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RESUMO 

 

 

Este estudo analisa o papel dos eventos culturais como um potente elemento 

socializador na estratégia da comunicação da marca com o mercado. Os principais objetivos 

são retratar o uso da Comunicação Integrada de Marketing como um diferencial sustentável, o 

marketing cultural frente às novas formas de comunicação com o mercado, a contextualização 

da marca e os eventos culturais como instrumento de branding. A metodologia dessa pesquisa 

constitui-se em bibliografia, pesquisa documental, entrevistas e o estudo de caso da empresa 

“Tim” com o recorte “Tim Festival” edição 2005 em São Paulo. Dentre as conclusões 

encontradas, confirmou-se que a propaganda tradicional vem perdendo espaço para os 

eventos, mas ao mesmo tempo, por si só não se bastam, havendo a necessidade de atrelá-los a 

outras atividades promocionais. Verificou-se também que os eventos culturais comunicam a 

mensagem de forma envolvente e finalmente a consideração sobre a relação gratificante do 

evento com a lembrança de marca. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Comunicação Integrada de Marketing, Marketing Cultural, Eventos, Marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study analizes the cultural events role as a powerful element for socialization on 

branding strategy communication to the market. Main objectives was to delineate the use of 

Marketing Integrated Communication as a tenable differential, the Cultural Marketing faces 

new ways to communicate to the competitive market, the branding contextualization and the 

cultural events as a branding instrument. The methodology used enfolded bibliography, 

documental research, questions and a case study of Tim Company, with the Tim Festival, 

2005 edition in São Paulo. Among the conclusions, it was confirmed that the traditional 

publicity is losing to events, but, at the same time, just events are not sufficient, there are the 

necessity to work together with others promotional activities. It was verified too that cultural 

events communicate the message on an enthusiastic way, and finally, the considerations about 

the rewarding relation of event to the branding memory. 

 

KEYWORDS:  

Marketing Integrated Communication, Cultural Marketing, Events, Branding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 
 
En este estudio se analiza el papel que tienen los eventos culturales y su importancia  como 

parte de una estrategia de comunicación dirigida a un mercado especifico. Los principales 

objetivos del estudio son mostrar la aplicación de la Comunicación Integrada al Marketing 

como un elemento diferencial sustentable, asi como tambien mostrar el marketing cultural 

como una nueva forma de lograr una comunicación efectiva en un mercado altamente 

competitivo ademas de conceptualizar a las marcas y los eventos culturales como un 

instrumento del  branding. La base teórica-metodologica esta constituída en base a la 

bibliografía,la investigación documental, entrevista y un estudio del caso de la empresa TIM 

con el abstracto del TIM FESTIVAL en su edición 2005 en São Paulo. Entre las conclusiones 

encontradas se confirma que la propaganda tradicional va perdiendo espacio para los eventos 

conforme pasa el tiempo, por si sola la propaganda tradicional  no basta y más aún teniendo la 

necesidad de atraer a los clientes mediante otras actividades promocionales. Tambien se 

encontro que los eventos culturales comunican un mensaje de forma persuasiva y finalmente 

se considera  la relacion satisfactoria de un evento como ayuda para  recordar a una marca. 

 

PALABRAS CLAVE. 
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INTRODUÇÃO 

 
Pensando em contribuir para a investigação de um assunto em evidência nos tempos 

atuais, trazemos o estudo dos eventos culturais como possibilidades melhores e mais amplas 

de combinar marcas e unir empresas e pessoas para um objetivo comum: “criar conexão”. 

Com o desenvolvimento da globalização, surgem a cada dia novos produtos e 

consequentemente uma demanda comunicacional intensa e dilacerada. Diante disso, os 

consumidores figuram neste cenário, tentando participar do commodity cultural como uma 

forma de integração social fruto da comunicação de massa. Essa cultura capitalista, segundo 

Don Slater (2002, p. 120) trás mudanças significativas para a sociedade pois, “[...] as 

qualidades e capacidades de agir ou sentir que um ser humano possui, deixam de ser uma 

parte orgânica de sua personalidade, são coisas que pode `possuir´[...]”. O consumo passa ser 

vendido como um produto principalmente cultural, ofertando sensações, prazeres, ilusões, 

experiências, entre outras. 

Em conseqüência dessa situação vivida pelos consumidores contemporâneos, os 

profissionais de comunicação, buscaram novas estratégias para atender a essa nova demanda 

ansiosa por viver experiências e simulações atrativas, na esperança de chegarem mais 

próximos da felicidade. O real é substituído pelo lúdico, ou seja, a venda do produto em si, 

passa ser mera coadjuvante da experiência e/ou da emoção. 

Nesse sentido de evasão da vida real, surgem os eventos, apresentando oportunidades 

diferenciadas de criar ambientes interativos onde empresas e clientes se reúnem para 

promover uma marca ou um produto. O evento trabalha as percepções, o hedonismo, as 

sensações prazerosas proporcionando melhor assimilação da mensagem. Muitas vezes, essa 

compreensão se dá de forma inconsciente, facilitando a possibilidade da mensagem e da 

empresa virar notícia, obtendo assim, maior audiência do público. Um evento de sucesso 

corresponde a uma marca de prestígio, por isso, a associação das marcas com grandes eventos 

é prática comum nas organizações mundiais, pois projeta a familiarização da marca e sugere 

para a empresa mais visibilidade e confiabilidade.  

Sabe-se, sem sombra de dúvida, dos objetivos mercantilistas de uma empresa em 

realizar um evento, no entanto, as etapas que antecedem o tão almejado objetivo são de 

grande valia para a empresa, pois a relação de lembrança que o consumidor estabelece com a 

marca começa desde a organização do evento até a reverberação dele na mídia e o 

acontecimento propriamente dito. 
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O papel principal do evento cultural é estabelecer uma relação positiva da marca com o 

universo que a empresa deseja atingir, seja local, regional, nacional ou mundial. Em todas 

essas situações, transcreve o sentido de ampliar as significações da marca e maximizar seu 

conhecimento-visualização. 

Partindo desses significados, pretende-se analisar os eventos culturais como instrumento 

de Relações Públicas a serviço da Comunicação Integrada de Marketing, com o conceito 

proposto pelo seu criador Don E. Schultz (2001, p.21) “o conjunto articulado de esforços, 

ações, estratégias e produtos de comunicação, com o objetivo de agregar valor à marca ou de 

consolidar a sua imagem junto a públicos específicos ou à sociedade como um todo”.  

Nesse contexto, o estudo da marca é bastante pertinente, pois ser conhecida é a primeira 

condição para obter o sucesso da marca e saber mensurar o quanto ela é lembrada é uma 

informação valiosa. Isso serve como baliza para o trabalho executado em prol da marca ou 

branding. Acreditamos ainda que, o maior patrimônio da marca é a imagem que ela consolida 

no mercado em meio à avalanche constante de novos produtos. O especialista no assunto 

Marc Gobé (2002), acredita que o aspecto emocional dos produtos e seu sistema de 

distribuição ou serviços, serão a diferença-chave para a escolha final do consumidor, além da 

conexão estabelecida, onde a marca deixa de ser apenas uma imagem que identifica uma 

empresa ou produto para a conquista de uma relação emocional positiva com os clientes.  

Observando a crescente demanda da área, a empresa Tim aposta nessa tendência 

desenvolvendo ações segmentadas, partindo de dois elementos integradores que são a música 

e o espaço interativo como veremos messe projeto, cuja associação está relacionada à idéia de 

que a música diminui a distância entre as pessoas, independente de onde elas estejam.  

Os aspectos condizentes com a C.I.M. encontram-se no primeiro capítulo, onde 

traçamos um paralelo entre marketing e a comunicação, apresentando as ferramentas que 

compõem o mix de comunicação integrada a serviço do mercado. São elas: Publicidade e 

Propaganda; Venda Pessoal; Promoção de Vendas; Merchandising; Marketing Direto; CRM e 

Relações Públicas.  

No segundo capítulo, levantamos a questão da cultura e sua importância para a 

sociedade, abordamos a comunicação de massa como um meio socializador dessa cultura 

multifacetada.  Discutimos também nesse capítulo, a sociedade de consumo e a necessidade 

do indivíduo de se socializar e se firmar provido de bens e status no meio que vive. 

Decorrente das necessidades do homem apresentamos o marketing cultural, que chega nesse 

contexto para promover algo mais à sociedade que busca emoção e prazer em tudo que faz. 
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No terceiro capítulo, o foco é o evento. Resgatamos o conceito de lazer, festas, 

entretenimento e por fim a contextualização do evento. Discutimos o papel que a mídia exerce 

na reverberação do evento e a confluência da comunicação da mensagem com o meio. 

Analisamos dados de mercado e observamos informações importantes sobre o crescimento 

dos investimentos no setor. Apresentamos também casos de empresas que investem em 

eventos culturais e o significado que elas acreditam trazer para a imagem da marca. 

O quarto capítulo é dedicado à marca, apresentando conceitos, características, 

construção e imagem da marca. Em seguida, fazemos um dimensionamento do valor 

monetário da marca e do valor emocional e para fechar esse capítulo, estabelecemos a relação 

da marca com o aspecto de lembrança proposto, apresentando exemplos atuais de empresas 

que realizam essa associação com qualidade. 

O quinto e último capítulo, reservamos ao estudo de caso, onde analisamos o mercado 

de telefonia móvel, a trajetória da empresa TIM no mercado brasileiro e a concorrência do 

setor. Conhecemos as estratégias de marketing e o posicionamento adotado desse segmento 

junto ao marketing cultural, bem como a contribuição que o patrocínio representa para a 

imagem de marca. Apresentamos também, a pesquisa “Top of Mind”, que foi de suma 

importância para fornecer dados e confirmar algumas hipóteses, ale de colaborar para o 

surgimento de respostas inesperadas.   

O problema de pesquisa, se deu com a investigação do evento como difusor da 

diversidade cultural, e a conexão que consegue estabelecer com a marca que o patrocina, de 

modo que o consumidor perceba o que a marca deseja transmitir em meio ao ambiente 

multicultural de uma sociedade de consumo que busca prazer em tudo que faz ou em tudo que 

consome. 

Em primeiro lugar, esse estudo percorre os caminhos da comunicação que 

desencadeiam no evento cultural e se a sua prática propõe a integração da marca com seu 

público alvo, em segundo lugar, verificar se o uso do evento Tim Festival agrega valor de fato 

à marca TIM e se esses valores são percebidos de forma agradável pelo meio como uma 

espécie de gratificação e em terceiro lugar, verificar se o evento colabora na relação dos 

aspectos da lembrança da marca e se esta conexão pode ser uma estratégia de marketing em 

meio ao concorrido mercado de telefonia móve l. 

A questão central, foi investigar se a utilização dos eventos culturais em ações 

promocionais conseguem impactar o consumidor a ponto dele reconhecer a marca e os 

atributos que ela oferece, além de verificar se as empresas de telefonia móvel utilizam o 

evento associado à cultura como um recurso de promoção da marca conseguem maior 
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participação do mercado ou como no caso da TIM, que se apropria de um elemento ligado a 

cultura do brasileiro que é a música, ela torna-se mais reconhecida nacionalmente obtendo o 

reconhecimento do público 

Os procedimentos metodológicos para realização desse estudo foram: 1. Levantamento 

bibliográfico revisando as teorias e conceitos sobre o marketing, comunicação integrada, 

relações públicas, cultura, eventos, marketing cultural e marca, além de todo o material 

disponível na mídia e documental, que permitiram a elaboração de um estudo exploratório a 

respeito não só do evento em questão, mas de toda a temática envolvida da comunicação. Foi 

feita a análise dos documentos primários, bem como a busca por materiais contemporâneos e 

retrospectivos, a fim de gerar comparações dos registros. 2. Foi desenvolvido o Estudo de 

Caso da TIM sob o recorte “Tim Festival”, que apesar de todas as dificuldades encontradas 

devido à sonegação de informações por parte da empresa, conseguimos através da mídia e da 

pesquisa qualitativa com os freqüentadores do evento colher informações para montarmos e 

analisarmos o caso. O evento ocorreu no mês de Outubro de 2005 e foram entrevistadas 33 

pessoas aplicando as técnicas de amostragem não probabilística – por cotas. Classificaremos a 

população em 4 grupos de 8 pessoas, sendo 4 homens e 4 mulheres divididos por idades: 2 

elementos abaixo de 30 anos e 2 elementos acima de 30 anos. Com isso buscamos estabelecer 

o grau de intimidade que existe na relação do público com a empresa patrocinadora. O evento 

cultural  corresponde com a visão da empresa e com os fenômenos culturais da atualidade, 

então realizando esse estudo de caso obteve-se o estímulo para as novas descobertas que 

surgiram durante o percurso do mesmo 

Diante das menções já estabelecidas, pretendeu-se com tal pesquisa, contribuir para 

ampliar a dimensão do evento como comunicador em potencial e sua relação com a marca 

diante ao mercado multisciplinar. A justificativa para esse trabalho foi também contribuir para 

futuras investigações quanto à valorização do evento cultural, bem como estabelecer 

coerência entre empresa e/ou marca – consumidor e /ou lembrança da marca como uma 

estratégia da comunicação integrada.   
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CAPÍTULO I – C.I.M. – Comunicação Integrada de Marketing 

 

1.1 Fundamentação conceitual 

 

Com o processo da globalização, a capacidade de comunicação está sendo ampliada 

cada mais para suprir as necessidades da evolução. O século XXI trouxe profundas mudanças 

para os seres humanos na maneira de ser e de agir e isso influenciou fortemente todas as 

ciências, principalmente as humanas, introduzindo novos conceitos de vida. Essas mudanças 

ocasionaram quebra de velhos paradigmas, influenciando na criação de novos significados e 

novas formas de comunicar, acarretando uma preocupação maior em compreender o 

consumidor e a sociedade mutante em que vivemos. Vamos abrir nossas mentes para o 

inesperado, para o surpreendente. É chegada a hora de acompanhar as mudanças culturais, 

que rompem fronteiras e constroem as pontes entre as nações.  

O universo da Comunicação Integrada de Marketing é um campo repleto de informações 

fragmentadas e contribuições de diversas áreas que influenciam todo instante a engrenagem 

comunicacional das organizações. Antes de iniciarmos este estudo, vamos compreender que o 

ato de comunicar significa muito mais que tornar algo comum à sociedade, ele significa a 

troca de idéias, informações, signos, mensagens e tudo mais que a imaginação permitir, pois é 

impossível imaginar o homem vivendo sem se comunicar.  

A comunicação nos dias de hoje, ganha uma nova missão que nasce do pressuposto que 

a identidade corporativa deve agregar valores e atributos justos, para que os consumidores e 

demais públicos interessem-se e associem-se à empresa de diversas formas. 

Inicialmente propomos desfazer alguns mitos e conceitos comuns e enganosos sobre o 

que é marketing e sua função. Marketing é um termo americano que foi incorporado ao 

vocabulário global e à literatura administrativa por um de seus pioneiros chamado Peter 

Drucker, em 1954. As funções básicas que delimitam seu escopo de atuação são conhecidas 

como os 4 P's: produto, preço, ponto de venda e promoção, e foi Jerome McCarthy, ainda na 

década de 50, que alertou para a importância da gestão integrada. McCarthy afirmava que 

somente assim seria possível alterar ou influenciar o comportamento das pessoas e dos 

mercados, pois refere-se ao processo decisório associado as decisões de produto, decisões de 

preço, decisões de comunicação e decisões de lugar (ou distribuição). 

Marketing não é propaganda, embora a propaganda seja uma das suas responsabilidades 

mais valiosas. Marketing também não é vendas, embora, vender produtos e serviços faça parte 
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do processo decisório e de implementação do seu mecanismo, ele é muito mais amplo e 

complexo do que as vendas por si só. Entendemos que o Marketing é um processo de 

planejamento e execução, isto é, representa uma série de decisões e atividades integradas, 

pressupondo uma ampla gama de responsabilidades associadas a desenvolvimento de 

produtos, decisões de preço, decisões promocionais e decisões de distribuição. 

Apresentamos aqui a definição formal de marketing segundo a American Marketing 

Association1: “Marketing é um processo de planejamento e execução do conceito preço, 

comunicação e distribuição de idéias, bens e serviços, de modo a criar trocas que satisfaçam 

objetivos individuais e organizacionais”.  

O Marketing agrega vários campos, daí então, vão surgindo novas denominações 

complementares como endomarketing, telemarketing, marketing de experiências, marketing 

mix, marketing viral, entre outros, passando então a referir-se não apenas a produtos tangíveis, 

mas também ao marketing de idéias e serviços.  

O estudo de marketing ainda é muito recente comparado às teorias da comunicação, no 

entanto, o professor Philip Kotler (1980), especialista no assunto, fala sobre as várias 

definições que foram atribuídas ao longo do tempo: 

Tem sido descrito como um grupo de atividades de negócios; como um 
fenômeno de comércio; como um estado de espírito; como uma função 
coordenadora, integradora, na definição de políticas; como um senso de 
propósito dos negócios; como um processo econômico; como uma estrutura 
das instituições; como um processo de troca ou transferência da propriedade 
de produtos; como um processo de concentração, equalização e dispersão; 
como a criação do tempo, lugar e posse de coisas úteis; como um processo 
de ajustamento da demanda e da oferta, e muitas outras coisas.(KOTLER, 
1980, p. 30). 

Para o autor, o comportamento humano é a base fundamental para a definição mais 

apropriada sobre o assunto, pois o comportamento de compra se traduz no conhecimento e na 

experiência adquiridos ao longo do tempo.“Marketing é a atividade humana dirigida para a 

satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de troca.” (KOTLER, 1980, 

p.31). O autor encara o sistema de marketing como “...um conjunto de instituições e fluxos 

significativos que ligam as organizações a seus mercados" (KOTLER, 1980 p. 48). Esses 

significados como já falamos anteriormente são a somatória das vivências do indivíduo 

perante aos produtos.  

Na década de 80, McCarthy (1982) continuava com suas explorações quando 

apresentou duas definições para o marketing, uma para micro marketing e outra para macro 

 
1 Associação Americana de Marketing - Marketing News – 01/03/1985  
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marketing. A primeira está na perspectiva de um conjunto de atividades executadas por 

organizações isoladas e a segunda é mais ampla, na visão de um processo social.  

 “...micromarketing é a execução de atividades que procuram atingir os 
objetivos da empresa, prevendo as necessidades do cliente e movimentando 
um fluxo de bens e serviços, que possam satisfazer aquelas necessidades de 
produtor para consumidor” e “macromarketing é um processo social que 
dirige o fluxo de bens e serviços dos produtores para os consumidores de 
modo a equilibrar efetivamente a oferta e a procura e a alcançar os objetivos 
da sociedade” (MCCARTY, 1982 p. 29). 

Atualmente esta separação não é mais utilizada, pois ambos correspondem atingir as 

necessidades da empresa e do mercado como todo, num processo globalizado com resultado 

focado nos objetivos de curto, médio e longo prazo da organização.  

No mesmo período, o especialista brasileiro Marcos Cobra, também estudioso do 

assunto, oferece sua contribuição: 

O mais importante que entender sua definição é compreender que marketing 
deve ser encarado como uma filosofia, uma norma de conduta para a 
empresa, onde a necessidade latente quer no plano qualitativo, quer no 
quantitativo, impõem a dedução dos objetivos que a empresa deve ter em 
mente, para definir as características dos produtos ou serviços a serem 
elaborados e as respectivas quantidades a serem oferecidas (COBRA, 1984 
p. 22). 

