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Empresas apostam em eventos para clientes corporativos. 
 
Serviços e produtos oferecidos pelas empresas são facilmente copiados. O diferencial de um 
negócio está no relacionamento que as empresas prestadoras destes serviços estabelecem com os 
seus clientes, pontua Eduardo França, professor da Escola de Propaganda e Marketing (ESPM), 
especialista em comunicação empresarial. Empresas como Bradesco, Intelig e Vivo apostam nos 
eventos para se aproximar dos clientes corporativos. 
 
"A Comunicação continua sendo uma estratégia que dá suporte aos relacionamentos. Com estas 
ações de marketing, as empresas trabalham a sua marca, dão visibilidade à empresa no mercado, 
se relacionam com os clientes e geram negócios. Trata-se de uma forma diferente de se 
aproximar do público-alvo, sem ser por meio de anúncios e propagandas", ratifica França.  
 
O Banco Bradesco tem esta política de relacionamento com os clientes há mais de 10 anos. A 
instituição realiza dois tipos de eventos: um com foco no lazer e cultura e o outro, no 
conhecimento. O público-alvo da área corporativa da empresa é dividido em dois segmentos: 
clientes pessoas jurídicas de médio porte que faturam anualmente R$ 15 milhões e empresas de 
grande porte com faturamento em torno dos R$ 180 milhões. Cada gerente corporativo do banco 
fica responsável por uma média de 15 a 30 empresas, dependendo do segmento que atende. A 
demanda por este tipo de comunicação pode vir do próprio gerente da conta, como também do 
supervisor dos gerentes ou do diretor do setor.  
 
A periodicidade com que os eventos ocorrem é que deve ser planejada estrategicamente pelas 
áreas de marketing e corporativa da empresa, enfatiza Cristiano Belfort, diretor executivo do 
banco. "Ao mesmo tempo em que o Bradesco compra apresentações fechadas do Fantasma da 
Ópera, a instituição também contrata profissionais competentes do mercado para dar palestras 
em encontros e seminários, nos quais os clientes corporativos são convidados a participar. Os 
eventos feitos pelo Bradesco são para agregar valor ao executivo em sua própria área de atuação. 
Os programas são regionais. Podem acontecer uma vez por semestre ou com uma freqüência 
maior ao longo do ano. O banco tem o dever de se fazer presente na vida de seus clientes", 
considera Belfort. 
 
As ações estratégicas da Intelig Telecom com seus clientes corporativos começou de uma forma 
mais bem estruturada em 2004. Trata-se de uma atuação preventiva reconhecida internamente 
como eventos de relacionamento. Estes planos de marketing funcionam para reter os principais 
parceiros da empresa e adquirir novos clientes potenciais. Na empresa, as áreas responsáveis por 
este posicionamento de mercado são os departamentos de Vendas Corporativas, Recursos 
Humanos, Comunicação e Marketing. A área de vendas corporativas sinaliza que precisa trabalhar 
um determinado cliente para estreitar os laços entre ambos ou renovar o contrato que está 
prestes a expirar. Quando se trata de clientes novos, este departamento, juntamente com a área 
de Marketing, pesquisa o mercado e busca ferramentas promocionais para atrair a atenção e a 
aprovação do público-alvo.  
 
Eventos como encontros gastronômicos e sessões fechadas de cinema e espetáculos teatrais, 
fazem parte dos recursos utilizados pela Intelig Telecom para se relacionar com os executivos-
chave das empresas parceiras. Estas ações são feitas para todo tipo de cliente, seja ele pequeno 
ou grande. O primordial é fazer com que a área de Vendas cumpra as metas. Há um orçamento 
estipulado para estes gastos. A área de Comunicação é acionada neste momento. Ela estrutura e 
concretiza o evento. Os executivos da Intelig, principalmente os de Vendas, participam da ação, 
acompanhando os clientes nos programas. A escolha das programações são feitas por meio de 
análises relativas ao perfil e comportamento do executivo que está sendo focado. Avaliações 



futuras são feitas com os mesmos para saber se eles aprovaram o evento. É uma forma de 
feedback para as áreas da empresa. 
 
Cliente corporativo é foco da Intelig telecom  
 
Vânia Carvalho, vice-presidente de Marketing da Intelig Telecom, ressalta que o atendimento 
dado ao cliente corporativo é o diferencial da empresa perante a concorrência. "Numa companhia 
de telefonia, as tecnologias utilizadas são muito parecidas. Se uma operadora sai na frente, 
lançando um serviço exclusivo, com o passar do tempo, aquele item já faz parte da realidade de 
todas as prestadoras de serviço do segmento. O que realmente destaca a empresa no mercado é 
o atendimento de qualidade que ela oferece aos seus clientes, sejam eles pessoa física e jurídica", 
afirma Vânia. 
 
Na operadora Vivo, foi criada uma área específica para clientes corporativos, a Vivo Empresas. Em 
2005, a empresa investiu na divulgação deste departamento. O objetivo da unidade de negócios é 
dar soluções para os parceiros de pequeno, médio e grande porte e mostrar produtos e serviços 
da Vivo que existem para facilitar a operação das empresas associadas. Agostinho Balbino, diretor 
geral da Vivo Empresas, ratifica o papel fundamental que o setor tem para a corporação. A Vivo 
Empresas posiciona a marca no mercado, se relaciona com os clientes e gera negócios. Esta 
estratégia visa fidelizar os clientes antigos e atrair novos consumidores potenciais.  
 
"A programação da área para os seus clientes corporativos é fechada anualmente, por meio de 
uma previsão orçamentária e as ocasiões em que a empresa não pode deixar de fazer parte. O 
custo-benefício é positivo. A intenção é ir aprimorando cada vez mais estas estratégias e fazer 
com que as ações que deram certo sejam implementadas em outras regiões em que a Vivo atue. 
O processo é contínuo e de prevenção. Um evento que se destaca dentre os demais é o café com 
tecnologia, no qual a Vivo demonstra durante um encontro matinal, geralmente realizado num 
lobby de hotel, como pode vir a beneficiar os seus clientes", pontua Balbino.  
 
"As empresas de grande porte estão entendendo a importância destas ações e cada vez mais 
investindo neste tipo de comunicação. Os eventos de relacionamento estão fazendo parte dos 
planos da companhia. Os orçamentos anuais têm parcelas direcionadas para estas estratégias de 
atuação. A perspectiva é que mais companhias se conscientizem dos benefícios trazidos com esta 
postura e futuramente, passem aderir ao movimento", conclui França. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 abr. 2006, Gerência, p. B-10. 
 


