
A Banco de Eventos prevê faturar 100% mais em 2004 
 
Forte no marketing promocional, empresa de Victor Oliva amplia serviços.  
 
O crescimento das ações de marketing que complementam a propaganda, assim como em todo o 
mundo, é visível também no Brasil. Uma das empresas mais conhecidas do setor de comunicação, 
a Banco de Eventos, que tem Victor Oliva como sócio majoritário e fundador, registrou de janeiro 
até agora um faturamento de R$ 72 milhões. Em todo o ano passado, foram R$ 52 milhões. A 
empresa, além de promoções, trabalha com convenções, marketing de incentivo, design, relações 
públicas, eventos e patrocínios para clientes como AmBev, Unilever, Ford, TIM, entre outras 
gigantes de seus segmentos. "Fizemos alguns reajustes, contratamos novos profissionais e 
ampliamos os serviços para cada cliente", diz Oliva, que há 15 anos comanda a Banco de Eventos.  
 
O empresário conta que, além da reestruturação da sua empresa, este ano, também, o mercado 
passou a reagir melhor aos investimentos na comunicação. "Oferecemos um trabalho que 
chamamos de 360°, e o cliente fica instigado a conhecer as novas ferramentas que temos 
disponível na empresa", afirma Oliva, ex-empresário da noite e um dos responsáveis por sucessos 
de casas como Gallery (auge entre 1979 e 1993), Resumo da Ópera e Moinho Santo Antonio, 
todas na cidade de São Paulo.  
 
Hoje, a Banco de Eventos assina toda a organização, por exemplo, do badalado e disputadíssimo 
camarote da Brahma, no carnaval do Rio de Janeiro, além de outros eventos que ficaram 
conhecidos em todo o Brasil, como o Nokia Trends, no gênero promocional.  
 
O nome de empresário da noite, segundo Oliva, não trouxe apenas benefícios quando montou sua 
agência de comunicação, já que, segundo ele, muitos duvidaram da sua capacidade para tocar o 
novo negócio. "Sempre trabalhei com boates e restaurantes e alguns contatos foram importantes. 
A Banco de Eventos era muito pequena nessa época." Oliva diz que as operações da empresa 
tiveram início a partir da chegada ao Brasil da BMW, por meio de um importador. "Começamos a 
fazer lançamentos, test drives, convenções, etc", lembra o empresário, citando que hoje a BMW 
(que atua no Brasil como uma subsidiária) não é mais um cliente da Banco de Eventos. "Eles 
seguiram outros rumos", completa Oliva.  
 
"De alguma forma, não era tão diferente do que já fazia nas boates e restaurantes, pois já me 
considerava um vendedor de sucesso", comenta. Depois de mais de 20 anos de trabalho no 
mundo do entretenimento (somente no Gallery foram 7 mil noites), Oliva afirma que a grande 
diferença entre as duas atividades é que passou a conhecer melhor o DNA das marcas a qual 
trabalha em sua empresa atual.  
 
A Banco de Eventos não tem contas fixas, ou seja, trabalha com jobs, segundo Oliva. "Temos um 
sino na agência que quase todos os dias é tocado. Isso porque estamos constantemente 
ganhando concorrências." Ao todo, porém, são 30 clientes de peso que têm trabalhos sendo 
executados pela Banco de Eventos, no momento com 140 funcionários, a maioria pessoas 
bastante jovens.  
 
Os trabalhos de maior volume no momento são os feitos para os setores de bebida, bancário e de 
telefonia. "São eventos bem variados, para várias marcas", completa Victor Oliva. Esse sucesso 
faz com que a Banco de Eventos estime terminar o ano com um faturamento pelo menos dobrado 
em relação ao de 2003. "Se fossemos uma agência de propaganda, certamente estaríamos entre 
as 20 maiores do Brasil."  
 
A necessidade de complementar a estratégia de marketing do cliente faz com que a Banco de 
Eventos, muitas vezes, trabalhe em parceria com as agências de propaganda. "No ‘no- media’, o 
marketing promocional é o que mais cresce atualmente, já que é indispensável falar de forma 
direta com o público-alvo", explica. "É como saber exatamente o que se vai pescar." Para o 



empresário, no segmento ainda são poucos os exemplos de agências bem-sucedidas. Cita a 
concorrente Bullet como uma empresa de sucesso, além da Joy Euro RSCG, braço de marketing 
da Carillo Pastore Euro RSCG.  
 
Apesar de defender o seu negócio, Oliva ressalta que não é sempre que o cliente precisa de um 
evento e que nem todos os eventos são aceitos pela sua agência. "Traçamos um plano e 
mostramos para a empresa aquilo que ela realmente precisa", informa. A Banco de Eventos 
também oferece serviços de relações públicas, ações de ponto-de-venda, assessoria de imprensa, 
entre outros. "Tem cliente para o qual somos a única agência", diz Oliva.  
 
Convenções também são uma especialidade da Banco de Eventos. Realiza, por exemplo, todas as 
da AmBev há 11 anos, inclusive fora do Brasil. Também já executou esse trabalho para Natura, 
Pão de Açúcar, e outros clientes.  
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