Além das definições citadas acima, temos muitos autores que contribuem para o 

instigante tema, como é o caso de Regis Mckenna, cujo direcionamento se faz para o 

paradigma que rege as relações entre as empresas e seus clientes: “Marketing é desenvolver e 

manter relações com a infra-estrutura e com os clientes. É integrar os clientes no projeto, 

desenvolvimento, produção e processo de vendas da empresa..” (MCKENNA, 1992, p. 40). 

No início do século XXI, Philip Kotler acrescentou: “marketing é um processo social 

por meio do qual, pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que 

desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros”.  

(KOTLER, 2000, p. 30). Ou seja, o marketing ajuda a desenvolver produtos, estuda o que as 

pessoas gostam ou não gostam e envolve-se na preparação do material de apoio para a 

execução do projeto. 

Outro fato de suma importância para o bom andamento do marketing é a informação, 

cuja velocidade exige atualizações constantes por parte do planejamento estratégico. O estudo 

de mercado está exigindo de todas as áreas de uma organização enfoques cada vez mais 

diferenciados e específicos para atender as necessidades do cliente, por isso a necessidade do 

acompanhamento e manutenção da informação. 
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Quem nos mostra com clareza essa visão é Jeremy Rifkin (2001) em seu livro A era do 

acesso – A transição de mercados convencionais para Networks e o nascimento de uma nova 

economia. O autor explora a diminuição do ciclo de vida dos produtos em todos os segmentos 

das indústrias, acreditando que o discurso social da novidade é muito forte nas organizações, 

transferindo-o para a mente do consumidor. 

Evidentemente a redução dos ciclos de vida dos produtos tem, em 
contrapartida, a menor atenção dos consumidores. Com milhares de novos 
produtos entrando e saindo rapidamente do mercado a um ritmo cada vez 
mais acelerado, é natural esperar que o consumidor fique mais impaciente e 
que sua atenção diminua. O intervalo entre o desejo e a gratificação está se 
aproximando da simultaneidade à medida que os consumidores passam a 
esperar uma variedade maior de novidades nos produtos e serviços, com uma 
velocidade ainda maior. (RIFKIN, 2001, p.18) 

Assim acontece com tudo na vida contemporânea, a velocidade com que as coisas 

acontecem, transcendem o tempo e o atual passa a ser passado num piscar de olhos. Diante 

dessa realidade, reforçar que as empresas necessitam criar cada vez mais diferenciais e 

estarem atenta às mudanças constantes para continuarem competindo no mercado, haja visto 

que muitas empresas de diferentes segmentos utilizam o mix de comunicação integrada para 

capturarem a atenção do público-alvo em toda as circunstâncias. 

As áreas envolvidas no estudo de marketing são bastante amplas e mostram-se 

relacionadas entre si como já mencionamos anteriormente no mix, propondo a integração 

também entre outras áreas e ciências, diante dessa abrangência, acaba deixando de lado 

teorias simplistas para cultivar a diversidade das ações comunicacionais.  

Seria muita pretensão explorar com detalhes todo o processo envolvido nesse assunto; 

entretanto, buscamos despertar o interesse para compreensão das diversas formas de 

articulação do marketing e sua efetividade quanto agente precursor da informação. 

Quando falamos em Comunicação de Marketing, pensamos logo em tornar o produto 

visível aos olhos do consumidor e com isso aumentar as vendas da empresa; entretanto, essa é 

uma visão primitiva do processo comunicacional, pois para atender aos requisitos do mercado 

contemporâneo, há a necessidade de ações multidisciplinares de comunicação como citou 

Kotler: “O marketing moderno exige mais do que desenvolver um bom produto, determinar 

corretamente seu preço e torná- lo facilmente acessível ao cliente” (KOTLER, 1991, p.380). 

Para o fortalecimento dessa identidade corporativa, faz-se necessário o trabalho 

integrado de todos os profissionais de comunicação, pois não existe um profissional único que 

detenha conhecimento profundo em todas as áreas, sendo assim, a somatória das atividades 

será um benefício para a empresa que pode manipular com clareza o meio e a mensagem. 
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A Comunicação Integrada de Marketing tem o propósito de interagir por meio de várias 

ações simultâneas para que a comunicação atinja seus objetivos, ou seja, a melhor 

compreensão das mensagens. O principal objetivo segundo Shimp (2002, p. 40) é “(...) 

influenciar ou afetar diretamente o comportamento do público-alvo das comunicações”. 

A C.I.M. (Comunicação Integrada de Marketing) pode ser compreendida também, pela 

articulação de  várias ferramentas de marketing, compondo um cenário de 

multidisciplinaridade, proporcionando uma conexão mais ampla da marca ou produto com o 

público alvo. Introduzimos desde já a abordagem e associação do tema deste capítulo com o 

estudo da marca, pois além de ter importância fundamental quanto ao patrimônio da empresa 

e ao trabalho executado pelo marketing, é um dos objetivos principais deste estudo. 

Esta articulação não é nenhuma novidade para os profissionais de comunicação, pois de 

certa forma, as aspirações sobre captar o desejo de diferentes consumidores e se possível com 

a mesma mensagem sempre foi o propósito e o sonho de muitos. O conceito da C.I.M. foi 

formulado há cerca de dez anos pelo professor Don E. Schultz (1994) em seu livro “O Novo 

Paradigma do Marketing”, ele afirma ainda que “As organizações de marketing, os canais, a 

mídia e os consumidores, todos vão partilhar a informação e a tecnologia. Vão criar diálogo 

entre si.” (SCHULTZ, 2001, p. 21) 

A posição adotada por Schultz (2001) sobre a C.I.M é partilhada com o especialista 

Terence Shimp (2002 p. 37). Ele acrescenta que nem sempre o entrosamento proposto no 

conceito descrito é conseguido apenas com a publicidade tradicional, “A Comunicação 

Integrada de Marketing desempenha um papel essencial na criação de valor positivo da marca 

e na construção de fidelidade a ela. Entretanto, isso nem sempre é atingido com a propaganda 

tradicional ou outras formas convencionais de comunicação de marketing”. Ou seja, buscar 

novas formas de comunicar está no objetivo e no planejamento contemporâneo das empresas 

com o propósito explícito de aparecerem e mostrarem seus atributos de forma que o 

consumidor se ligue em algum ponto com ela. 

A Comunicação Integrada de Marketing administra o composto comunicacional com o 

propósito de atuar com coesão na transmissão da mensagem, divulgando produtos e serviços, 

idéias, marcas e benefícios como esclarece Al Ries e Jack Trout (1998), “a globalização das 

indústrias, possibilitou o estreitamento do foco” (apud GIBSON, 1998. p.147), ou seja, a 

segmentação de mercado, aplicando uma única idéia para expressar o conteúdo na mente do 

consumidor. Esse quebra-cabeças articula propaganda, publicidade, assessoria de imprensa, 

relações públicas, promoção e merchandising, patrocínios, Internet, eventos culturais, 

marketing de relacionamento marketing direto, eventos, sendo elaborados em conjunto para 
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atingir mais eficazmente o objetivo da comunicação – emissor – mensagem – receptor, 

ampliando assim a forma de envolver o público alvo. 

O sucesso das estratégias e ações de comunicação em marketing depende 

prioritariamente de entender o comportamento do consumidor. De acordo com esse 

posicionamento, a CIM exerce o importante papel de criar e estimular um valor à marca: 

1) Afetar o comportamento do consumidor; 2) Propor métodos que melhor 
atendam às necessidades do cliente; 3) Criar toda e qualquer forma de 
comunicação; 4) Gerar sinergia – coordenação para a comunicação de 
linguagem única; 5) Construir relacionamentos – construir e manter ao invés 
de buscar novos clientes. O importante em todo o processo comunicacional é 
conhecer o consumidor em todos seus aspectos, elaborar a mensagem em 
conseqüência desses estudos e acompanhar a mudança de atitude, ou seja, 
avaliação dos resultados. (SHIMP, 2002, p. 40-42) 

Muitos estudiosos reforçam a idéia acima, como é o caso do professor Philip Kotler 

(1991, p. 380), ele acredita que deva haver a integração da comunicação na empresa para que 

a mesma detenha um relacionamento emocionalmente satisfatório com seus clientes: "...todos 

os seus produtos e ações comunicam". Idéia semelhante é o da especialista em comunicação 

integrada Dra. Margarida Kunsch (2003, p.150), cujo propósito é um dimensionamento à 

comunicação integrada, sob o ponto de vista da comunicação organizacional, interpretando o 

fluxo de comunicação em três grupos: Comunicação Mercadológica, Comunicação 

Institucional e Comunicação Interna ou Administrativa, “Entendemos por comunicação 

integrada, uma filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, permitindo uma 

atuação sinérgica.”. A autora complementa ainda que: 

 “...deve contribuir de uma unidade harmoniosa, apesar das diferenças e das 
peculiaridades de cada área e das respectivas subáreas. A convergência de 
todas as atividade, com base numa política global, claramente definida, e nos 
objetivos gerais da organização, possibilitará ações estratégicas e táticas de 
comunicação mais pensadas e trabalhadas com vistas na eficácia.” 
(KUNSCH, 2003, p. 150). 

 

Diante dessa nova era econômica, a criatividade sobrepõe-se ao capital como um novo 

elixir da juventude, do prazer, da evolução e da felicidade. A responsabilidade da 

Comunicação Integrada de Marketing é gerar consistência na estratégia e no planejamento de 

comunicação e marketing, pois acreditamos que trabalhando com todas as modalidades 

interligadas no universo da comunicação, as chances de atingir os clientes certos, no momento 

e local certo, sendo que as mensagens sintonizadas contribuem para um melhor resultado 

como descreve Shimp (2002, p.40) “o processo de desenvolvimento e implementação de 

várias formas de programas de comunicação persuasiva com clientes existentes e potenciais 

no decorrer do tempo”. 
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Tal análise se fez necessária para nortear o fluxo, as estratégias e argumentos para a 

fluência da comunicação organizacional. Vale ressaltar mais uma vez que a Comunicação 

Integrada de Marketing busca exatamente alcançar a excelência da compreensão da 

mensagem por meio do discurso unificado, no qual os meios de comunicação organizam-se e 

interagem-se para transmitir uma informação eficiente e segmentada, afetando o 

comportamento do consumidor e levando-o a adquirir o produto, serviço da empresa. 

 

1.2 Elementos integrantes da C.I.M. 

 

Já mencionamos a base do marketing apoiada em “4Ps”, no entanto, após desenvolver 

um bom produto, determinar corretamente seu preço e torná- lo acessível ao consumidor, o 

caminho natural para a empresa é criar seu programa de comunicação e promoção, 

formulando uma estratégia promocional (PINHO, 1991). Então a partir de agora vamos 

direcionar nossas atenções ao “P” de Promoção também conhecido como comunicação de 

marketing ou comunicação mercadológica. 

A promoção é a dinâmica operacional que conclui a estratégia de tornar o produto 

visível e acessível ao público alvo, seja através dos canais da propaganda como jornais, 

televisão, internet ou com outras ferramentas do mix como eventos, venda direta, 

merchandising, CRM, relações públicas, entre outras que iremos abordar aqui. Vamos 

percorrer toda a atmosfera local ou formas que as pessoas percebem a comunicação e que 

contribuem fundamentalmente para a compreensão eficaz da mensagem, possibilitando 

muitas vezes a interação do receptor, ou seja, proporciona a troca de informações, sensações e 

sentimentos diversos. 

 

- Publicidade e Propaganda 

São mensagens que contêm os ingredientes de informação e persuasão que quando 

trabalhados em sintonia com as características e tendências do mercado atingem os objetivos 

definidos no sistema de marketing e os aspectos globais da empresa. 

Inicialmente, vamos desmistificar que Publicidade e a Propaganda são ferramentas 

diferentes, pois suas definições são praticamente as mesmas e os seus objetivos são 

equivalentes. Na visão cosmopolita tornar algo comum para o público, independe do modo 

como será feito, o importante é conseguir transmitir o recado da forma desejada. Para 
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sustentar essa afirmativa, tomemos como exemplo as definições que alguns escritores fazem 

sobre os assuntos separadamente e posteriormente o ponto de interseção entre eles. 

Ao longo dos anos, a publicidade foi interpretada pelos intelectuais como uma forma de 

manipulação da comunicação, no entanto Gérard Lagneau (1981, p. 4-11), estudioso da 

sociologia da publicidade encontra diversas situações para a publicidade como sendo 

intercâmbio da comunicação com o homem ou a modalidade de fazer valer o reclamo. 

Lagneau (1981, p. 20) fala sobre a publicidade conflitual, que em outras palavras é o lucro 

que a empresa tem decorrente da publicidade aplicada. 

O autor Thomas Garbett (apud. Pinho, 1988, p. 30) define publicidade como “aquela 

fase do processo de distribuição dos produtos e serviços que se ocupa de informar sobre a 

existência e qualidade dos mesmos, de tal forma que estimule a sua compra”. 

Os autores, Kotler e Armstrong (1999, p. 341) descrevem que propaganda é “qualquer 

forma de apresentação e promoção não-pessoal de idéias, produtos ou serviços, realizada por 

um patrocinador identificado”. Para eles, o objetivo de propaganda é “uma tarefa específica 

de comunicação a ser realizada para um público-alvo específico durante um determinado 

período”. Falam ainda que, os objetivos de propaganda podem ser classificados por propósitos 

básicos como informar, persuadir ou lembrar. 

Mas se abrirmos nossa percepção, veremos que um completa o outro, e que ambos tem 

os mesmos significados como analisou Kotler, observando as finalidades comuns entre a 

publicidade e a propaganda: 

(...) a propaganda está longe de ser uma coisa isolada. A propaganda envolve 
mídias tão variadas como espaço em revistas e jornais; rádio e televisão; 
outdoors (tais como cartazes, luminosos , propaganda aérea); mala direta; 
novidades, caixas de fósforo, blocos de rascunho, calendários); decalques 
(automóveis, ônibus); catálogos; listas telefônicas e páginas amarelas; 
programas e cardápios circulares. Pode ser utilizada com finalidades tão 
diversas como a fixação do nome da empresa a longo prazo (propaganda de 
marca), divulgação de informações sobre uma venda, serviço ou 
acontecimento (propaganda classificada), anúncio de uma venda especial 
(propaganda de vendas) e assim por diante. (KOTLER, 1991, p.398). 

 

 Partidário da mesma linha de estudo, Armando Sant’Anna (2002, p. 75) completa 

sobre as terminologias e os conceitos aplicados: 

 Conceitualmente falando, anunciar visa promover vendas e para vender é 
necessário, na maior parte dos casos, implantar na mente da massa uma idéia 
sobre o produto. Todavia em virtude da origem eclesiástica da palavra, 
muitos preferem usar publicidade, ao invés de propaganda; contudo hoje 
ambas as palavras são usadas indistintamente. (SANT`ANNA, 2002, p. 75). 
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Diante dessa abordagem, torna-se difícil desenvolver generalizações isoladas, mesmo 

porque já contamos com muitas outras variedades e meios de propagação da mensagem. 

A proposta mais atual apresentada por Sérgio Zyman contempla as atividades como toda 

forma de comunicar. 

 Publicidade é tudo. Sim, são aqueles anúncios de televisão que são os 
queridinhos do setor publicitário. E, sim, também são aqueles spots de rádio 
e anúncios impressos. Além disso, é a maneira pela qual o seu produto é 
embalado, os porta-vozes que você usa – ou não usa – para endossá-lo, a 
maneira como você trata os empregados e a maneira como eles, por sua vez, 
tratam os clientes, seus relatórios anuais, seus materiais promocionais, os 
artigos que são escritos a seu respeito, os eventos que patrocina e até mesmo 
a forma como você lida com sucessos e fracassos inesperados nos negócios. 
(ZYMAN, 2003, p. 27)  

A Publicidade e Propaganda estão presentes em todos os setores da vida – econômico, 

social, político, religioso, etc – podendo ser classificadas como propaganda ideológica, 

propaganda política, propaganda eleitoral, propaganda governamental, propaganda 

institucional, propaganda corporativa, propaganda religiosa e propaganda social, publicidade 

de produto, de serviços, de varejo, comparativa, cooperativa, de promoção. 

Apesar das afirmações acima, não podemos passar despercebidos pelo contraponto 

apresentado pelos autores Rabaça e Barbosa (2001), sobre a discordância da similitude da 

publicidade e propaganda: 

 Não se fala em publicidade com relação à comunicação persuasiva de idéias 
(neste aspecto, propaganda é mais abrangente, pois inclui objetivos 
ideológicos, comerciais etc.); a publicidade mostra-se mais abrangente no 
sentido de divulgação (tornar público, informar, sem que isso implique 
necessariamente persuasão). (RABACA e BARBOSA, 2001, p. 598). 

 

Embora os registros apresentem essa diferença, não nos cabe julgar, apenas sugerimos 

neste trabalho encarar os assuntos com um objetivo comum, o de informar e persuadir, 

destinados a influenciar as opiniões e os sentimentos do público receptor. 

Daqui em diante, apresentaremos sucessivamente as peças que compõem a C.I.M. e a 

importância de cada uma delas na engrenagem da comunicação total. 

 

- Venda Pessoal 

É o relacionamento vivo propriamente dito, é imediato e interativo entre duas ou mais 

pessoas, propondo a observação e percepção proximal do todo, com isso possibilita ajustes 

imediatos. Ambas as partes permitem que surjam vários tipos de relacionamentos, 

dependendo de fatores como grau de amizade, necessidade ou interesses pessoais. 
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A aplicabilidade da venda pessoal é, e sempre será, de extrema importância como nos 

mostra Kotler: “Poderá ser usada para muitos propósitos tais como o de criar a consciência 

pelo produto, a negociação de preços e outras condições, a realização da venda e proporcionar 

um reforço pós-venda.” (KOTLER, 1980, p. 399). De acordo com autor, a venda pessoal não 

é realizada somente com o propósito de vender. Pode ter outros objetivos como:  

 a- Criar o conhecimento do Produto; b- Despertar o interesse do comprador; 
c- Estabelecer a preferência pelo produto; d- Negociar preços e outras 
condições; e- proporcionar um reforço no pós vendas;  f- conseguir a 
colaboração dos clientes nas promoções dos produtos; g- assistir o 
treinamento do pessoal de vendas; h-levantar informações de mercado; i- 
atingir o volume de vendas estipulado j- obter volume de vendas que 
contribua para com os objetivos de lucro da empresa; k- manter as despesas 
de vendas de pessoal dentro de limites pré-estabelecidos; l- conquistar e 
manter uma fatia específica de mercado. (KOTLER,1980 p. 399) 

Todas as informações acima traduzem-se na aproximação do cliente para criar 

consistência no relacionamento. Muitas vezes, esse relacionamento dá-se de forma interativa, 

pois a empresa consegue conversar e obter retorno do cliente. 

A interatividade é um instrumento muito importante do processo comunicacional, 

principalmente quando definimos comunicação como um processo de trocas mútuas, livre e 

negociado pelos participantes. De acordo com os fundamentos de Berlo (1997), a 

interatividade envolve uma relação com características interpessoais, ou extremamente 

próximas no sentido da percepção, envolvimento e troca de papéis com o máximo de 

interdependência entre os participantes. Isso também pode acontecer na Promoção de Vendas, 

como veremos a seguir: 

 

- Promoção de Vendas 

Promoção de Vendas refere-se às atividades e esforços de comunicação mercadológica, 

nos quais a utilização de espaços, demonstração e distribuição do produto junto aos canais de 

revenda e consumidores agilizam as vendas, incrementando o volume total consumido e 

propiciando o consumo futuro. O objetivo é estimular as compras dos clientes e ajudar na 

rotação dos estoques dos distribuidores. 

