno. Tudo 
é motivo para uma boa e organizada festa. É esta a estratégia cada vez mais usada pelas 
empresas de consumo do País para se aproximar de seu público-alvo a um custo menor quando 
comparado aos investimentos nos comerciais de televisão. O chamado marketing promocional 
movimentou estimados R$ 15 bilhões no ano passado, o que representou uma alta de 50% em 
relação ao ano anterior, de acordo com projeções da Associação de Marketing Promocional 
(Ampro).  
 
O número de eventos bancados pelas grandes empresas de tecnologia, bebidas e automobilismo 
continua em alta este ano. Entre 2004 e os primeiros meses de 2005, houve crescimento de 20% 
na quantidade de empresas criadas especialmente para organizar eventos. No meio dos novatos 
estão (que também são ilustres) Roberto Justus (presidente e CEO do grupo Newcomm), Nizan 
Guanaes (presidente da Africa e sócio da holding Ypy) e Bya Aidar, presidente da agência MPM 
(que pertence ao Ypy) e também uma das maiores referências no segmento de eventos 
corporativos.  
 
"Esta é uma ferramenta usada pelas empresas para aumentar as vendas por meio de uma 
construção da marca. Enquanto a propaganda trabalha com a atitude, as festas ressaltam o 
comportamento do público, passando um estilo de vida e criando um vínculo com o target 
pretendido. O custo benefício é melhor já que as festas são mais baratas que veicular vários 
comerciais. São as agências de publicidade que têm apostado forte na área", explica Gerson 
Christensen, vice-presidente da Ampro.  
 
Aposta de gigantes  
 
O maior conglomerado de comunicação do País, o grupo Newcomm, presidido por Justus, acaba 
de criar a Maestro Business & Promotion, agência que desenvolve ações promocionais e grandes 
eventos e já conta com clientes como Vivo, Bradesco, Mercedes-Benz, Colgate e Kaiser 
(Cervejarias Kaiser).  
 
"Atender a esse mercado hoje é uma necessidade. Por isso, lançamos a Maestro. Estamos 
otimistas. Esperamos um faturamento de R$ 80 milhões nos próximos cinco anos", ressalta o 
diretor-geral da Maestro Business & Promotion, Flavio Pedreira. A Maestro já existia e foi 
adquirida pelo grupo porque, segundo Justus, a operação, neste caso, foi mais eficiente do que 
criar uma nova empresa. Além de Justus, quem também abre agência para o setor, batizada de 
Tudo, é o publicitário Nizan Guanaes, ao lado de Bya Aidar.  
 
Forte competição no segmento  
 
As duas agências (a Maestro e a Tudo), no entanto, entram em um mercado bastante 
competitivo. Menos conhecidas, a carioca Norway, a New Style e a Usina da Criação também 
criaram unidades especiais. Na New Style, a expectativa é que este ano a organização e 
promoção de festas alcancem até 40% do faturamento da empresa, que está há 17 anos no 
mercado. "O interesse em se aproximar do cliente é uma das principais preocupações das 
empresas de consumo", explica Claudio Xavier, diretor da New Style, que conta com clientes 
como Visa, TIM e Telefônica.  
 
Para a diretora da nova unidade de promoção da Usina da Criação, Adriana Tobaruella, que conta 
com a Philips como cliente, as festas são um complemento dentro da comunicação da empresa. "É 
uma das únicas oportunidades de estar perto do público e ter resultados mais práticos em relação 
à publicidade", explica Adriana.  
 



Há dois anos no mercado, a One Stop, que pertence ao Grupo Total, de Eduardo Fischer, já conta 
com mais de dez clientes. Só no ano passado, a alta no faturamento chegou a 30%. "Uma marca 
é feita por pontos de contato com o consumidor. E são exatamente esses momentos de lazer que 
conseguem fidelizar os consumidores", afirma o diretor-geral da One Stop, o publicitário Marcelo 
Moreira.  
 
Telefonia e bebida são fortes  
 
Assim, são as empresas de telefonia e de bebidas que mais apostam nas festas. Para a Skol 
(AmBev), líder de mercado de cervejas com cerca de 30% de participação, os eventos são 
ferramentas importantes para mostrar ao público o espírito jovem e inovador que a marca procura 
vender. Os próximos eventos como o Skol Stage, que vai percorrer o interior do Rio (em cidades 
como em Cabo Frio, Niterói, Friburgo, Teresópolis, Campos e Búzios) e o Skol Beats consumiram 
investimentos milionários, mas não divulgados pela AmBev.  
 
"Essa é uma forma diferente de o público estar em contato com o produto. Além disso, sempre 
levamos aos eventos a grife Skol. Criamos eventos exclusivos da empresa, como o Skol Beats", 
diz a gerente de comunicação da Skol, Estela Brant. Para Gerson Christinsen, vice-presidente da 
Ampro, muitas empresas também apostam em festas como forma de combater as ações dos 
concorrentes. "Para evitar o crescimento do concorrente na mente do público, elas contra-atacam 
com muitos eventos", endossa Christinsen.  
 
A diretora de operações da Banco de Eventos, Andrea Galasso, também concorda. Para a 
executiva, o marketing operacional permite que o produto seja experimentado, assim como a 
sensação de bem-estar que aquela marca proporciona com gastos menores. "Aumentamos em 
50% as nossas receitas no ano passado. Empresas de telefonia apostam pesado nas festas", 
afirma Andrea Galasso.  
 
Assim, Vivo, com seu Open Air, a Claro, com o Rio de Verdade, TIM, com o TIM Festival, e Oi, com 
o seu Noites Cariocas, bancam os eventos mais badalados. "A realização de eventos de grande 
porte é muito importante para a estratégia de marketing e tem por objetivo ir além do simples 
fortalecimento da marca. Na verdade, buscamos um envolvimento direto com nossos 
consumidores", explica o diretor regional da Claro, José Carlos Cinelli.  
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