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Os eventos estão surgindo como uma poderosa ferramenta de marketing, segundo indicam 
pesquisas recentes sobre o planejamento estratégico das empresas e o comportamento do 
mercado publicitário. A mesma tendência também é apontada pelos últimos resultados alcançados 
pelas agências de marketing de relacionamento.  
 
De acordo com o Instituto InterScience , o evento é a segunda ferramenta mais utilizada pelos 
grandes anunciantes. A força dos eventos no marketing direto das pequenas e médias empresas 
foi apontada ainda pelos dados acumulados em quatro rodadas da Pesquisa DCI.  
 
A Incentive House , braço de serviços do Grupo Accor , que vem ampliando sua participação nesse 
segmento, fechou o primeiro semestre deste ano contabilizando a criação de 28 eventos, quase o 
número total de 2002 inteiro, quando foram desenvolvidos 29 projetos. "As empresas estão 
entendendo que evento é mais do que uma festa, é um instrumento para falar cara-a-cara com os 
clientes, fornecedores ou funcionários", afirma o diretor de criação da Incentive, Jorge Medauar 
Júnior.  
 
Uma das principais empresas de marketing de relacionamento do mercado nacional, a Incentive 
House espera encerrar 2003 com a área de eventos respondendo por 50% do faturamento da 
empresa, prevê o diretor-geral, André Sapoznik. Os eventos realizados pela agência envolvem 
clientes dos setores farmacêuticos, tecnologia, financeiro, serviços, entre outros.  
 
"Queremos avançar nessa fatia de mercado, pois temos know how consolidado e 90% de nossos 
clientes já fizeram pelo menos um evento conosco, o que demonstra o alto índice de retorno, de 
satisfação com os resultados alcançados", completa Sapoznik.  
 
O crescimento das receitas obtidas com eventos pelas agências de marketing de relacionamento 
reflete as decisões das empresas. Pesquisa DCI realizada junto a 1.196 empresários, entre os 
meses de abril e julho, revelou que o marketing direto é a prioridade número um dentre as 
preferências de investimentos neste ano. As ações escolhidas pelos empresários, segundo o 
levantamento, são a mala-direta e o merchandising — em primeiro lugar, eventos e feiras — as 
segundas colocadas, e, em terceiro lugar, a Internet.  
 
Além de alavancar a marca, eventos servem para ampliar a rede de franqueados, enfatiza o 
gerente de expansão e franquias da Golden Services , holding especializada em franquia de 
serviços, entre elas a Sapataria do Futuro . A empresa participa em cerca de dez feiras por ano no 
Brasil e, a partir de 2004, planeja estar em eventos deste tipo em Portugal e Argentina.  
 
Outra vantagem dos eventos é a possibilidade de levar a mensagem a públicos específicos, de 
forma direta e sem intermediários. Na disputa pelo mercado, as pequenas e médias empresas 
descobriram essa ferramenta para sair do anonimato sem gastar muito. A cada ano aumenta em 
10% a participação delas na locação de espaços em feiras e eventos de São Paulo.  
A consolidação dos eventos como ferramenta de destaque do marketing utilizado pelas empresas 
para se comunicar com os mais diversos públicos — desde os funcionários até os clientes, 
passando pelos fornecedores — demonstra uma mudança de hábito dos dirigentes das empresas. 
Segundo o diretor-geral da Incentive House, a recessão e a concorrência acirrada fazem com que 
os executivos continuem trabalhando na redução dos custos e no aumento da qualidade de seus 
produtos e serviços. No entanto, eles começam a prestar mais atenção na importância de falar 
diretamente com seus clientes e funcionários. Apesar dessa mudança, a alocação de recursos para 
os eventos ainda está distante dos 48% do montante total dos recursos da área (R$ 15 bilhões no 
ano passado) que são dispensados para propaganda, contra apenas 8% destinados a eventos.  
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