O campo de atuação da promoção de vendas pode ser agrupado em três grandes áreas: 

promoção dirigida aos consumidores (amostras, cupons, descontos, prêmios, etc), promoção 

dirigida aos lojistas (abatimentos na compra, mercadorias gratuitas, etc) e, por fim, promoção 

dirigida aos vendedores (prêmios, concursos, competições de vendas, etc). 

 

- Merchandising 
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Trabalhando muitas vezes em sintonia com a Promoção de Vendas, o merchandising 

tem a função de desenvolver ações de animação, organização, disposição, visualização e 

valorização dos produtos no ponto de venda, de forma a influenciar a decisão de compra do 

consumidor. Essa prática concretizou-se com a multiplicação dos produtos e marcas no 

mercado, ocasionando o surgimento do conceito de livre-serviço (auto-serviço). 

As técnicas de merchandising começaram a ser praticadas pelos distribuidores 

principalmente de alimentos e atualmente compreendem todo o mercado. Sua preocupação 

principal é criar um ambiente e uma exposição dos produtos no ponto de venda que favoreça a 

compra e, principalmente, que rentabilize o espaço da loja. 

Para Simões (1982), a atuação do merchandising é bem mais vasta: 

 ... comporta, em si, um aprofundamento verticalizado em diversas áreas do 
marketing, desde o estudo de lay-out da loja varejista até os meandros mais 
intrincados da comunicação visual, comportando, no seu bojo, problemas 
que afetam até mesmo a área de relações públicas como, para exemplificar, o 
aspecto conotativo da imagem corporativa. (SIMÕES, 1982, p. 32) 

 

Para a AMA - American Marketing Association (1951), merchandising é “a operação de 

planejamento necessária para se introduzir no mercado o produto certo, no lugar certo, no 

tempo certo, em quantidades certas e a preço certo”. 

Essa visão de ajustamento de produto ao mercado é aceita por vários autores, 

implicando em decisões sobre tamanho, aparência, formato, embalagem, quantidades, 

políticas de serviços e garantias do produto que extravasam os limites de ação promocional. 

A principal meta do merchandising é ajustar o produto às características do mercado 

para agilizar a demanda, o merchandising precisa levantar os pontos do produto ou na sua 

comercialização que podem frear a sua procura, tais como analisar o local da demanda no 

momento do consumo, verificar a dispensa da quantidade do produto e acompanhar o preço 

praticado. Tem ainda como grande preocupação, facilitar a escolha dos consumidores, 

tornando a visita ao estabelecimento o mais agradável possível, garantindo assim a satisfação 

do cliente. 

Na medida em que o diálogo da empresa, ouvindo o mercado e respondendo com 

produtos customizados torna-se constante, a organização entra em um processo de auto-

aprendizado, capaz de criar um efeito elástico interno, fazendo com que ela se torne 

extremamente eficiente para responder às alterações do mercado. Isso também pode ser 
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observado no Marketing Direto, no qual a empresa direciona produtos, preços, distribuição e 

comunicação diretamente para seus clientes finais"2. 

 

- Marketing Direto 

Para Philip Kotler (1996, p. 585) o marketing direto é uma ferramenta de importância 

crescente no planejamento de marketing e ainda o define como:  

“(...) um sistema interativo de marketing que usa uma ou mais mídias de 
propaganda (mala direta, catálogos, telemarketing, compra eletrônica, etc.) 
para obter uma resposta e/ou transação mensurável de qualquer localidade.” 
“(...) Entre suas vantagens estão a seletividade, personalização, continuidade, 
melhor programação de tempo, alta taxa de leitura, facilidade de teste e 
privacidade.” 

 

Pode também ser considerado força de vendas sempre que atingir os objetivos de 

informação, proporcionando ao público, conhecer os novos produtos ou serviços da empresa, 

e estimulá- lo a ação da compra. Normalmente, nessa ação, o público alvo tem de estar bem-

definido e o anunciante ciente de que se trata de um instrumento com efeitos de curto e médio 

prazo. 

Aos autores Rabaça e Barbosa, relatam marketing direto como: 

 Conjunto de atividades de promoção de vendas e de comercialização em que 
se desenvolve um relacionamento direto entre a empresa (que oferece o 
produto ou serviço) e o consumidor. Suas principais modalidades são as 
vendas pelos sistemas de telemarketing e reembolso postal, por 
demonstradores (vendedores) de porta-em-porta, ou pela divulgação de 
qualquer veículo (mala direta, televisão, jornal, revista, etc.) condicionando-
se a entrega do produto em domicílio, mediante pedido feito por telefone ou 
por via postal.(RABAÇA E BARBOSA, 2001, p. 468) 

 

Com os recursos da Internet, torna-se cada vez mais instantânea a interatividade do 

marketing direto nas operações de compra e venda. Nesses casos de webmarketing (marketing 

on- line), a propaganda e as vendas fazem parte do mesmo processo interativo, assim como 

também o Marketing de incentivo, cuja principal função é a promoção dirigida ao público 

interno para incremento da produtividade e o Marketing Digital, usado como suportes 

computadorizados e redes virtuais (Internet), além do imediatismo, podem agregar um 

posicionamento vanguardista e diferenciador. 

 Todo esse movimento criador de novas formas de comunicação é questão de 

sobrevivência. Cada organização deverá buscar a forma de se adaptar às novas características 

 
2 Líbero  – Revista Acadêmica de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, São 
Paulo, v. 3, n. 5, p. 88-92. 
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das forças que governam o mercado. Para terem a capacidade de se moldar tão rápido à 

competição do mercado, as organizações devem aprender a exercer o conceito de marketing 

adaptativo (McKENNA, 1997). Essa visão do marketing estimula as empresas a 

desenvolverem diversos canais de sensoriamento do mercado de forma a estarem, todo o 

tempo, sintonizadas com as tendências de consumo. Diante dessa necessidade desenvolveu-se 

o termo Customer Relationship Management como veremos a seguir. 

 

- CRM 

O CRM compreende o esforço das organizações em manter (gerenciar) um 

relacionamento personalizado com seu cliente, propondo a saída de um mundo orientado para 

produtos, dando passagem para outro, orientado para clientes. Nele, a palavra fidelidade não é 

utilizada somente para alavancar vendas, como fazem as companhias aéreas com seus planos 

de milhagem ou empresas de cartão de crédito. Sua função é muito mais ampla e complexa, 

pois compreende o conhecimento dos hábitos, desejos e convicções do cliente com a intenção 

de oferecer-lhe o melhor. As empresas que têm a cultura do CRM circulando nas veias de seus 

colaboradores, tendem a fidelizar seus clientes por meio do conhecimento, pois só ele pode 

mostrar o quê, como, onde e por quê fazer algo para seu cliente. 

No CRM o cliente é a grande estrela e o seu conceito é baseado em informação do 

cliente e uso adequado de tais dados, melhorando a comunicação de ambas as partes. 

Conhecê- lo profundamente é o caminho certo para administrar o que fazer, o que não fazer e 

o quanto de energia as empresas devem gastar com os clientes. Todos dentro da empresa terão 

que atender um cliente determinado, agilizando assim os processos, a comunicação e 

principalmente facilitando a vida do cliente. O departamento que o atender, 

independentemente de ser comercial ou financeiro, terá acesso às informações de todos os 

clientes para assim diferenciar o atendimento. 

Implantar a cultura do CRM é saber negociar com os vários tipos de clientes de forma 

específica, pois o mais importante nessa categoria de relacionamento é saber todas as 

preferências, hábitos de consumo e de vida para estreitar o relacionamento com ele. Em 

vendas há muito já é utilizado, no entanto, esse enfoque personalizado é mais recente. A 

prática do CRM permite identificar e diferenciar os clientes para mantê- los e desenvolvê- los, 

pois sabemos que todos os clientes são diferentes e únicos. 

Para finalizar a abordagem do mix comunicacional, vamos analisar as Relações 

Públicas, com o intuito compreender o processo da C.I.M. por completo e a sua relação com a 

idéia principal deste trabalho. 
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- Relações Públicas 

É a ciência e a arte de compreender, de ajustar e influenciar o clima humano, e seu 

principal instrumento é a comunicação em massa. Essa ciência agrega elementos de 

psicologia, política, economia, forças sociais e outros fatores de influência, mas se mantém 

separada dos mesmos. (LESLY, pref.XI).  

A prática das Relações Públicas originou-se nos Estados Unidos e seu princípio básico é 

buscar a integração dos objetivos empresariais com os objetivos do público, inclusive 

podendo corrigir distorções que surjam na busca desse entrosamento. Esse princípio envolve 

todos os aspectos da estratégia empresarial e se completa com as técnicas e com o mix de 

comunicação.  Vejamos a definição do CONRERP3, o órgão regente da profissão de R.P. 

sobre suas atividades:  

 Uma filosofia de direção de caráter permanente, planificada e regular, que, 
partindo do pressuposto de que a boa vontade da opinião pública é 
fundamentalmente importante para a vida de qualquer empresa, pessoa, 
entidade ou órgão governamental, trabalha junto a esta mesma opinião 
pública, essencialmente os que lhe são mais relevantes ou próximos, visando 
conhecer ou analisar suas atitudes, recomendar os meios e modos para 
satisfazer os anseios da opinião pública, informar a opinião pública sobre a 
satisfação de seus anseios e promover a imagem da empresa e seus produtos. 

 

De acordo com Nogueira (1985, p.45), o trabalho de Relações Públicas em uma 

empresa tem a função de0020Za longo prazo: 

“Conquistar e manter a credibilidade e a aceitação da companhia junto a 
seus principais públicos-alvo, de maneira a assegurar a empresa à criação e 
projeção de uma imagem institucional positiva, bem como auxiliá -la 
alcançar metas de mercado”. 

 

O objetivo de relações públicas não é controlar o público e sim ajudar organizações e 

instituições a adaptarem-se a seus públicos. Tal adaptação depende da convergência da cultura 

e das crenças do público às forças que atuam sobre ele. As especificações diferem em cada 

sociedade, mas os princípios a serem aprendidos e aplicados são semelhantes.(Lesly; pref. 

XIII). 

Sob o ponto de vista das organizações, o Diretor do Grupo Fenícia João Alberto Ianhez 

(1997) cita: 

Relações Públicas é a comunicação na administração, no que diz respeito à 
sua visão institucional e à adequada utilização desta em todas as áreas da 
estrutura organizacional. Ela deve buscar a conscientização de todos, dentro 
da organização, do papel e da responsabilidade que tem pelo seu conceito. 

 
3 Conselho Regional de Relações Públicas de São Paulo . 
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Ela apóia, orienta e assessora todas as áreas da organização no tocante à 
forma mais adequada de conduzir suas relações como o público. (IANHEZ, 
apud KUNSCH, 2003, p. 101). 

 

Para uma pessoa ser bem-aceita, deve desenvolver posturas positivas, por meio dos seus 

atos e palavras, junto às pessoas que com ela se relacionam. Se for bem-sucedida, conseguirá 

desenvolver nos outros a opinião de que é pessoa confiável. Isso ocorre, também, com a 

empresa, pela forma adequada de relacionamento de seus funcionários com o público, pela 

fabricação de produtos e prestação de serviços com qualidade, pela atuação profissional 

dentro de princípios éticos, pela consciência de seu papel social e da sua influência na vida 

das comunidades nas quais atua e no país no qual está instalada. 

A especialista Margarida Kunsch (1997) mostra-nos sua visão: “a identidade corporativa 

diz respeito à personalidade, aos valores e às crenças atribuídos a uma organização”. 

(KUNSCH, 1997, p. 118). 

Observemos com base no pensamento de Simões (1995, p. 213), a importância e a 

abrangência do papel do Relações Públicas: 

“(...) a função de Relações Públicas, exercida através das ações e dos 
discursos organizacionais, cabe a finalidade de predispor os mercados às 
trocas com a organização, valorizando-a, na consciência e nos sentimentos 
públicos, pela sua legitimidade”. 

 

Atualmente as atividades de RP, estão direcionadas para a acomunicação estratégica da 

empresa sob vários aspéctos do negócio, como por exemplo na amplitude do leque de 

relacionamentos. Vejamos a opinião do autor Harris L. Thomas: 

Um dos mais importantes papéis que as relações públicas podem 
desempenhar a favor do marketing é sensibilizar a empresa para as 
preocupações e os interesses de todos os públicos envolvidos (stakeholders). 
Somente as relações públicas são capazes de identificar assuntos e 
interpretar mudanças no ambiente social e cultural que podem impactar 
significativamente o mercado. (HARRIS, apud GALINDO. 2005, p.57) 

 

O ponto fundamental da atuação de Relações Públicas são os valores da empresa e a 

definição de como ela deseja ser vista pelo público. Segundo Corrado (1994, pp. 94 – 108), 

diante da sociedade da informação existente, não há como fugir da administração voltada às 

questões éticas e sociais, ou seja, uma empresa necessita estar ecologicamente correta, 

contribuir socialmente com a comunidade, entre outros fatores. Isto é uma atividade que cabe 

às relações públicas. A conscientização de todos dentro da empresa sobre o papel e a 

responsabilidade que têm pelo conceito da mesma junto à opinião pública é um papel difícil e 

por isso é desenvolvido em conjunto com o Marketing, ou seja endomarketing.  
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“Contribuir para o cumprimento dos objetivos globais e da responsabilidade 
social das organizações, mediante o desempenho de funções e atividades 
específicas é outro desafio constante a ser considerado como meta das 
relações públicas.” (KUNSCH., 2003, p. 90). 

 

Para promover o relacionamento com os diversos públicos (objetivo principal), o 

profissional de R.P. utiliza diversas ações e instrumentos. São eles assessoria e consultoria, 

pesquisa, planejamento, execução, avaliação, comunicação interna, consultoria e pesquisa de 

opinião pública, relações comunitárias, relações com o governo, relações com acionistas, 

doações, programas filantrópicos e relações com a imprensa. Este último item merece 

destaque pela força que a imprensa tem como formadores da opinião pública, o que é muito 

importante para a reverberação dos eventos culturais. 

Diante das tantas funções atribuídas a este profissional, afirmamos que Relações 

Públicas é uma atividade plural e multidisciplinar, e em virtude disso, o marketing torna-se 

cada vez mais gerenciador e catalisador das suas ações. Na contribuição que o escritor All 

Ries e Laura Ries (2002) nos dão em seu livro A Queda da Publicidade e a Ascensão das RP, 

percebemos o resgate da atividade de R.P. principalmente sob o aspecto da credibilidade que 

o profissional de R.P. oferece para contornar as situações perigosas da propaganda em 

diferentes áreas da empresa. O autor, conhecido pela sua espontaneidade e simplicidade de 

raciocínio, vai longe com suas reflexões desfazendo-se de alguns mitos da função da 

publicidade e atribuindo, ao mesmo tempo, que as Relações Públicas assumam um novo papel 

no branding. 

 Por esses motivos recentemente apresentados, o gestor dos relacionamentos públicos 

figura nesse cenário compatibilizando o aspecto operacional com o ambiente externo 

tornando-se polivalente implantando relacionamentos bem-sucedidos para a empresa, o 

mercado e a sociedade.  

 O que foi apresentado até aqui, é apenas uma pequena contribuição para a compreensão 

das atribuições do R.P. sobre a investigação da contribuição que os Eventos no composto das 

Relações Públicas tem em relação à marca. 

 

1.3 A importância das Relações Públicas e dos Eventos na C.I.M. 

 

Nesta era de globalização e revolução tecnológica, a comunicação, mais 

especificamente, a atividade de Relações Públicas, está se tornando cada vez mais uma área 

estratégica dentro da empresa. As organizações buscam maneiras melhores e mais eficazes de 
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se relacionarem com seus públicos, abrindo assim novos meios de comunicação e neste 

mesmo circuito, surge também a necessidade de desenvolver estratégias para a fidelização dos 

clientes, sejam eles internos  ou externos. É neste ponto que as atividades das relações 

públicas, mais especificamente os eventos (objeto deste projeto) mostram-se altamente 

positivas para o alcance do objetivo da comunicação e a implementação de relacionamentos 

duradouros e verdadeiros com esses públicos. 

Este profissional mostra-se “multicompetente” para atuar em diversos segmentos e de 

várias maneiras diferenciadas. Já há algum tempo, Cleuza Cesca (1997), falou sobre a aptidão 

as relações públicas tem para planejar e administrar “eventos”, já que o evento se inclui no 

objetivo de “cuidar do conceito da empresa, pois está inserido num amplo planejamento 

organizacional; não sendo algo isolado”. 

 Evento é um ato que desperta a atenção, podendo tornar-se noticia e, com 
isso, divulgar o organizador(...) Para as Relações Publicas, evento é a 
execução do projeto devidamente planejado de um acontecimento, com o 
objetivo de manter, elevar ou recuperar o conceito de uma organização junto 
ao seu publico de interesse. (CESCA. 1997, p.14) 

 

Os eventos tendem criar ambientes interativos onde empresas e clientes se reúnem para 

promoverem uma marca ou um produto objetivando um aumento de consumo do produto e 

vendas da empresa. O sucesso do evento reforça a imagem da marca na mente dos 

consumidores, proporcionando lembrança e levando o consumidor ao impulso da compra. 

 Para Gilda Meireles (1999):  

  Evento é um instrumento institucional e promocional, utilizado na  
comunicação dirigida com a finalidade de criar conceito e estabelecer a 
imagem de organizações, produtos, serviços, idéias e pessoas, por meio de 
um acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de 
tempo com a aproximação entre os participantes, quer seja por meio de 
recursos da tecnologia. (MEIRELLES, 1999, p.21). 

 

Não podemos discordar da autora acima, no entanto buscamos uma conceito mais 

sentimentalista dos eventos, mais experimental onde não nos contentamos apenas com a idéia 

já empobrecida de que o evento contribui para a boa imagem da empresa e que relações 

públicas organiza eventos institucionais. 

O maior patrimônio da empresa é a sua imagem sem sombra de dúvida, mas a tão 

sonhada “boa imagem” tem que corresponder de preferência que aos anseios de sucesso da 

instituição. A melhor forma de obter ou manter a boa imagem é utilizar os mais modernos 

meios e recursos de comunicação em sua plenitude, porque só assim mantém-se uma imagem 

sadia e condizente com o planejamento de marketing e relações públicas. As Relações 
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Públicas trabalham para que se estabeleça junto ao público um conceito bom e forte, 

contribuindo de maneira direta e positiva para os negócios e para o desenvolvimento da 

empresa, além de preservar e valorizar aquilo que ela tem de mais valioso como dissemos no 

início: o próprio nome. 

Para compreender melhor essa integração do marketing e das relações públicas 

contribuem em prol da superação das espectativas do consumidor, apresentamos a visão de 

Philip Kotler: 

À medida que o poder da propaganda de massa enfraquece, os gerentes de 
marketing estão se voltando mais para a atividade de relações públicas de 
marketing. [...] As atividades de relações públicas mostraram-se mais 
vantajosas em termos de custo do que a propaganda. No entanto, essa 
atividade deve ser planejada em conjunto com a propaganda. [...] As relações 
públicas de marketing têm mais credibilidade que a propaganda . Alguns 
especialistas dizem que os consumidores são cinco vezes mais propensos a 
serem influenciados pela mensagem editorial do que pela propaganda 
(KOTLER, 2000a, p. 625). 

O uso das Relações Públicas associadas à Publicidade e Marketing compõem as peças 

do quebra-cabeça, agindo mutuamente de forma harmoniosa para a melhor compreensão da 

comunicação e conseqüentemente para a conquista de mercados e clientes-alvo. 

O sucesso da empresa está condicionado cada vez mais à capacidade de impactar 

positivamente nas ações de apoio que dependem principalmente da boa vontade de todos os 

segmentos do público em questão. Atingir esses objetivos baseado na visão macro das 

funções empresariais e nos valores que permeiam sua estrutura é um tanto quanto complexo, 

no entanto, como já dissemos no início deste capítulo, é a convergência das peças da C.I.M. 

que resultará no sucesso comunicacional. Cristina Giacomo, afirma que :  

“o evento tem sido tratado, em suas dimensões teórico-práticas, como 
fenômeno exclusivo da área de relações publicas. Este fato está relacionado 
com a condição de estrategista da comunicação que o profissional dessa 
área deve possuir”. (GIACOMO, 1993, p.45). 

 

Segundo ainda a pesquisadora, trata-se da utilização do mix de comunicação para criar 

sinergia e conquistar pessoas para uma idéia ou ação, no entanto, aproveitamos para ressaltar 

não só o evento gera estes sintomas e que o evento mesmo atribuído as atividade de R.P, está 

tomando uma proporção tão grande, que muitos agentes desenvolvem este trabalho sem 

necessariamente serem agentes de relações públicas. 

Nesse aspecto, Vavra (1993, p. 219) ressalta que  "os eventos especiais, como 

oportunidade de Marketing estão sendo rapidamente reconhecidos pela maioria das empresas 

de promoção de vendas, propaganda, relações públicas e executivos de marketing". Os 
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eventos são vistos como possibilidades incomparavelmente melhores para combinar marcas, 

unir empresas, oportunidades de negócios, ou na mídia, utilizá- los como promoção da 

imagem da empresa. 

Desse modo, pretendemos mostrar a unificação das atividades programadas e 

executadas em prol da comunicação total, afinal sabemos que para a comunicação fluir, todos 

os envolvidos devem se empenhar em orientar e assessorar todas as áreas no que diz respeito 

à forma mais adequada de conduzir suas relações com o público. Sendo assim, as bases 

podem ser lançadas para o planejamento do evento dentro dos conceitos já estabelecidos 

quanto à associação da imagem da empresa, às necessidades, expectativas e interesses dos 

diferentes segmentos, dentro do contexto dos valores que a empresa quer transmitir. 
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CAPÍTULO II – CULTURA E MERCADO 

 

2.1 Cultura 

 

Em qualquer esfera da vida, encontraremos o homem representando o mundo por meio 

do pensamento, da expressão simbólica, gestual e verbal. Esse indivíduo passa a ser 

identificado no meio em que vive por suas peculiaridades e modelos de comportamentos os 

quais denominamos de “cultura”. A cultura exerce um papel socializador que contribui para a 

transformação constante da sociedade; entretanto, o homem é o principal gestor das mudanças 

sobre a natureza, colocando à disposição do mundo cultural um sistema de significados que já 

podem ter sido estabelecidos por outros. 

Não vivemos numa sociedade homogenia, ou seja, as manifestações culturais são 

expressões diferentes em cada comunidade pluralista existente. Assim, toda e qualquer 

produção cultural está sujeita à avaliação que, dependendo da posição social do grupo a que 

ela pertence, terá significados divergentes. 

Na simples concepção da palavra, cultura é a forma de organização de um povo, seus 

costumes e tradições transmitidas de geração para geração que, a partir de uma vivência e 

tradição comum, se apresentam como a identidade desse povo. 

 Segundo a filosofia, cultura é o conjunto de manifestações humanas que 
contrastam com a natureza ou comportamento natural. A antropologia encara 
a cultura como o total de padrões aprendidos e desenvolvidos pelo ser 
humano. Segundo a definição pioneira de Edward Burnett Tylor, sobre a 
etnologia (ciência relativa especificamente do estudo da cultura) a cultura 
seria “o complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, morais, leis, 
costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro 
da sociedade.”(Disponível em:<http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura>Acesso 
em: 03 fev. 2006, 21:20:43) 

 
Segundo o dicionário Houaiss (2001) “Cultura é o conjunto de padrões de 

comportamento, crenças, conhecimentos, costumes, etc. que distinguem um grupo social. 

Entendemos por cultura a simbolização da vida coletiva, relacionada à produção e 

transmissão de conhecimentos como por exemplo a criação artística, intelectual e suas 

interações. Por intermédio da cultura, os homens estabelecem relações uns com os outros 

preservando suas tradições. 

Há muitas interpretações para a cultura, principalmente porque seus elementos podem 

ser abstratos – só existem na mente das pessoas (pensamentos, lendas, mitos, etc) ou materiais 
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–, concretos (objetos de arte, escritos, etc), estes sendo mais fáceis de serem preservados pelo 

tempo. 

A visão de Gil Nuno Vaz (2001, p. 130), sobre a cultura é bastante pertinente, porque  

vem ao encontro com o que entendemos por espaços culturais: "um local construído e/ou 

demarcado para a realização de eventos, com capacidade para receber determinado número e 

fluxo de pessoas e com instalações apropriadas para as atividades a serem desenvolvidas". 

A cultura, portanto, é “da ordem da práxis e está ligada à vivência cotidiana. É fruto da 

ação, a qual dá orientação e significação” (Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt>. Acesso 

em: 7 fev. 2006, 23:45:10). 

Decorrente dessa práxis  surge à indústria cultural com características de massificação e 

homogeneização, fragilizando muitas vezes a sua essência, alterando até mesmo a identidade 

cultural das comunidades atingidas. O filósofo Theodor Adorno (1999), no texto “Os 

Pensadores”, apresenta-nos um contraponto mercantilista, mas reverente sobre a indústria 

cultural em que seus fins comerciais são realizados por meio de exploração de bens 

considerados culturais. Um exemplo disso é o uso da arte ou lazer como um mecanismo 

eficaz de manipulação. Portanto, a Indústria Cultural traz consigo todos os elementos 

característicos do mundo industrial onde tudo se torna negócio. 

 

2.2 Cultura e comunicação de massa 

 

Na busca pela integração, sociedades primitivas usaram tambores feitos com pele de 

animal, fumaça, pombos-correio, espelhos sinalizadores, sinais com lanternas, tiros de canhão 

e faróis de fogo. No entanto, todas essas tentativas eram limitadas à grupos pequenos e 

distâncias curtas. Diante da necessidade de um meio confiável para as pessoas se 

comunicarem, surgiria assim à chamada era da comunicação de massa com a descoberta do 

telégrafo, a criação do cinema, do rádio, da televisão até chegarmos ao auge das 

telecomunicações. 

(...) aqueles meios representavam uma nova forma de comunicação que 
influenciava não apenas padrões de interação nas comunidades e sociedades, 
como também nas perspectivas psicológicas dos indivíduos. (...) A era da 
comunicação de massa corroeria as barreiras de isolamento entre as pessoas 
do mundo e produziria mudanças significativas na organização e no 
funcionamento da sociedade. (DE FLEUR E BALL- ROKEACH. 1993, p. 
40). 
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 Partilhando desse pensamento, BRAGA e CALAZANS (2001, p.16) dizem que “o 

objeto do campo da comunicação, de modo quase tautológico, é examinar os modos como a 

sociedade conversa com a própria sociedade”, como veremos mais adiante. 

A comunicação de massa pode ser vista como um sistema de semelhança, anulando ou 

diminuindo as diversas diferenças como de tempo, geografia, questões raciais, ideológicas, 

religiosas, entre outras. Segundo Everardo Rocha (1995) as semelhanças distinguem as 

vertentes sociais multifacetadas. 

Com base nos estudos de Nestor García Canclini (1997) as manifestações culturais estão 

associadas aos meios de comunicação de massa, gerando culturas híbridas4 (populares e de 

consumo) e garantindo o acesso e/ou a inclusão social. Podemos admitir desde já que os 

eventos, principalmente os de cunho cultural, fornecem o intercâmbio previsto pela 

comunicação de massa, podendo ser objeto de interpretação do processo comunicacional. 

Nesse contexto, podem ser considerados espaços urbanos, onde as manifestações culturais são 

mediadas pelas estruturas socioculturais, podendo ser influenciados pela comunicação de 

massa, ou ainda exercerem o papel dela propriamente dito. Se os eventos são considerados 

meios da comunicação de massa, precisamos entender como é estabelecido o processo 

comunicacional, pois o evento configura como meio e também como mensagem. 

Uma ferramenta coadjuvante da comunicação de massa mais especificamente do evento 

é a mídia, cujo caráter multiplicador colabora como agente perpetuador da mensagem. Para 

Francisco Gracioso (2001, p. 42), “é obvio que esta união entre a mídia e o entretenimento 

cria uma nova dimensão da comunicação e transfere para estes grupos uma parte das decisões 

que até hoje eram tomadas no âmbito das agências de propaganda.”. O autor fala ainda que 

“os shows são enormes vitrines de modas e novos produtos”. 

Compartilhamos da opinião de Galindo e Dejavite (apud GALINDO. 2003, p. 68) 

quando trazem o entretenimento e/ou evento “[...] como um elemento socializador e 

mercadológico, que envolve a audiência em circunstâncias do dia-a-dia, como consumo tanto 

da informação como bens de serviços, ao mesmo tempo que distrai.” Os autores reforçam 

ainda o papel dos meios de comunicação de massa: 

 Na sociedade atual, uma nova e expressiva situação vem afetando a vida das 
pessoas: o aumento do lazer e da valorização da informação como 
conseqüência de conquistas sociais e tecnológicas. Desta maneira, os meios 
de comunicação de massa (MCM) encontram-se em lugar estratégico na 
promoção desse fenômeno. Sabe-se que, dentre os principais papeis que 
estes meios desempenham, estão a capacidade de informar e entreter a 
audiência: receptor/consumidor. (GALINDO. 2003, P. 66)  

 
4 Cruzamento natural ou artificial de indivíduos de espécies diferentes 



 

 

40 

 

Oferecemos um contraponto interessante apresentado no trabalho da Revista Álvares 

Penteado, na qual os autores são incisivos ao dizerem: 

 A mídia pode ser acusada de manipular a opinião pública, mas, na verdade, 
reflete, em última análise, as próprias pessoas, sendo, assim, o produto da 
cultura de um povo. Os meios de comunicação em massa não produzem 
símbolos, personalidades e/ou ícones sem os atributos exigidos por 
determinada parcela da sociedade. (MERCANTE; TELLES. 2002, p. 47). 

 
Sabemos da importância e do valor da mídia para a comunicação; no entanto, as 

manifestações da mídia muitas vezes causam situações inesperadas e até mesmo 

contraditórias ao interesse das instituições, é nesse momento que o departamento de relações 

públicas atua analisando a situação como um todo para se manifestar perante a imprensa. 

A compreensão da esfera midiática é de suma importância e, para estabelecermos a 

ponte entre a mídia e o evento com maior propriedade, daremos uma atenção especial ao 

assunto no próximo capítulo. 

 

2.3 Sociedade, cultura e consumo 

 

Compreender a cultura e o consumo do século XXI é um dos grandes desafios das 

relações sociais, que buscam conhecer as necessidades e desejos do homem, fornecendo 

assim, subsídios para as empresas tornarem-se competitivas no mercado. 

Entender esse consumidor ávido por novidades não é tarefa fácil, no entanto, a 

psicóloga e especialista em comportamento do consumidor Christiane Gade (1998, p. 61), 

apresenta-nos considerações importantes no que diz respeito ao consumo ser decorrente do 

aprendizado e estar relacionado com o aspecto cultural. No capítulo três de seu livro, traz 

informações sobre as teorias cognitiva 5 e associativa 6 “Aprendizagem tem sido definido como 

modificações de respostas em função da experiência” ou ainda, “A maior parte dos 

comportamentos humanos são aprendidos” e concluindo: “De manhã até a noite e, mesmo ao 

longo desta, o comportamento humano é de uso e consumo”.  

Concordando com a opinião de Gade (1998), o autor Don Slater (2002) acrescenta: 

(...) o consumo faz parte de reprodução cultural de relações sociais, um 
processo bem concreto realizado nas práticas sociais na vida mundana. Essa 
visão das coisas pode ser mecânica, pode implicar que o consumo é 
inevitavelmente conformista bem como um agente, um meio de assegurar a 

 
5 Teoria cognitiva - relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo e/ou raciocínio 
6 Teoria associativa - relativo a associação, que associa, liga, une 
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conformidade social. Mas exatamente porque o consumo é uma prática 
cotidiana em que os agentes sociais reais usam habilmente os recursos 
culturais, para atender as suas necessidades, envolve necessariamente 
reinterpretações, modificações, transgressões, e pode ser usado para 
questionar culturalmente, bem como para reproduzir culturalmente a ordem 
social. (SLATER 2002, p.146) 

O consumo nunca foi tão importante quando nos tempos atuais, principalmente por estar 

intrinsecamente ligado ao comportamento humano e à sociedade a qual ele pertence. Cada vez 

mais desenvolve-se estudos e pesquisas para conhecer a essência do homem e, sem dúvida 

nenhuma, a maioria dos resultados fazem referência ao meio como fator de integração sócio-

cultural. Para esclarecer melhor essa afirmação, temos Jean Baudrillard (1995): 

 O consumo surge como conduta activa e colectiva, como coacção e moral, 
como instituição. Compõem todo um sistema de valores, com tudo o que 
este termo implica enquanto função de integração do grupo e de controle 
social. A sociedade de consumo é ainda a sociedade de aprendizagem do 
consumo e de iniciação social ao consumo – isto é, modo novo e específico 
de socialização em relação à emergência de novas forças produtivas e à 
reestruturação monopolista de um sistema econômico de alta produtividade. 
(BAUDRILLARD, 1995, p. 81). 

 

Os rituais coletivos de lazer e entretenimento da modernidade, como por exemplo os 

eventos, são pontos atrativos para o consumo. Muitos desses locais servem como termômetro 

identificador das classificações e categorias que constituem a ordem social, categorizando 

assim, o consumo como um produto cultural, podendo ser benéfico ou até mesmo maléfico 

(não nos cabe julgar); no entanto, é ostentado por uma vida confortável de lazer e desperdício, 

na qual o bom nome e reputação do indivíduo dependem dos bens que possui e quanto status 

eles significam. 

Os bens de uma esfera não podem ser trocados pelos bens de outra esfera, 
uma versão não moderna da idéia de que o dinheiro não compra cultura ou 
valor social. É claro que isso não se encaixa nos diferentes status e 
experiências de consumo observáveis de digamos, uma operária ocupada 
com o orçamento dos gêneros alimentícios básicos em contraposição a um 
homem de classe média  que, de tempos em tempos, escolhe um carro novo 
ou uma nova ilha para passar as férias. (SLATER, 2002, p.151) 

Levando em conta que os bens têm condições de indicar status porque fazem parte do 

modo de vida de um determinado grupo, a prática do consumo apóia-se no poder e no 

significado que esses bens proporcionam perante a práxis social. Vale reforçar que o 

consumidor adquire a versão mais cara de um produto, não porque tem mais valor de uso do 

que a versão mais acessível, mas sim pelo significado de status e exclusividade que ele 

carrega. O fato dos objetos servirem de muleta para a representação do indivíduo, explica e 

até mesmo justifica o exercício do consumo. 
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Esclarecendo a afirmação acima, Nestor Canclini (1997) é categórico em dizer: 

 (...) o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam 
a apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os 
atos pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercício de 
gostos, caprichos e compras irrefletidas. (CANCLINI, 1997, p. 53). 

 
Diante dessa sociedade consumista, percebemos que a necessidade de criar novos 

produtos advém da busca constante pela socialização e dos significados que os produtos têm 

no âmbito sócio-cultural. Não é ao acaso que os bens de hoje não são tão duráveis quanto os 

de antigamente. 

(...) a redução nos ciclos de vida dos produtos tem, em contrapartida a menor 
atenção dos consumidores. Com milhares de novos produtos entrando e 
saindo rapidamente do mercado a um ritmo cada vez mais acelerado, é 
natural esperar que o consumidor fique mais impaciente e que a atenção do 
consumidor diminua. O intervalo entre o desejo e a gratificação está se 
aproximando da simultaneidade à medida que os consumidores passam a 
esperar uma variedade maior de novidade nos produtos e serviços, com uma 
velocidade ainda maior. (RIFKIN, 2000, p. 18) 

Isso nos faz recordar a fala de algumas pessoas na faixa etária de sessenta anos ou mais, 

que se orgulham em dizer que conservam até hoje um eletrodoméstico ganho na época do 

matrimônio. Não dá para imaginar mais essa situação, pois as experiências com o novo 

trazem tantas sensações que já não somos mais capazes de viver sem elas. Diante desse 

paradigma, a teoria funcionalista surge na tentativa de contribuir para a hipótese dos “usos e 

gratificações”. 

 a. necessidade cognitiva (aquisição e reforço de reconhecimento de 
compreensão); b. necessidades afetivas e estéticas (reforço da experiência 
estética, emotiva); c. necessidades de integração a nível da personalidade 
(segurança, estabilidade emotiva, incremento da credibilidade e da posição 
social); d. necessidade de integração a nível social (reforço dos contatos 
interpessoais, com a família, os amigos, etc.); e. necessidade de evasão 
(abrandamento das tensões e dos conflitos).  (KATZ apud GALINDO, 2003, 
P. 61). 

 
Centradas nessa situação, as empresas, mais especificamente o departamento de 

marketing, investem cada vez mais em pesquisas de mercado para conhecer o gosto do seu 

consumidor e, assim, obter informações que possibilitem um melhor direcionamento para seus 

produtos e principalmente para o desenvolvimento futuros lançamentos. 

(...) em marketing, o consumidor é estudado tentando-se verificar seu 
posicionamento frente à empresa e sua imagem, aceitação ou rejeição do 
produto que fabrica e opinião em relação a preços, distribuição e serviços. O 
que inclui o onde e como. Seu comportamento e motivação são estudados 
principalmente em termos de reações frente aos produtos, preços e 
promoções. (GADE, 1998, p.08) 
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Ao analisarmos o consumo, compreendemos que os estilos de vida, assim como a 

localização geográfica e as influências ambientais, agem direta ou indiretamente na vida do 

ser humano, originando os valores simbólicos que serão estabelecidos ao longo da sua 

existência. Portanto, estudar a sociedade e a relação estabelecida com o consumo é 

compreender as necessidades cada vez mais complexas dos consumidores e propor para a 

comunicação, uma relação mais profunda com o produto ou marca por meio de eventos 

culturais.  

A chamada sociedade de consumo figura no cenário cultural fazendo da própria 

existência um espetáculo consumista, no qual as pessoas apropriam-se dos acontecimentos 

para gerar imagens que satisfaçam seus desejos. Vamos esclarecer melhor essa idéia: 

 Consiste na multiplicação de ícones e imagens, principalmente através dos 
meios de comunicação de massa, mas também dos rituais políticos, 
religiosos e hábitos de consumo, de tudo aquilo que falta na vida real do 
homem comum: celebridades, atores, políticos, personalidades, gurus, 
mensagens publicitárias – tudo transmite uma sensação de permanente 
aventura, felicidade, grandiosidade e ousadia. (DEBORD apud GALINDO. 
2003, p. 69). 

 
Entendemos então, que todas ou quase todas as decisões de consumo são baseadas em 

um código cultural norteando a vida do indivíduo com padrões pré-estabelecidos e como já 

dissemos anteriormente, a sociedade cultural integra os indivíduos com bases nas experiências 

compartilhadas de vida. 

 

2.4 Marketing cultural  

 

Vamos voltar no tempo e conhecer a história que originou o mecenato7. Caio Clínio 

Mecenas era amigo do imperador Otávio César, conhecido posteriormente por Augusto (31 

a.C. – 14 d.C.) do qual tinha seu apoio, participando também da administração do Império 

Romano entre 30 a.C. e 10 d.C. Mecenas como era conhecido, era apreciador da cultura e com 

isso realizou um trabalho de estímulo à cultura. Durante o imperador de Augusto, Mecenas, 

protegeu criadores como Horácio, autor das Odes; Virgílio, criador da Eneida, e o poeta 

Ovídio, além do apoio fornecido à arquitetura clássica romana. Esse apoio consistia na 

aprovação dos artistas e criadores por parte do imperador, fato este de extremo significado 

social, principalmente pelo interesse que o imperador tinha em ostentar a glorificação do 

império pela representação cultural. A partir daí o termo foi inserido e aplicado pelas 
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instituições e personalidades no sentido de apoiar e privilegiar a cultura em seus vários 

aspectos. (RUBIM, 1998, p.143-144). 

Após analisar o marketing no primeiro capítulo como elemento conciliador das 

ferramentas de comunicação e agora conhecemos um pouco mais sobre cultura e sua 

pluralidade, entrelaçamos os assuntos para obtermos o significado de marketing cultural. 

O autor Jeremy Rifkin nos mostra a dimensão das produções culturais: 

 O marketing assume o papel mais abrangente de empresário de produções 
culturais. Os profissionais de marketing criam fantasias e ficções elaboradas 
a partir de segmentos de cultura contemporânea, e os vendem como 
experiências vividas. O marketing manufatura o hiper-real. Seu sucesso é 
marcado por sua capacidade de tornar a simulação ou dissimulação mais 
atraente que o real e os substituto dele. (RIFKIN. 2001, p.141) 

 

Apesar de recente, o Marketing Cultural está em alta principalmente após o surgimento 

e aplicação da Lei Rouanet, de 1991, e das diversas leis estaduais e municipais, os eventos de 

cunho cultural tornaram-se mais freqüentes e executáveis com maiores benefícios para a 

empresa (ANEXO 1). Desde então, a cultura reaparece como veículo mediador da mensagem 

articulando as ferramentas do marketing a serviço do mercado. Entendemos então que 

marketing cultural: 

 É um contexto que se enquadra o marketing cultural, usando a cultura como 
base e instrumento para transmitir determinada mensagem (e, a longo prazo, 
desenvolver um relacionamento) a um público específico, sem que a cultura 
seja a atividade-fim da empresa. Assim, não se confunde com os programas 
e ações desenvolvidos por organizações culturais (museus, teatros, centros 
culturais), intermediários culturais (promotores de artistas, curadores, 
produtores culturais) ou criadores culturais, que têm na cultura seu campo de 
ação. (REIS, 2003, p.4). 

 

Para se fazer marketing cultural não há fórmula exata, pois existem variáveis que 

quando combinadas, podem resultar numa excelente ação de marketing. Cândido Almeida 

(1993, p.15-16), diz que o marketing cultural é “(...) instrumento de informação junto a um 

determinado público consumidor, assim como a televisão, o jornal ou a revista. (...) Essa é a 

química do marketing cultural”. O mesmo autor, apresenta o Marketing Cultural como um 

composto de instrumentos precisos onde não só é possível, mas indicado executar a pesquisa - 

direcionada ao conhecimento de dados do ou para o patrocinador -, envolvendo a mídia, a 

assessoria de imprensa, o merchandising e os incentivos fiscais. (ALMEIDA, 1993. p.37-50.). 

Esses componentes representam à contribuição teórico-prática juntamente com a definição 

                                                                                                                                                                                                           
7 Mecenato - apoio financeiro (sem vínculo direto com objetivos publicitários) prestado por pessoa física ou 
jurídica a realizações artísticas e culturais; patrocínio 
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conceitual e o delineamento das atividades pertinentes à realização do marketing cultural, 

predominando a criatividade para atingir o público alvo de forma a atender os objetivos de 

comunicação da empresa com os recursos disponíveis chamados de patrocínio. 

O marketing cultural desempenha a função de investigar nas entranhas da sociedade, 

instrumentos culturais potencializadores de consumo oferecendo às empresas oportunidades 

de propagação de suas marcas e/ou produtos, ou seja o marketing cultural só acontece em 

virtude do patrocinador.   

Essa estratégia de comunicação vem ganhando força no meio empresarial 

principalmente porque ao participar de um projeto cultural a empresa se diferencia das demais 

a partir do momento em que toma para si determinados valores relativos àquele projeto (por 

exemplo tradição, modernidade, competência, criatividade, popularidade etc.), além de 

diversificação do mix de comunicação das empresas para melhor atingir seu público e 

principalmente propõe a diferenciação das marcas. 

 O marketing cultural dirigido a públicos específicos também vem sendo 
reforçado pelo fato de as empresas virem se mostrando cada vez mais 
abertas a segmentação psicográfica de seus consumidores e usuários , 
empenhando esforços na compreensão de seu estilo de vida, personalidade, 
valores, atitudes, comportamento. Os projetos culturais passam assim a ser 
organizados em função das predileções do público visado e propõem 
experiências atraentes mesmo ao público mais habituado a ter o que deseja. 
A cultura é promovida como veículo transmissor de mensagem que 
dispensam uma elaboração racional, despertando e explorando o contato 
com uma dimensão pessoal de sensações, prazer e satisfação.(REIS, 2003, 
p.73). 

 

O que leva uma empresa a investir em marketing cultural, é o fato de apresentar 

soluções relativamente acessíveis financeiramente falando, além da grande exposição da 

marca por públicos segmentados e a mídia permeando o contexto. 

Ao patrocinar um show, a empresa pode não só associar sua marca àquele tipo de 

música e público como pode também oferecer diversas ações de marketing acopladas ao 

evento. Essas ações podem ser amostras de produto (promoção); distribuição de ingressos 

para os seus funcionários (endomarketing); prestigiar com convites especiais (marketing de 

relacionamento); enviar mala-direta aos consumidores/clientes informando que o show irá 

acontecer e é patrocinado pela empresa (marketing direto); mostrar o artista consumindo o 

produto durante o show (merchandising editorial); levantar informações gerais sobre o 

consumidor por meio de pesquisas feitas no local (database marketing); fazer uma publicação 

sobre o evento (marketing editorial); realizar uma campanha específica destacando a 
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importância do patrocínio (publicidade) e muitas outras ações paralelas que tem o poder de 

ampliar o raio de alcance da ação de marketing cultural. 

 
 Embora o patrocínio normalmente seja considerado como parte do processo 

de definição de marketing cultural de uma empresa(que contempla 
diagnóstico da situação atual, visão que pretende atingir, delineamento da 
estratégia para atingi-la, identificação de uma linha de patrocínio, 
implementação e avaliação), também é possível que seja praticado de forma 
mais pontual. No Brasil, a onda de privatizações da segunda metade da 
década de 90 viu uma explosão de patrocínios de megaeventos, nos quais 
muitas vezes o patrocínio era empregado simplesmente como ferramenta de 
mídia. Muitas dessas empresas não tinham como estratégia firmar um 
comprometimento com a cultura, mas buscavam apenas anunciar sua 
chegada com a pompa e circunstância, junto à mídia e a seus novos 
consumidores. (REIS, 2003, p.12). 

 

A autora do livro “Sem logo – a tirania das marcas” Naomi Klein (...),  nos apresenta 

um ponto de vista interessante sobre as intenções meramente mercantilistas. Ela acredita que 

quando a marca oferece apoio ou patrocínio cultural, ela se apropria do evento a ponto de 

sucumbir a cultura e ser a própria cultura. Outro contraponto apresentado pela autora é a 

dependência dos patrocínios como mantenedora do evento, tomando posse do evento e 

perdendo o caráter até mesmo filantrópico. Acredita ainda que a dinâmica do patrocínio está 

tão inflada que acaba inflacionando o evento cultural. (KLEIN. 2002, p. 50-51). 

Ao analisarmos o ponto de vista da autora, acabamos por desacreditar que o evento 

possa ter uma representatividade importante para a sociedade, no entanto, apesar de sabermos 

seus principais propósitos “comerciais” os eventos culturais trazem benefícios para a 

sociedade como todo. Observamos por exemplo no calendário cultural da cidade de São 

Paulo, tamanha diversidade de ações que a cidade oferece a sua população “dança, teatro, 

música, cinema, esportes, etc.”, e isso só é possível graças ao patrocínio das empresas e o 

compromisso das mesmas com a região.Veremos mais adiante, a movimentação econômica e 

profissional que o evento proporciona.   

Devemos sem dúvida ater-nos às considerações de Naomi; no entanto, não podemos 

deixar de perceber o quão importante papel o marketing cultural está exercendo para o 

fornecimento de cultura à população, além, é claro, de corroborar na ampliação da 

comunicação da empresa com o público alvo, se mostrado como uma das mais importantes 

produções de consumo que contribui com as significações coletivas de emoções e sentimentos 

sustentadas pelos bens e serviços. É uma espécie de universo, no qual se constrói uma 

proximidade entre os indivíduos. 
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CAPÍTULO III – DIMENSIONANDO OS EVENTOS 

 

3.1 Lazer, Festa e Evento 

 

Recordar é viver e lembrar de momentos felizes nos dá muito prazer. Esses momentos 

quando associados aos eventos nos remetem a lembranças únicas, como por exemplo, a 

primeira ida ao circo, ao parque de diversões, ao teatro ou à apresentação de um show, ou 

seja, tudo que envolve emoção no contexto do processo comunicacional iremos tratar por 

evento. 

No universo da comunicação, Melo Neto (1998) afirma que evento é qualquer fato que 

pode gerar sensação e, ser motivo de notícia, seja ela de cunho interno ou externo. Na própria 

significação do termo dentro da semiologia, evento está associado a sucesso. Um evento 

independente do objetivo deve ser marcante e envolvente, além de propiciar sensações e 

emoções ao público. Se um evento for planejado com bases no Marketing de Experiência, 

como mostraremos adiante, o inusitado transforma-se em volúpia e glamour. 

O padrão ideal de existência dos seres humanos está mudando constantemente, a 

exemplo disso, da Idade Média até o inicio do século XX, a situação era dramática, pois se 

trabalhava muito e não havia tempo para diversão. A sociedade então, começou a pensar com 

seriedade sobre a divisão do tempo, surgindo o conceito de lazer. 

O Jornal Folha de São Paulo8 (2004) publicou uma pesquisa sobre o hábito de lazer do 

paulistano e não é de surpreender que 69% declararam freqüentar shoppings, afinal São Paulo 

é a capital que possui o maior número de shopping do Brasil. São ao todo 71 e sua 

importância pode ser avaliada pelo fato dos 21% dos entrevistados freqüentá- los uma vez ou 

mais por semana. Observamos no gráfico abaixo que os parques e jardins  representam o 

percentual de 64% de visitação, entendemos que isso está atribuído ao fato de serem lugares 

eminentemente públicos que não implicam em gastos. 

Com um percentual de 36%, percebemos também a importância dada aos shows e 

espetáculos, reforçando assim, o aspecto de que esse modelo de lazer é bem-vindo. 

 
 
 
 

 
8 Jornal Folha de São Paulo, 25 de Janeiro de 2004. 
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GRÁFICO 1 - O que o paulistano faz quando não está no trabalho. 
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Fonte: Datafolha, data: 25/01/2004 
 

Esses modelos são encontrados nos espaços de socialização do mundo moderno, onde o 

"hedonismo" e o "teatro de simulacros do cotidiano" (Maffesoli, 1984) buscam seus vínculos. 

Os grupos carecem de encontrar afinidades mútuas, cujas motivações podem ser classificadas 

como formas lúdicas de afirmação de identidade, ou mesmo ao encontro de identificações 

sejam elas musicais, de vestuário, de políticas, de lazer, trabalho, pobreza, riqueza, entre 

outros. 

 

- Lazer 

O lazer passou a fazer parte da vida daqueles que procuravam criar momentos 

prazerosos em meio ao trabalho ou entre as aulas, encontrando uma melhor condição humana 

com o equilíbrio entre o dever e a diversão. A sociedade tomou consciência desse aspecto e 

cada vez mais o entretenimento é estimulado e praticado. 

Apesar dos tantos anos, a visão de Joffre Dumazedier (1973, p.36-41) ainda é muito 

apropriada sobre a questão do lazer e do tempo livre, trazendo dimensão às noções de sentido 

e as motivações cabíveis ao uso do tempo pelo homem contemporâneo. Os diferentes usos do 

tempo parecem ter algo a ver com um equilíbrio entre obrigações e vontades numa dinâmica 
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que tende a tornar-se familiar, isto é, por mais que se anseie por novidades lúdicas no 

cotidiano contemporâneo, essas novidades tendem a ser absorvida pelo próprio meio; por isso 

a necessidade de constante renovação nas formas de lazer.  

 (...) O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-
se de livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade 
criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais(...) (DUMAZEDIER, 1973, p.34). 

 
O autor ainda nos fala sobre o espaço de lazer como um espaço alternativo, diferente do 

espaço de convivência com a família, escola, trabalho, igreja, etc. Estabelece um espaço 

vivencial, onde se pode escolher o objetivo contanto que haja oportunidade de ocupar o tempo 

livre para exprimir as necessidades individuais, físicas, sociais, artísticas, etc. 

Segundo Marisa Canton (2002): 

 A palavra lazer remete a um universo complexo de significações, no qual se 
mesclam interpretações da moral, da religião, da filosofia e do senso comum. 
Mas, apesar disso, o termo é banhado por um sistema de pensamento que fez 
do lazer a condição da felicidade e da liberdade.(CANTON. 2002, p. 64). 

 

A idéia baseada nos indivíduos que se reúnem em praças e dialogam uns com os outros 

face a face, unidos por objetivos comuns, é um modelo antigo relacionado ao que chamamos 

de evento como disse Thompson (1998, p.212), “Estas novas formas de pub licidade não estão 

mais localizadas no espaço e no tempo: elas subtraíram a visibilidade das ações e eventos do 

compartilhamento de um local comum”. O autor diz ainda, que na contemporaneidade não há 

como negligenciar a ascensão dos eventos e o papel da mídia corroborando para sua 

repercussão, visto que exerce grande influência sugerindo até mesmo alterações nas relações 

sociais. 

 

- Festas 

Associar as festas aos eventos faz muito sentido, pois ambos têm o caráter envolvente, 

no entanto, o conceito de festa é geralmente entendido como a manifestação de alegria 

destinada à comemoração de um acontecimento ou celebração. A festa tem um caráter 

limitado no tempo, pressupõe uma intenção previamente definida entre seus participantes e 

podem constituir também momentos de diversão para os que nelas participam. 

Marisa Canton (2002), relaciona em seu livro os eventos a festas: 

Nas sociedades modernas e pós-modernas, surgem às festas associadas aos 
grupos formais – dentro de um condicionamento econômico e social igual, 
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torna-se possível, muito mais que antigamente, “fazer a festa” com aqueles 
de quem gostamos. A festa tem sempre um caráter misto: ao mesmo tempo 
cerimonial e divertido. (CANTON. 2002, p. 58). 

 

Muitas vezes as festas e comemorações em geral significam para os indivíduos um 

momento de descontração, uma escapadela da atribulada rotina do trabalho, são interpretadas 

como um auxílio para recarregar as energias e dar continuidade à rotina diária de trabalho. 

Dumazedier (1973) interpreta que quando isso não ocorre, intensificam-se as ansiedades e o 

esgotamento. 

A insatisfação no trabalho, seja ela consciente ou não, exerce uma ação 
permanente e múltipla sobre a vida fora do trabalho, uma vez que se traduz 
por fenômenos de evasão para atividades laterais. (...) Quando o indivíduo 
experimenta a necessidade de escapar de seu trabalho profissional para outra 
coisa, é que o trabalho não pode desempenhar nele o papel capital, que deve 
assumir, na descarga de suas tendências profundas e no equilíbrio de sua 
personalidade. Todavia há diversas formas de evasão no lazer, das quais os 
dois pólos são, numa extremidade, a conduta chamada de “matar o tempo”, e 
na outra, o autêntico lazer ativo (DUMAZEDIER, 1973, p. 169). 

Esses acontecimentos geram vivências e quando são patrocinados ou associados a uma 

empresa ou produto tendem a gerar um retorno para a imagem e também podem ser chamados 

de MKT Experiência. Philip Kotler escreveu um artigo para o livro Repensando o futuro de 

GIBSON (1998) descrevendo o entretenimento como um grande mercado sem barreiras, ou 

seja, as pessoas querem se divertir em tudo o que fazem, seja no trabalho, seja fazendo 

compras, ou consumindo. 

Acho que o entretenimento será um principio geral e será incluído em muitas 
situações. Vamos querer que nosso trabalho, nossas experiências de compras 
e nossas experiências de consumo sejam divertidos. Todas as nossas 
emoções são compradas. Até onde se pode ir com serviço. As livrarias 
Barnes e Noble, não são apenas grandes, elas possuem lanchonetes e 
promovem autógrafos de livros e conferência de autores famosos, 
oferecendo também uma atmosfera que lembra uma biblioteca para aqueles 
que quiserem folhear os livros antes de comprá-los. Os restaurantes e hotéis 
incluem em suas ofertas surpresas e atmosferas especiais. (KOTLER apud 
ROWAN, 1998.p.160). 

- Evento 

Eventos estão ligados diretamente ao entretenimento e ao lazer, mesmo que seja apenas 

por um pequeno período. O autor Neal Gabler (1999), dá o seguinte significado para 

entretenimento “(...) a etimologia de “entretenimento” é latina e com toda certeza vem de 

inter (entre) e tenere (ter)”. Completa ainda “(...) o entretenimento busca constantemente uma 

combinação de elementos que já despertaram certas reações no passado, na suposição de que 
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a mesma combinação provocará mais ou menos a mesma reação de novo”. (GABLER. 1999, 

p. 25 - 26). 

No contexto das atividades de um comunicador, os eventos abrem caminho a uma 

comunicação mais seletiva e aprimorada aos padrões atuais de comunicação, trazendo 

versatilidade, inovação e descobrimento. Sem contar no toque de emoção e no fator 

psicológico de ser convidado à participar de um evento. 

O objetivo com a prática dos eventos é a participação ativa, construtiva e produtiva da 

sociedade, mesmo inconscientemente, pois lazer e trabalho fazem parte da integração social 

em vários sentidos. Podemos descrever a palavra “Evento” na sua mais pura concepção como 

um acontecimento, um fato ou uma notícia que pode gerar diversas sensações e atitudes. É 

algo que acontece com o cunho de dar importância ao oportuno e apresentar então as 

características dos envolvidos como o patrocinador, o público, o ambiente, a causa e o 

objetivo. 

Caracterizamos o evento como um fato ou um acontecimento que gera sensação e como 

notícia relevante que merece ser veiculada. Os eventos podem colaborar como um poderoso 

veículo publicitário a ser explorado pelas empresas que tenham interesse em vincular suas 

imagens e seus produtos ou serviços aos artistas e manifestações culturais apresentados. 

Trata-se, é claro, de um veículo relativamente efêmero. Mas essa mesma característica é, de 

qualquer modo, um dos pontos fortes do evento como mídia, na medida em que aumenta 

consideravelmente seu impacto junto ao público. 

Do ponto de vista das organizações, há dois interesses centrais na classificação da 

categoria dos eventos: o interesse institucional e o interesse promocional (comercial). 

  Institucional – quando visa criar ou firmar o conceito e imagem da empresa, 
entidade, governo ou pessoa e Promocional – quando objetiva a promoção 
de um produto ou serviço de uma empresa, governo, entidade ou pessoa, em 
apoio a marketing, visando fins mercadológicos. (CESCA, 1997, p.15). 

 
A classificação dos eventos é bastante extensa, entretanto existem características 

específicas que ajudam a determinar a escolha do evento que for mais conveniente com os 

objetivos da organização. São eles, Científico – trata de assuntos científicos nos campos da 

medicina, física. química e biologia ; Educativo – o objetivo final é a educação; Folclórico – 

trata das manifestações de culturas regionais; Cívico – assuntos ligados à Pátria; Político – 

assuntos ligados aos partidos políticos ou manifestações públicas ligadas à política; 

Governamental – trata de realizações do governo ; Lazer – proporciona entretenimento ao seu 

participante; Social – visa somente o encontro entre pessoas, para confraternização; 

Desportivo – qualquer tipo de evento no setor esportivo ; Turístico – seu objetivo é a 
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exploração dos recursos turísticos de uma região ou país; Informativo – objetiva somente 

fornecer informação, sem pretensões educativas ou culturais; Religioso – trata de assuntos 

religiosos e para finalizar, apresentamos o principal objeto deste estudo que é o evento 

Artístico ou Cultural cujo objetivo é ressaltar os aspectos da cultura, relacionados a qualquer 

espécie de arte, música, dança, pintura, poesia, literatura. 

Podemos também ordenar por categorias: timing, escopo, finalidade e lócus. O timing, 

significa a periodicidade do evento podendo ser permanente, periodicamente (mensal, 

semestral, bimestral, anual, bianual.), fazendo parte do calendário da cidade, de entidades ou 

de associações. Por exemplo, as exposições, os bailes carnavalescos, os projetos de estações 

(Verão, Inverno, Primavera, Outono), congressos e seminários anuais, torneios e competições 

que se realizam periodicamente, sempre na mesma época do ano. Também podem ser 

esporádicos, ocorrendo em intervalos irregulares de tempo, a critério de seus patrocinadores. 

Podem ser únicos como o próprio nome já diz, quando ocorre apenas uma única vez e temos 

também os eventos de oportunidade que ocorrem em épocas de realização de megaeventos 

internacionais (Olimpíadas, Copas do Mundo, Criança Esperança). Escopo é a abrangência do 

evento, podem ser de massa (destinados ao grande público) ou de nicho que se destinam à 

segmentos de público específico. A extensão do evento é considerada lócus e é determinada 

pela abrangência territorial, podendo ser de espectro regional, local, municipal, estadual, 

nacional ou global. 

Os eventos podem ser divididos também em eventos internos e externos. Quando 

tratamos de eventos internos, o objetivo é motivar os funcionários da empresa adquirindo 

maior comprometimento e o mútuo conhecimento entre as equipes. Muitas empresas 

acreditam e investem na idéia de que o público interno é o maior divulgador e portador das 

mensagens da empresa, por isso proporcionando um maior bem-estar, eles ajudam a aumentar 

a produtividade e o estimulo para o trabalho. 

 Os funcionários devem ser valorizados dentro da empresa, pois deles 
resultam o produto ou serviço final da organização. Para isso, motivação é a 
arma principal para garantir a produtividade e o bom atendimento. Os 
empregados motivados são aqueles que percebem o seu trabalho como os 
ajudando a atingirem seus importantes objetivos (DAVIS, NEWSTROM, 
1992, p. 72). 

 

As empresas estão investindo cada vez mais nessa categoria de promoção interna, pois 

acreditam que o resultado quase que imediato. 
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Os eventos externos têm por objetivo evidenciar a importância e a efetividade das 

parcerias comerciais na conquista de empreendimentos, garantindo sempre a qualidade nas 

comercializações visando à consolidação institucional da empresa. 

Indiscutivelmente, acreditamos que o sucesso do evento depende exclusivamente do 

conjunto de sensações positivas que estará gerando, para que assim, ele seja reconhecido e 

apoiado pela mídia, pois o evento-notícia facilita a realização do objetivo final do evento, 

todavia, o planejamento, a organização, execução e avaliação devem estar sincronizados. 

 

3.2 A reverberação do evento na mídia 

 

Sabemos que um grande evento é um fato relevante, e tem tudo para ser um 

acontecimento de sucesso, interessante para a mídia divulgar, pois ela noticiará assuntos da 

atualidade que fazem parte do cotidiano dos espectadores. 

Quando uma empresa escolhe o evento como estratégia de comunicação, ela visa alguns 

objetivos como a aproximação do público com a empresa ou produto; a associação da marca 

ao evento criando um residual de lembrança; a criação de imagem junto à opinião pública; a 

repercussão pelos veículos de comunicação. É comum para muitas empresas associarem-se a 

eventos culturais, pois o retorno dá-se a partir do momento em que a mídia divulga-o , 

iniciando o trabalho de conhecimento da marca. Esse é um dos muitos motivos que estão 

levando as empresas a manifestarem o interesse em patrocinar um evento. 

Derivada do latim, a palavra mídia corresponde às atividades de veicular mensagens, ou 

seja, as formas pelos quais as mensagens circulam. Segundo o dicionário Houaiss, mídia é: 

 (...) todo suporte de difusão da informação que constitui um meio 
intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens; meios de 
comunicação social de massas não diretamente interpessoais (como p.ex. as 
conversas, diálogos públicos e privados) [Abrangem esses meios o rádio, o 
cinema, a televisão, a escrita impressa (ou manuscrita, no passado) em 
livros, revistas, boletins, jornais, o computador, o videocassete, os satélites 
de comunicações e, de um modo geral, os meios eletrônicos e telemáticos de 
comunicação em que se incluem também as diversas telefonias.] 
(HOUAISS, 2001) 

 

Como vimos na descrição acima, podem ser auditivos a exemplo do rádio, audiovisuais 

como a televisão e o cinema; escritos como os jornais, diários, revistas, mala diretas ou 

multimídia, na qual consideramos a Internet, além de muitos outros veículos como outdoor, 

busdoor, metrodoor, malas direta, enfim, a criatividade e a modernidade dão amplitude aos 

meios de comunicação. 
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Os meios de comunicação podem ser massivos ou não, no entanto requerem um nível 

correto de informação que é de suma importância para a compreensão das mensagens, por 

isso os meios de comunicação devem ser coesos nas mensagens, assegurando a veracidade da 

informação e ajudando o receptor quando na tomada de decisões. Há muita discussão no 

mundo sobre a ética da mídia; no entanto, para a finalidade deste trabalho não nos cabe julgar 

essas questões. 

É importante destacar que antes mesmo do evento ser avaliado pelo seu público, ele está 

inscrito e posicionado na mídia, ou seja seus significados despontam antes mesmo do evento 

propriamente dito acontecer. Segundo CESCA (1997, p.14), o evento pode originar na 

manifestação espontânea de divulgação pela mídia “Evento é um fato que desperta atenção, 

podendo ser notícia e com isso, divulgar o organizador (...)”. Quando isso acontece, favorece 

muito a imagem da empresa, podendo ocasionar até mesmo um reflexo no comportamento 

dos consumidores, fornecedores, revendedores, governo, comunidade e até mesmo nos 

concorrentes; no entanto, o release ou qualquer outra informação veiculada pela mídia deve 

ser bem planejada para não distorcer a imagem que a empresa tem diante da opinião pública.

 Citemos os megaeventos do cinema hollywoodiano, são a prova concreta que as etapas 

que antecedem o evento servem para direcionar o potencial do produto e principalmente 

garantir quanto no lançamento do filme o sucesso garantido de público, equivalente ao 

lucrativo faturamento das indústrias cinematográficas.  

O evento trás uma nova maneira de se comunicar com o consumidor, baseado na força e 

na capacidade de conexão emocional. A mensagem é recebida, não por meio do raciocínio 

lógico, mas pela aceitação emocional. Esse processo pode se torna tão poderoso que as idéias 

são incorporadas aos próprios valores e opiniões do indivíduo. 

 

3.3 Obtendo resultados com os Eventos 

 

Como já dissemos anteriormente, os eventos são considerados instrumentos para a 

promoção de negócios, fixação de imagens e ampliação de conceito de empresas, marcas, 

produtos e serviços, organizações públicas e privadas, entidades de classe, sindicatos e até 

mesmo pessoas. 

A empresa pode participar de um evento de várias formas; no entanto, indica-se que não 

fuja do contexto da missão, valores e objetivos pré-determinados pela mesma. Ela pode 

patrocinar eventos culturais como shows; concursos musicais ; mostras de cinema; peças 
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teatrais; espetáculos de dança; entre outros. Há também os eventos esportivos como 

olimpíadas; copa de futebol; olimpíadas de inverno; etc. Em geral, esse tipo de apoio 

contribui de maneira positiva para o retorno da imagem institucional, pois a visibilidade da 

sua marca ocorre com muita intensidade. 

Apesar da miopia organizacional de muitas empresas que enxergam o evento como uma 

despesa, os dados apresentados pela revista dos Eventos9 sobre uma pesquisa encomendada 

com exclusividade pela Ampro10 em 2003, mostra que isso está mudando, pois o investimento 

em eventos (77%) foi bastante significativo no composto do mix de comunicação das 

companhias. 

 

GRÁFICO 2 - Em quais ferramentas de marketing as empresas distribuem suas verbas 
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Fonte: Revista dos Eventos 2004. 
 

Foram ouvidas 107 empresas de diversos segmentos (indústria, comércio e serviços) 

entre as 500 maiores e melhores selecionadas pela revista Exame – pesquisa que acabou por 

indicar de forma científica o crescimento do segmento dos eventos, indicando tendência de 

crescimento do setor. 

Ampliar a carteira de clientes e expor seu produto ou serviço para o público, são os 

principais objetivos que levam as empresas a participarem e apoiarem cada vez mais um 

evento cultural, desde que sejam analisados todos os parâmetros e objetivos da empresa. 

Há muitas opções para uma empresa investir nos eventos. A especialista em organização 

de eventos Gilda Meireles classifica em: 

 
9 Revista dos Eventos, 2004, nº 30, p.18-20 
10 Associação de Marketing Promocional 
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Patrocínio – Consiste em obter recursos financeiros de empresa ou 
instituição. Na relação custo/beneficio o nome do patrocinador será impresso 
em todo o material de divulgação, veículos de propaganda, bem como outros 
tipos de espaços negociados dentro e durante a realização do evento. Apoio – 
Consiste em obter apoio de uma empresa para a divulgação do evento em 
forma de brindes, materiais de sinalização, produtos, divulgação local e 
outras formas a serem negociada. Colaboração – consistem em obter 
qualquer tipo de colaboração de uma instituição, podendo ser na organização 
do evento, fornecendo recursos materiais, humanos, tecnologia etc. Co-
participação – Duas ou mais empresas participando de qualquer forma de um 
evento. (MEIRELLES, 1999, p.33). 

 

Além das formas citadas pela autora, apresentamos outras opções de investimentos 

como por exemplo, o direito de uso da marca do evento em campanhas promocionais e ações 

da propaganda e publicidade. Outra opção também bastante utilizada compreende a 

publicidade no local do evento, em especial no caso de eventos esportivos e culturais. Há 

também a negociação do apoio de empresas em troca de prestação gratuita de serviços. É o 

caso das empresas de assistência médica, que instalam postos de serviços médicos, durante o 

trajeto de uma corrida ou apresentação de show, assim acontece com as empresas prestadoras 

de serviços de instalação de som, montadoras de palcos e arquibancadas e de transporte que 

negociam a troca de placas de publicidade no local do evento. 

Essas são as opções de investimento mais comuns utilizadas no marketing de eventos. É 

importante lembrar que todas as empresas, patrocinadoras, concessionárias e prestadoras de 

serviços devem ser tratadas como parceiras na gestão de eventos. O sucesso do evento 

depende da eficácia de suas ações e da integração de suas atividades operacionais, 

institucionais e comerciais. 

De acordo com os resultados da pesquisa da AMCHAM11(Câmara Americana de 

Comércio), o evento quanto negócio, projetou tendência de crescimento para o ano de 2004. 

Considerando a distribuição da verba de comunicação no gráfico abaixo, observamos 

que o percentual destinado aos eventos é bastante significativo nos vários segmentos. A 

indústria investiu 10% em eventos, o comércio 9% e o setor de serviços 20% (a telefonia 

móvel está inserida neste setor). Tudo indica que investir em eventos pode oferecer muitas 

vantagens para a empresa, entre elas, um bom retorno de imagem institucional, de produtos e 

serviços. 

 

 
 
 
11 Revista dos Eventos, 2002, ed. 18 
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GRÁFICO 3 - Crescimento na utilização dos eventos como ferramenta de marketing 
 

 
 

Fonte: Revista dos Eventos 2004 
 

O impacto proporcionado pelos eventos, segundo o 1º Dimensionamento Econômico da 

Indústria de Eventos no Brasil12, corresponde a 31% dos investimentos privados do país, 

sendo 30% da indústria, 48% do comércio e 23% com serviços. Apresentamos também a 

somatória de R$  37 bilhões que significa a renda anual da indústria de evento atingida no 

Brasil em 2004, que além de gerar três milhões de empregos, alcançou a marca de 3,1% do 

PIB brasileiro. Foram um total de 330 mil eventos que aconteceram em todo país nesse 

período. 

Acreditamos que esse crescimento também se deu pelo papel extremamente importante 

das leis de incentivo à cultura (ver anexo 1) levada a efeito pelo governo FHC, que contribuiu 

para influenciar a política de parceria entre Estado, empresários e comunidade cultural, além é 

claro, da evolução do comportamento empresarial que após a modernização da referida lei 

passou a investir mais em eventos de cunho cultural. 

 
12 Revista dos EVENTOS, 2004, nº 30, p.18-20 
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Os investimentos com eventos culturais além de serem rentáveis proporcionam 

momentos de descontração, gratificação e diversão, nos quais as pessoas estão mais receptivas 

às mensagens da sua marca. “A captação e promoção de eventos no mundo vêm sendo 

apontadas como o setor que mais retorno econômico e social oferece ao país e às cidades-

sede”. (HOELLER, E. H., 2002.p. 45). Associamos que tais ocorrências também podem estar 

ligadas à relação de intimidade com o showbiz que a moda conquistou e proporciona ao meio. 

A Revista Exame13 publicou em Fevereiro de 2005, a matéria sobre a indústria do 

entretenimento e apresentou a referência do padre-cantor Marcelo Rossi que conseguiu unir 

mais de 100.000 pessoas para suas "showmissas". 

A mesma fonte apresentou ainda evidências sobre o fenômeno do aumento expressivo 

das verbas de marketing destinadas a eventos culturais principalmente os de caráter musical, 

como observamos em empresas como: Coca-Cola que financia a festa Vibe Zone, a Skol com 

o Skol Beats, a TIM com o TIM Festival, entre outras. 

 

3.4 Eventos Culturais: um instrumento de branding 

 

Ao relembrar a importância que os eventos exercem no contexto da Comunicação 

Integrada, possibilitando gerar o diálogo de forma não-convencional, concordamos com 

Jeremy Rifkin (2001, p.89-90) quando ele afirama que “[...] a tarefa da empresa é criar 

comunidades com a finalidade de estabelecer relações comerciais de longo prazo e otimizar o 

valor de cada cliente ao longo da vida”. 

Diante disso percebemos o importante papel da comunicação e principalmente das 

relações públicas atuando como intermediadores da empresa e o mercado consumidor, o que 

corrobora para a relação com a marca, gerando resultados sólidos e permanentes. 

O autor reforça ainda que “A chave para criar comunidades de interesse é planejar 

eventos, reuniões ou outras atividades que promovam o contato dos clientes para partilhar 

seus interesses comuns na marca da sua empresa.” 

No livro “A nova era da comunicação total”, Francisco Gracioso aponta o evento como 

elemento influenciador da sociedade: “Aos poucos, grandes eventos e grandes personalidades 

assumem o papel de lançadores de novas modas e novos estilos de vida que antes era função 

quase exclusiva da propaganda.” (Gracioso, 2001, p.39) 

 
13 Portal Exame, Editora Abril, 23 de fevereiro de 2005. A próxima atração. Como a indústria do entretenimento 
está mudando o jeito de trabalhar dos demais segmentos empresariais. 
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Ao interpretarmos os eventos como trocas simbólicas, temos Adorno que ilustra: 

"quanto mais inexoravelmente o princípio do valor de troca subtrai aos homens os valores de 

uso, tanto mais impenetravelmente se mascara o próprio valor de troca como objeto de 

prazer" (ADORNO, 1980, p 173). Remetendo-nos à obra de Guy Debord, A sociedade do 

espetáculo, podemos avaliar a sociedade contemporânea, como desenvolvimento natural da 

"sociedade do espetáculo", isto é, da sociedade fetichizada pela mercadoria, pela troca e pela 

experiência ou vivência. 

Para Don Slater (2002), podemos interpretar que os eventos são formas de presentear os 

participantes: 

  O ritual de troca de presentes estabelece um potente meio de influência 
interpessoal, permite aos indivíduos insinuar certas propriedades simbólicas 
na vida de um receptor-de-presentes. Permite-lhes iniciar a possibilidade de 
transferência de significado (SLATER, 2002, p.115). 

 
Analisando os eventos sob o aspecto do hedonismo 14 temos a citação de “O hedonismo 

tradicional envolve mais uma preocupação com os “prazeres” do que com o “prazer”,  

havendo um mundo de diferença entre valorizar uma experiência porque (entre outras coisas) 

ela dá prazer e valorizar o prazer a que as experiências podem levar. ”(CAMPBELL, 2001, p. 

102). Colim Campbell acredita ainda, que as emoções são fontes poderosas de prazer 

diretamente ligadas a estados de alto incitamento. 

Podemos entender os eventos como formas de produções simbólicas e oportunidades de 

explorar o meio: “(...) Diante dos nossos sentidos, desfilam milhões de mensagens que nos 

contemplam e conosco falam.” (ROCHA; Everardo, 1995, p. 24). O evento pode ser descrito 

como uma maneira muito particular de falar das marcas e a interpretação do fluxo do discurso 

social de forma mais agradável. 

A autora Naomi Klein apresenta-nos novamente um contraponto sobre o uso do produto 

cultural (neste caso os eventos) como ferramenta de manipulação social “Os produtos 

culturais são e sempre foram os joguetes favoritos dos poderosos, manipulados por homens de 

Estado”. (KLEIN, 2002, p. 55). Não pretendemos aqui, fechar os olhos para a realidade; no 

entanto, independente de existir ou não o evento, a cultura foi e sempre será manipulada, 

assim como também manipula a sociedade. É uma via de mão dupla. 

No universo das comunicações, o papel principal dos eventos é maximizar a 

visualização da imagem da empresa com um custo reduzido e, assim, auxiliar o crescimento 

da indústria, consolidando-a no mercado e o obtendo retorno publicitário. 
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A citação de Daniel Galindo, sobre a opinião de Sérgio Amado, vem a calhar com a 

posição aqui adota de acertar na forma de comunicar: 

 Nada funciona mais como no passado. Isso sem falar que os recursos estão 
ficando cada vez mais escassos. Vamos ter que aplicar o dinheiro do cliente 
em mídias que proporcionem o melhor resultado em termos de custo 
/benefício e para isso precisa de um foco muito bem dirigido. A mídia hoje é 
mensurada e comprovada, nenhum cliente vai investir 10 ou 15 milhões de 
dólares se não tiver absoluta certeza de que conseguirá resultados efetivos 
em suas vendas e no processo de construção de sua marca. (AMADO apud 
GALINDO, 2003, p.65). 

 
Um evento de sucesso corresponde a uma marca de sucesso, assim a busca da 

associação de marcas a grandes eventos é prática comum nas corporações mundiais, pois com 

isso a marca ganha prestígio, além do nome da empresa virar manchete nos jornais e revistas e 

o público se familiarizar com ambos. A tendência é ganhar a empatia com a comunidade e a 

presença da marca na lembrança e memorização por parte do público presente. 

A associação de marcas a grandes eventos propõem uma relação de proximidade com os 

produtos e suas marcas, ampliando as possibilidades de uma percepção próxima da identidade 

da marca, característica que reforça a importância dos eventos na vida das marcas, pois atende 

a necessidade dos indivíduos insatisfeitos e anciosos por uma vida de produções simbólicas. 

Para atender a essa necessidade, foi desenvolvido o conceito de Brand Entertainment 

termo utilizado para descrever as atrações corporativas como mecanismos capazes de mostrar 

o que torna as empresas especiais e com isso fomentar a compreensão, admiração e a 

fidelidade das pessoas em relação à empresa, seja qual for seu segmento de atuação. 

Os empresários falam constantemente em "diferenciar-se no mercado" só que esse 

discurso não corresponde à sua forma de conduzir os negócios porque a maioria prefere a 

segurança de fazer exatamente o que todo mundo faz. Falta às empresas brasileiras a 

percepção de que além da propaganda tradicional, há outras formas de transmitir suas idéias e 

conceitos. 

Essa nova forma de comunicar-se com o consumidor baseia-se na força de sua 

capacidade de conectar-se emocionalmente com o público e, assim, transmitir os conceitos 

desejados. Há dois aspectos principais que norteiam o entretenimento como arma empresarial. 

O primeiro é a existência de uma mensagem-tema a ser transmitida claramente e essa 

prioridade é que conduz a experiência a ser vivida. O outro ponto trata da necessidade de 

contar com a presença física do público para envolvê-lo em uma experiência sensorial 

                                                                                                                                                                                                           
14 Hedonismo  - teoria segundo a qual o comportamento animal ou humano é motivado pelo desejo de prazer e 
pelo de evitar o desprazer (HOUAISS, 2001). 
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significativa e cativante, em que se possa comunicar a mensagem desejada de uma forma 

emocionante e inspiradora. 

O objetivo das ações é solidificar a relação com o consumidor. Essa é a premissa que 

orienta as atrações corporativas da Coca-Cola e da CNN, nos EUA, e da Volkswagen, na 

Alemanha. No Brasil, a Petrobrás será pioneira. Em breve será inaugurada em Santos (SP) 

uma atração desse tipo. Nela, a companhia convida o público para embarcar em um 

submarino-simulador até uma plataforma em alto-mar para assistir à extração de petróleo e 

perceber todas as dificuldades e emoções dessa aventura. A finalidade dessas atrações nunca 

foi a de vender diretamente os produtos e serviços das empresas e sim, de construir uma 

imagem de qualidade e solidificar a relação com o consumidor; que passa então a 

compreender os valores por trás da empresa e perceber todo esforço, pesquisa, audácia e 

trabalho que há por trás de cada produto ou serviço ofertado. Trata-se, na verdade, de 

construir uma lenda, um mito empresarial que irá fidelizar gerações de consumidores. 

Simples, inspirador e muito, muito poderoso. 

Apresentamos a seguir, a tabela da trajetória evolutiva da sociedade, apontando para a 

nova “era” chamada “era dos sentido”, interpretada pelos autores Pine e Gilmore, como um 

período em que as sensações e as emoções tomam conta da sociedade. 

 
AS TRÊS ÉPOCAS 

DE RESPOSTA AO CLIENTE 
 

TABELA 1 - A Economia dos Sentidos15 
 

Tipos de Economia Industrial de Serviços dos Sentidos 
Tipos de Produção Fábrica Canal de distribuição Palco 
Estilo de oferta Tangível Intangível Evento 
Características Estandardizado Customizado Personalizado 
Fornecimento A partir de Stocks A pedido No momento 
Motivo da procura Características Benefícios Sensações  
Comprador Utilizador Clientes Convidado 
Vendedor Industrial Fornecedor Ator 
Recursos Humanos Mão-de-obra Colaboradores Talentos 

 

 

Muito mais significativo do que isso é o fato de muitas pessoas buscarem e construírem 

um sentido para suas vidas em virtude das marcas que utilizam. Tomemos como exemplo as 

marcas do luxo como Luis Vitton, Tifannis, Nike. Ou seja, uma multidão vem encontrando 

 
15 As épocas restringem-se ao capitalismo desenvolvido do século XX. Fonte: Pine e Gilmore, in Harvard 
Business Review, artigo "Welcome the Experience Economy", edição de Julho/Agosto de 1998. Adaptação de 
Jorge Nascimento Rodrigues. (Disponível em: < http://www.janelanaweb.com/livros/tresepocas.html>. Acesso 
em: 13 Jan. 2006) 
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alento nesse contexto de integração social. Não se pode esconder que esse novo fenômeno 

está se difundindo cada vez mais. 

Diante dessa nova dimensão cultural, os projetos de festas ou shows tornam-se 

verdadeiras plataformas de comunicação. Porém, para que uma ação tenha um resultado 

efetivo é preciso continuidade. É importante que uma determinada marca perpetue o 

investimento em um dado evento a fim de criar constância com público-alvo que passará a 

consumir aquele evento de forma regular. Temos o exemplo do Free Jazz, Philips Monsters e 

Ruffles Reggae, eventos culturais que tiveram suas edições continuadas, promovendo uma 

lembrança de marca mais duradoura. 

A concorrência entre as grandes marcas é outro fator desencadeador de mudanças na 

comunicação, pois as verbas de promoção enxutas existem muito mais recursos disponíveis 

no mercado à espera de bons projetos de entretenimento, “ é atirar e não errar o alvo”. 

No mundo da propaganda e marketing, os custos são assustadores, pois as produções e 

inserções de comerciais de forma maciça tem custo elevadíssimo. Esse é mais um motivo e 

uma vantagem em realizar projetos de entretenimento e investimentos culturais. Na opinião 

do vice-presidente da Ampro, Gerson Christensen “não é à toa que R$ 15 bilhões foram 

gastos em marketing promocional no Brasil em 2004 – o dobro do ano anterior”. Além do 

mais a relação entre “O custo benefício é melhor, já que as festas custam menos que veicular 

vários comerciais na TV”. 

No que se refere ao retorno para a empresa, Rafael Reisman, dono da Rafael Reisman 

Produções, uma das maiores empresas do setor comenta sobre a execução de festivais do 

gênero cultural são um interessante instrumento para implementar ações promocionais, fixar a 

marca e ampliar vendas “Consumidores das classes A e B, por exemplo, podem adquirir 

determinado produto que dará direito a assistir aos shows, enquanto os das classes C e D vão 

gravar na memória as marcas que viabilizaram o festival". 

Podemos entender então, que existem várias estratégias para participar as diferentes 

classes sociais ao evento, pois não podemos esquecer de citar a mídia espontânea. 

Para Zanone Campos, gerente do grupo Frigorífico Friboi, a mídia espontânea 

promovida somente pela Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos equivaleu a um investimento 

de pelo menos R$ 10 milhões. (Disponível em  <http://www.ahkbrasil.com/sponsorship/ 

patrocinio.asp>.Acesso em: 22 fev.2006, 09:12:05).  

O potencial de retorno que um evento pode dar para à marca é notado em várias áreas, 

como vemos no caso do Skol Beats, que já caminha para a sua sexta edição, mostram que um 

evento pode ser usado em uma infinidade de projetos de propaganda e até para ampliar o 
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portfólio de produtos. Além de contribuir para a posição que a cerveja ocupa hoje no 

mercado, o Skol Beats ainda foi aproveitado para uma série de outras ações que vão desde a 

criação de uma linha própria de cerveja - a long neck Skol Beats - até o lançamento de 

diferentes produtos, como peças de vestuário e CDs que trazem estampada a marca do evento. 

Tudo vendido por uma loja virtual, a Skol Webstore. 

Desde quando lançaram a primeira edição da festa de música eletrônica Skol Beats, em 

2000, a Ambev observou a participação de mercado de seu produto saltar de 25,8%, em 1999, 

para 32,2%. (Carlos Eduardo Lisboa – gerente de marketing da Skol) 

A marca das empresas assume personalidade própria junto aos consumidores, por isso, 

cada vez mais, grandes organizações procuram fazer com que a imagem de sua marca esteja 

associada a ações positivas e vencedoras. 

Segundo a principal entidade avaliadora do mercado de patrocínio dos Estados Unidos, 

a IEG Consulting, o crescimento do marketing de entretenimento é duas vezes maior que o 

crescimento do investimento em propagandas e promoções. E essa é uma tendência crescente 

em todo o mundo, pois as empresa quando patrocinam uma ação cultural, acreditam aumentar 

a lealdade do consumidor, assim como também aumentar a percepção do mesmo para com a 

empresa, além de reforçar sua imagem propiciando a aproximação. (ZYMAN, 2003, p. 209). 

Numa época em que se debate a eficácia das ferramentas tradicionais do marketing é 

muito importante estar atento às novas tendências. Mundo globalizado com clientes locais, 

como conseguir a proeza de construir fortes laços emocionais com os consumidores, para 

incentivar o consumo do Produto / Marca? 

Quem nos esclarece sobre esta questão é Naomi Klein (2002, p. 53): 

  A publicidade e o patrocínio sempre se voltaram para o uso da imagem para 
equiparar produtos a experiências culturais e sociais positivas. O que torna 
diferente o branding dos anos 90 é que ele cada vez mais procura retirar 
essas associações do reino da representação e transformá-las em uma 
realidade de vida”.  

 
Em função do grande crescimento dos produtos e da concorrência das marcas, as ações 

para a divulgação, fixação e recall da marca estão intensificando-se cada vez mais para 

sobreviverem no mercado. Diante disso, a autora alerta para um problema no branding 

decorrente da concorrência e da busca desenfreada pela conquista do cliente. Salienta ainda, 

que o evento não deve cair na mesmice, além do disso, as empresas necessitam cuidar de suas 

propriedades intelectuais para desenvolverem relacionamentos equilibrados. (KLEIN, 2002, 

p. 51 - 63). 
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Apresentaremos aqui algumas empresas que investem em eventos culturais do segmento 

musical de diferentes estilos: 

 

TABELA 2 - Patrocinadores de eventos musicais 
 

Evento Agência / Produtora Estilo musical Patrocinador  

Brasília Music 
Festival Electronic 

 
Rafael Reisman Produções 

Hip hop, trance, 
tecnohouse, 
drum'n'bass 

Claro, Siemens, Coca- 
Cola e Kaiser 

Chimera Music 
Festival 

WA e Tranze 
 

Rock Nokia e Terra 

Nokia Trends 
 Banco de Eventos Música eletrônica Nokia 

Coca-Cola Vibezone 
 Dreamfactory Pop rock, eletrônica Coca-Cola e Oi 

Skol Beats abril/2004) 
 

B/Ferraz Música eletrônica Skol, Pepsi e Axe  

Tim Festival 
 Dueto Produções Diversos Tim 

 

Fonte: Meio&Mensagem – 30/8/2004 

 

Abaixo, relacionamos algumas empresas que investiram no ano de 2004 em eventos de 

entretenimento e percebemos que o aspecto cultural foi predominante. 

 

VIVO 

Desde 2003, assumiu o Open Air – um cinema ao ar livre com telão gigante, shows e 

games – investe R$ 10 milhões no projeto. Mas o retorno de imagem é quatro vezes maior. O 

público esperado para a etapa de São Paulo era de 30 mil pessoas. Apareceram 50 mil. E 

totalizando 150 mil pessoas (nas três etapas) “O público identifica a empresa pela sua 

preocupação com a tecnologia. O segredo é inovar e mexer com o emocional dos nossos 

clientes.” Luis Avelar, vice-presidente de marketing da Vivo.(IstoÉ Dinheiro, n. 397, 20 abr. 

2005, p. 64-65) 

 

CLARO 

Com o sucesso que outras estavam fazendo a Claro também resolveu entrar nesse ramo 

e investe no festival "Claro Que é Rock", com direito a shows em oito capitais com bandas 

internacionais. Público: 200 mil pessoas. “O rock era uma tendência desassistida. Era a brecha 

que tínhamos para entrar no mercado.” Disse Roberto Guenzburger, diretor da empresa. 

(IstoÉ Dinheiro, n. 397, 20 abr. 2005, p. 64-65) 

 



 

 

65 

OI 

A Empresa foi destacada também por ser umas das ganhadoras do Marketing Best de 

2003, e ser uma empresa focada no entretenimento cultural como estratégia de marketing 

concorrente inclusive da Tim. A Oi foi aumentado seus investimentos nessa área ao perceber 

o retorno positivo com esse tipo de evento. Atualmente a Oi promove ações no mundo 

fashion, pois acredita que se associando à moda, reforça seus valores de liberdade e estilo de 

vida. Conta para 2006, com uma verba de R$ 25 milhões para desenvolver ações de marketing 

de entretenimento, esporte e comportamento, com foco principal em moda, música e esporte, 

com essas ações espera obter retorno institucional. (Revista Marketing 16ª versão do prêmio 

Marketing Best, promovido pela Editora Referência em parceria com a Fundação Getulio 

Vargas (FGV) e o MadiaMundoMarketing.2003 

 

NOKIA 

A gigante finlandesa do setor de telefonia celular fez a terceira edição do Nokia Trends 

em 2005. O Festival de música eletrônica teve um investimento na faixa de US$ 10 milhões 

em 2004. Com o foco no público jovem, o evento mostra tendências de música eletrônica e a 

convergência entre esse estilo e o computador. Wal Flor, diretora de marketing da empresa 

fala sobre a interação do evento com outras ações acontecendo simultaneamente. “As atrações 

culturais são diversificadas. Há arte, multimídia, filmes, debates, exposições e shows de 

discotecagem” (JORNAL GAZETA MERCANTIL. 8 fev. 2004, p. A-15) 

Outro exemplo bastante atual é carnaval 2006, um exemplo típico da cultura popular no 

Brasil, pois é uma festa que mexe com o imaginário coletivo dentro e fora do país, tomando 

assim grandes proporções. 

Valéria Campos do Jornal Propaganda e Marketing esclarece. Embaladas por esse 

gigantismo da festa e pela crença no poder do “experience marketing” iremos ver no próximo 

capítulo, empresas de diversos segmento da economia apostam nessa combinação que dá 

samba e impulsiona a imagem das marcas, seja por meio de patrocínio do Carnaval em 

determinadas regiões estratégicas, seja pela referência à folia nos comerciais e anúncio. 

Temos o exemplo do mercado das cervejas que nesta época do ano principalmente 

patrocina o evento, aproveitando que seus valores estão ligados a festas e badalações, 

atrelando seus valor ao evento. O mercado cervejeiro investe forte no carnaval, entre elas 

estão a Skol vinculada à Bahia patrocinando a festa de Salvador, a Antártica – Recife e 

Olinda; Cintra – Blocos do Rio de Janeiro; Brahma camarotes em Salvador; até a novata 

Sckin patrocinando os camarotes do Rio. 
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Para se ter uma idéia da dimensão que o evento cultural Carnaval exerce sobre as marca, 

a empresa de cartões de crédito Credicard, investe em 2006 R$ 8 milhões numa estratégia de 

experiência de marca relacionada à folia. A ação envolve o patrocínio oficial ao Carnaval de 

Salvador. A empresa também vai patrocinar, pelo quarto ano, o camarote da cantora Daniela 

Mercury e o Bloco Crocodilo pelo quinto ano. O diretor executivo de marketing da Credicard, 

acredita que “ao investir em ações relacionadas ao Carnaval, a empresa fortalece a sua 

estratégia de marketing e também desenvolve campanhas institucionais, ações promocionais e 

de relacionamento. (JORNAL PROPAGANDA E MARKETING, 20 Fev. 2006, P. 12). 

Os investimentos da Credicard no meio cultural não param por aí, a empresa investirá 

também na turnê nacional do Balé Mulato, o projeto Credicard Vozes, entre outros. 

Para finalizar este capítulo, trouxe um exemplo que acredito estar em perfeita sintonia 

com os objetivos de marca, mas principalmente do produto. A indústria farmacêutica Pfizer, 

utilizará seu produto Benalet (pastilhas para garganta) com o Coral Paulistano do Teatro 

Municipal de São Paulo. A diretora de atendimento da agência JWT, Luciana Rodrigues 

esclarece “ Um coral é o ícone máximo de uma garganta bem, cuidada”. A gerente de 

produtos da empresa afirmou que o objetivo principal da empresa é divulgar o patrocínio “Um 

patrocínio cultural desse porte tem um impacto grande sobre a sociedade.” (JORNAL 

PROPAGANDA E MARKETING, 13 Fev. 2006, P. 6). 

Até o momento, e diante do que foi apresentado neste capítulo dos, entendemos o 

evento cultural está em ascensão mostrando-se uma oportunidade ímpar de branding 

propondo a ponte que faltava no relacionamento marca - consumidor. 
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CAPÍTULO IV – UM PATRIMÔNIO CHAMADO MARCA 

 

4.1 Conceito 

 

As marcas estão presentes em todos, ou quase todos os momentos de nossas vidas, pois 

estão inseridas na gama de variedade dos produtos que consumimos ou desejamos consumir. 

Elas estão diante dos nossos olhos, fazendo parte da nossa história, atraindo-nos e fascinando-

nos na maioria das vezes. 

Percorreremos esse capítulo, indagando os fatores “preciosos” que fazem o sucesso ou o 

revés das marcas. Fatores estes, que estabelecem as preferências, os gostos, as tendências e as 

escolhas do consumidor. 

Essencialmente, se faz necessário ter uma visão geral das marcas, de como surgiram, a 

sua definição, como se dá a criação, os conceitos de valores, etc., para finalmente posicioná-

las no universo dos eventos. 

O ato de marcar sempre esteve ligado à idéia de identidade como mostram os autores 

Dom Schultz e Barnes: 

O termo marca, de brand ou brandr, vem da antiga palavra norueguesa que 
significava to burn, “queimar”. O termo original foi desenvolvido para 
significar a fonte, o fabricante ou proprietário de um produto ou item. Daí 
derivou-se o uso mais comum, “marcar” gado, cavalos, ovelhas e outros 
bens. À medida que o comércio se desenvolveu, a marca passou a significar 
a origem ou a fonte de um produto ou a forma de diferenciar, uns dos outros, 
os que produziam artigos semelhantes, tais como prateiros, fabricantes de 
porcelana ou cerâmica, de artigos de couro e de espadas. Hoje, a marca é 
usada, em geral, para significar o fabricante ou o vendedor de um produto ou 
serviço (SCHULTZ & BARNES, 2001, p. 36). 

 
Os primeiros vestígios da prática de marcar objetos foram a fixação de sinais em gado e 

em produtos de cerâmica cerca de 5.000 a.C. O ato de marcar determinava a procedência dos 

produtos (peças) dos artesões, e até mesmo as famílias tradicionais utilizavam-se de brasões 

que simbolizavam a linhagem da qual a família pertencia. Assim como os artistas da 

Renascença usavam assinar suas peças e os índios com suas tatuagens tribais, recentemente as 

pessoas adotam tatuagens modernas como assinatura pessoal. 

A evolução das marcas ocorreu a partir do Século XIX com a Revolução Industrial, 

quando o uso de técnicas de promoção e vendas marcou a predileção de marcas reconhecidas. 

A introdução da fabricação em grande escala criou uma situação em que os mesmos produtos 

eram comercializados por fornecedores diferentes, portanto, fez-se necessário aos fabricantes, 

distinguir seus artigos. Essa prática levou às primeiras marcas comerciais como detalha Kevin 
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Roberts em Lovemarks “As marcas foram desenvolvidas para criar diferenças entre os 

produtos que corriam o risco de não serem vistos, como certas pedras no meio do cascalho”. 

(ROBERTS. 2004, p.30). 

Por volta de 1890, a maioria dos países industrializados já possuía legislação específica 

sobre propriedade e proteção de marcas. E hoje, em todo o mundo, quase tudo é vendido com 

marca, até as frutas são carimbadas com a marca do produtor ou distribuidor (SOUZA e 

NEMER, 1993). 

Há várias definições para a palavra marca, uma porção de significados e valores que 

somados trazem um conceito complexo do que essa pequena palavra simboliza. Simplificando 

a priori, vamos conhecer a definição na integra que lhe foi atribuída. 

Segundo a AMA – American Marketing Association, “marca é um nome, termo, sinal, 

símbolo ou desenho, ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens e 

serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá- los daqueles dos 

concorrentes”.(PINHO, 1996, p.13). 

Diversos estudiosos da marca, contribuíram para enriquecer a compreensão da sua 

função como podemos observar na colocação de David Aaker: 

Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, 
marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens 
ou serviços de um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar 
esses bens e serviços daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza 
ao consumidor a origem do produto e protege, tanto o consumidor quanto o 
fabricante, dos concorrentes que oferecem produtos que pareçam idênticos 
(AAKER, 1998, p.7). 

 
A marca é um signo. O posicionamento que esse signo terá em determinados momentos 

é a essência da estratégia que por vezes atualizam e rejuvenescem a marca, entretanto as 

modificações requerem cuidado para não se perder a magnitude. 

As mudanças temporais e de contexto tendem não modificar o caráter nem as funções 

essenciais das marcas: fazer-se conhecer, reconhecer e memorizar; afirmar a identidade; 

garantir a autenticidade, a origem, a procedência e a qualidade dos produtos A estrutura 

pressupõe harmonia entre as partes: signo, significante, significado, ícone, índice e símbolo. É 

vital para a marca que a relação seja integrada e perfeita. Por exemplo, as campanhas de 

comunicação devem reforçar a estratégia já cristalizada, e não mudar o que já está fixado na 

mente,  “percepção”, pois os elementos simbólicos já fazem parte do histórico mental das 

pessoas. Quando isso por ventura acontece, a marca corre o risco de perder o foco e 

desestrutura-se por completo, sendo muitas vezes impossível de se recuperar. 
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O conceito de identidade estabelece os limites e os contornos para um 
posicionamento de marca. Os valores organizacionais confundem-se com a 
identidade de marca, mas a identidade tem um papel definido: deve 
contribuir para a compreensão dos valores e propósitos básicos da empresa. 
(TAVARES, 1998, p.75) 

 
O especialista em marketing Al Ries e sua filha Laura Ries, em seu livro As 22 

consagradas leis de marcas, são categóricos quanto ao aspecto da marca, no que tange à 

relação mente, percepção e singularidade: 

A essência do processo de marketing é construir uma marca na mente dos 
consumidores (...) um bem-sucedido programa de branding se baseia no 
conceito da singularidade. Ele cria na mente do cliente em potencial a 
percepção de que não há outro produto no mercado como o seu. (RIES; 
RIES, 2000, p. 3-4). 

 
Como vimos no início deste capítulo, em épocas remotas, símbolos e distintivos eram 

utilizados para indicar a procedência das mercadorias, isso constituía uma classe de produtos 

confiáveis pela sua origem. Com o avanço das relações comerciais, criou-se regulamentação 

mais específica desses signos para a defesa dos interesses do seu detentor e do consumidor. 

Surge assim a marca registrada que é uma marca ou parte de uma marca à qual é dada 

proteção legal, porque é capaz de apropriação exclusiva. (AMA apud Pinho. 1996, p. 14). 

Segundo a lei brasileira, marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que 

identifica e distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem 

como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou especificações 

técnicas. Logotipo é o símbolo representativo da marca. 

Essa identificação utilizada por uma empresa, instituição ou produto, pode ser obtida 

por diversas formas significantes, como apresentado no dicionário de comunicação RABAÇA 

e BARBOSA (1987): 

a) nome da empresa: sinalização verbal de origem, responsabilidade e 
autoria da produção, comércio ou serviço; b) símbolo visual: figurativo ou 
emblemático; c) logotipo: representação gráfica do nome, com fonte 
específica, fixa e característica; d) marca corporativa ou logomarca: 
composição gráfica, permanente e característica constituída pelo nome, 
símbolo e logotipo. 

 
No mercado atual, para as empresas que buscam obter um diferencial competitivo, o 

conceito simplista da função da marca está sendo revisto e repensado, pois é essa conexão que 

mencionamos que altera todo o processo no relacionamento entre empresa e cliente, na 

conquista e fidelização do mesmo: "O jovem hoje não calça tênis, calça Nike, Reebok. Não 

veste jeans, veste Levi's, Lee, US Top. Por quê? Porque a marca passou a fazer parte da sua 

vida, do seu dia-a-dia." (PERISCINOTO. 1998, p. 2-5). 
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Isso remete-nos a significados de como o consumidor enxerga e incorpora a marca 

mudando até mesmo a nomenclatura do produto, como muitas vezes já ouvimos as pessoas 

dizerem “Preciso comprar um Nike”, percebemos que ela se apropria da marca de tal forma, 

que tênis para ela é sinônimo da sua marca preferida. Essa ocorrência passa a ter importância 

para as organizações como sugere Tavares: “A marca é um dos componentes da estratégia que 

as empresas utilizam para diferenciar a sua oferta, à medida que procuram entender melhor as 

expectativas de grupos específicos de consumidores.” (TAVARES, 1997, p. 44) 

Percebemos que a marca é muito mais do que o nome do produto, serviço ou empresa, é 

toda a carga de informações que a empresa transmite por meio dela. Hoje, o diferencial da 

marca está nas emoções que carrega consigo, emoções quase que inexplicáveis, implícitas, 

inerentes ao produto, tanto que os estudiosos da marca quase não diferem suas opiniões sobre 

as sensações que as marcas devem despertar. 

Em Lovemarks, o autor trabalha o conceito de amor em relação à marca enfatizando a 

emoção e paixão à marca: “Imaginamos uma forma de classificar as marcas, ou qualquer 

outra coisa, segundo a intensidade de Amor que as pessoas sentiam por elas.” Conceito 

semelhante é exposto por COBRA (1992, p. 323), “[...] o posicionamento começa com um 

produto, serviço ou empresa, mas não é nada do que eles fazem, é esse produto chamado 

emoção que cativa a mente do consumidor.” 

Para Clotilde Perez (2004, p. 47), “As marcas se expressam, se dão a ver, se mostram de 

diversas maneiras, com o objetivo de potencializar seus efeitos de sentido (grifo meu)”. 

As idéias pertinentes à marca que aqui estão expostas são apenas uma visão sintetizada 

perto da grandeza do eixo epistemológico: identidade/singularidade; mente; desejo; emoção; e 

imagem. 

Vamos conhecer adiante a composição da marca e seus atributos de forma sintetizada, 

tendo sempre em mente que tudo que se refere à marca passa a ter significados, Martins 

(2000, p.27), como espírito, emoção, alma, estilo e uma personalidade bem-definida que a 

conecta com o cliente. 

 

4.2 A Construção da Marca 

 

A construção e o posicionamento de uma marca está associado aos valores que ela trás 

consigo como ética, transparência, responsabilidade social e cidadania. O relacionamento que 
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o consumidor quer ter com a marca está ligado o tempo todo ao sentido de troca constante e 

fidelidade mutua. 

Em entrevista para a revista HSM Management16, Kotler fala sobre as dimensões da 

marca “A marca deve suscitar algo sobre a personalidade das pessoas que fundaram a 

empresa, o que ela faz de bom, seus representantes, a qualidade, o serviço, a afabilidade, o 

lugar de origem e assim por diante”. Essas dimensões citadas por ele são: 

1) Deve trazer à mente do consumidor seus atributos, como o tamanho do 
produto, as características, etc. 2) Deve sugerir fortemente uma ou duas 
vantagens cruciais, como Volvo sugere segurança. 3) deve ter características 
semelhantes as de uma pessoa, fáceis de visualizar. A Apple por exemplo 
seria vista como uma jovem de 20 anos e a IBM como uma senhora de 60. 4) 
Deve sugerir algo sobre os valores da empresa – inovação, consciência 
social, etc. 5) Deve sugerir também a imagem de seus usuários. (HSM 
Management. 1998, p. 99). 

 

A marca é constituída segundo Randazzo (1997, p. 25), a partir de uma mitologia 

latente de um produto, que “abarca a totalidade das percepções, crenças, experiências e 

sentimentos associados com o produto”; isso pode ser compreendido pelo conteúdo psíquico 

que está diretamente conectado aos aspectos dos símbolos, dos arquétipos, dos mitos, dos 

sonhos, das fantasias e dos desejos, capazes até mesmo de moldar o comportamento humano. 

São projeções do inconsciente coletivo conforme a teoria de Jung17 que estabelecem 

associações tipo arquétipos18 de acordo com o histórico mental do público. Assim, presume-se 

que a comunicação habilmente faz o papel de captar as manifestações sociais universais para 

então, posicionar com mais facilidade a marca na mente do consumidor. 

Construir uma marca não é nada fácil, o segredo está em despertar os sentimentos e 

emoções para com ela. Segundo José Martins (1999): 

Na construção da marca é necessário trabalhar com grupos de imagens 
representativas das emoções humanas, que tenham significado simbólico 
confirmado em pesquisas com o consumidor. Assim, rompe-se a estrutura 
racional e fica-se diante de estados de espíritos defin idos e distintos, em que 
todos confirmam os mesmos sentimentos, mesmo sem ter consciência 
disso(...) Quando o consumidor vê a imagem arquétipica de um produto, ele 
tem sentimento de autenticidade e simultaneamente a percepção de 
valorização da marca. (MARTINS, p. 124). 

 
Esse é o chamado alto valor agregado que contribui para a consciência da marca, 

estabelecendo uma imagem positiva dentro do contexto de sua identidade corporativa 

 
16 Revista HSM Management. O desafio de criar experiências. Editora Savana, nº 7, mar-abr. 1998. p. 94. 
17 Jung afirma que o ser humano quando nasce, seu inconsciente já está mais ou menos arrumado, isto é, com 
peças estruturais que são chamados de arquétipos. 
18 Os arquétipos podem ser chamados de imagens primordiais, porque se ligam a temas mitológicos, que podem 
ser encontrados em sonhos e nas fantasias dos indivíduos. 
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estabelecida pelo comportamento do receptor frente às informações recebidas e decodificadas 

como soluções, benefícios e serviços. 

O relacionamento com a marca se dá quando existe coerência entre os atributos 

emocionais da marca e as características do produto, pois a imagem que fazemos de uma 

marca é formada pelo o que pensamos e sentimos sobre ela, os nossos conceitos e, quando 

agrupados a atributos positivos como vantagens, benefícios, entretenimento e prazer, 

atrelamos ao desejo do consumidor. 

O especialista de marketing Francisco Madia (2005) apresenta uma contribuição 

interessante sobre o constante processo de comunicação de marca: 

“A marca não é o porto de origem, é o porto onde se pretende chegar. Seu 
processo de construção é permanente e interminável. Evolui ou involui a 
cada novo movimento da empresa. E sua força e consistência se revelam a 
cada vez que um estímulo externo liga o `interruptor da marca  ́na cabeça e 
no coração do cliente, fazendo com que ele sorria de felicidade pela 
lembrança que tem só de ótimas experiências e melhores recordações, franza 
o cenho por todos os constrangimentos e inúmeras decepções, ou 
simplesmente não manifeste nada porque todos os registros foram 
apagados”. (MADIA DE SOUZA. 2005, p. 131). 

 
Para se obter uma marca consistente, Martins (1995, p. 131), analisa três dimensões: 

funcional, conceitual e emocional. 

A dimensão funcional trata das necessidades funcionais do produto e do que o 

consumidor espera de seu desempenho. A dimensão conceitual trata do conceito ligando-se 

com a realidade do mercado e com a dimensão emocional que é o sentimento positivo da 

imagem que influencia o consumidor a admitir o produto independente dos fatores 

financeiros. 

A instauração da identidade da marca é importante para transpor as barreiras culturais e 

para que a marca torne-se global. A comunicação nesse estágio tem a função de projetar para 

o público interno e comunicar para o público externo seus objetivos, cultura e personalidade. 

A estrutura de uma marca deve atender às áreas básicas da percepção humana como 

propõe novamente José Martins (1999): percepção do físico, do funcional, do emocional e do 

espiritual (ligação com o inconsciente coletivo). 

Nível 4 – Universo Espiritual: O universo da natureza das coisas ou padrões 
naturais: violeta com vermelho é paixão; violeta com preto é morte. 
Nível 3 – Universo Psíquico: (Conceitual x Psíquico) O Universo invisível, 
conceito x sentimento casamento combina com amor, fidelidade, 
compromisso. 
Nível 2 – Universo Conceitual: (Físico x Funcional) O universo visível 
dinâmico: o carro para carregar pessoas; carro passeio, para família , carro 
pequeno e barato. 
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Nível 1 – Universo Físico: A porta combina com o portal, as pias com a 
torneira, o pão com a padaria e a gasolina com o posto. (MARTINS, 1999, 
p.113) 

 

Uma grande marca necessita de uma identidade consistente. O desafio das empresas é 

definir o “espírito da marca”, pois as pessoas não compram apenas o produto, mas também a 

sua personalidade ou a imagem que a marca transmite. Segundo Souza e Nemer (1993), as 

marcas, para fins legais, podem possuir um espectro como veremos a seguir: 

a) inventadas: palavras sem existência anterior como Kodak, Mesbla, Omo e 
Bic; b) arbitrárias: onde as palavras têm sentido, mas a relação com o 
produto ou empresa é que é arbitrária, como Apple, Camel, Elefante, Shell;  
c) sugestivas: pois sugerem algum uso, atributo ou característica do produto, 
como Lux, Sadia, Kibon, Neve; d) descritivas: explicam ou descrevem a 
natureza do produto ou serviço, como Peg & Pag, Bombril, Limpol. Há, 
também as marcas chamadas genéricas pela popularização que sofreram, 
passando a serem utilizadas como sinônimo do produto (Gillete, Xerox, 
Modess, Cotonetes). 

 
Os autores acreditam que quanto mais descritivo um nome, mais rapidamente é 

estabelecida a comunicação com o consumidor e quanto mais livre é um nome, maior a 

dificuldade do consumidor familiarizar-se tendo então a empresa que investir mais na sua 

divulgação. 

Para ilustrar e visualizar melhor a idéia acima apresentamos a figura que mostra a 

amplitude e a dimensão possíveis ao nome da marca: 

GRÁFICO 4 - Espectro de nomes de marca 
 

 
Na vertente dessas colocações anteriores Murphy e Rowe (1992, p. 137) acrescentam: 

"Entre esses dois extremos estão os nomes associativos, distintivos e protegíveis e, ao mesmo 

tempo, apropriados para transmitir mensagens ao consumidor, talvez de maneira 

subconsciente". 

Estamos sempre à procura de marcas que saibam o que queremos e estamos 

constantemente considerando de que forma associar-nos às personalidades de marcas 

carismáticas. Às vezes desejamos que as etiquetas expressem quem somos (ou então 



 

 

74 

queremos ser), mas acima de tudo queremos marcas que nos ofereçam uma grande variedade 

de experiências, por isso usamos marcas que compreendam o nosso coração e o nosso 

espírito. 

 

4.3 Imagem 

 

A imagem da marca e o seu brand equity são obtidos graças à gestão da brand strategy 

e os componentes da cadeia de valor da marca, com objetivo de assegurar o melhor 

desempenho e rentabilidade no mercado. O sucesso da marca depende de como ela se 

comunica com o seu público e do êxito de entrar na mente do consumidor e alcançar um bom 

posicionamento de marca, pois é necessário saber primeiro como ele pensa, sente e fala. 

De acordo com o administrador e sociólogo Mauro Calixta Tavares (1998), seu 

significado: 

(...) resulta do esforço de pesquisa, inovação, comunicação e outros que, ao 
longo do tempo vão sendo agregados ao processo de sua construção. Isso 
significa que sua criação e manutenção não podem ficar restritas a designers, 
artistas gráficos e agências de publicidade. (...) A marca estabelece um 
relacionamento e uma troca de intangíveis entre pessoas e produtos. O 
produto é o que a empresa fabrica, o que o consumidor compra é a marca. Os 
produtos não podem falar por si: as marcas é que dão significado e falam por 
eles (TAVARES, 1998, p.17). 

 
Colaborando com idéia proposta por Tavares, David Aaker aborda com clareza a 

definição de brand equity: 

Conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, 
que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou 
serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela. (...) Podem ajudá-
los a interpretar, processar e acumular grande quantidade de informações 
sobre produtos e marcas. (AAKER, 1998, p.16-17). 

 
Quanto à estrutura de marca, Sérgio Zyman nos traz o conceito de construir um 

brandwidth – que significa criar uma sustentação que dá poder e constantemente acrescenta 

valor à relação com cada clientes, uma relação que evolui gradualmente, por meio de cada 

contato. Ele comenta também sobre o erro que muitas empresas cometem ao pensarem que 

trabalhando apenas a imagem na mente do consumidor, isso lhes trarão o retorno financeiro 

desejado: 

Empresas demais cometem os erros de pensar que criar uma imagem é um 
tipo de objetivo em si mesmo, e que uma vez que elas colocam sua imagem 
na mente do público, verão automaticamente um aumento nas vendas e na 
lealdade do cliente. Infelizmente não é assim que funciona. (ZYMAN. 2003, 
p. 77). 
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Na medida em que a oferta de produtos e serviços cresce, as opções de escolha do 

consumidor tornam-se mais difíceis, assim como já foi dito, outros fatores passam a 

desempenhar um papel decisório no momento da escolha e da compra. 

Não podemos negar que a tangibilidade do produto é importante, porém, a relação dos 

elementos intangíveis – mas percebíveis emocionalmente –, como qualquer sensação, 

emoção, prazer, entretenimento, interação e hedonismo tem sido cada vez mais utilizada para 

determinar a distinção entre um produto e seus concorrentes. 

Reforçamos mais uma vez que os fatores que levam uma marca transpor os elementos 

racionais, associados à escolha de um produto ou serviço são, segundo Kotler (1998, p. 418), 

valores emocionais do ser humano, induzindo decisões e influenciando até seu modo de vida. 

"Essencialmente, a marca representa a promessa do vendedor entregar um conjunto específico 

de características, benefícios e serviços aos compradores.” Em seguida, o autor complementa: 

“Os significados mais consistentes de uma marca são seus valores, cultura e personalidade. 

Eles definem a essência da marca.” 

Dessa forma, é fundamental que a marca esteja saudável, para que os produtos e/ou 

serviços que carregam seu logotipo sejam aceitos pelo consumidor. 

Segundo RICHERS (1995, p.2), a criação da imagem da marca dá-se pela junção e 

harmonia dos elementos como um nome de fácil assimilação, um logotipo interessante, uma 

embalagem original, um slogan que a represente com exclusividade e cores e símbolos que 

combinem e traduzam sua personalidade. 

A representação gráfica do nome da marca chama-se logotipo e seu objetivo é distinguir 

a empresa, produto ou serviço e diferenciá-los de outros similares. "Sua função é ficar 

gravado, definitivamente, na memória, por meio de estímulos visuais, mesmo que eles sejam 

apenas vislumbrados" (SANT'ANNA, 1989, p.132). Tudo deve ser cuidadosamente estudado 

para que o aspecto visual e sua representação gráfica e/ou logotipo tenham a conotação dos 

ideais da empresa, reforçando e mantendo a imagem positiva junto ao público. 

Segundo Costa, o logotipo revela-se em forma de sinal, figura ou qualquer forma de 

expressão distintiva, é sua “entidade física” (COSTA. 1989, p.34). O autor destaca ainda, que 

os logotipos estão muito além da superfície do produto, eles abrangem as esferas públicas. 

Seus novos suportes são a rua, o espaço urbano, com os cartazes, luminosos e outdoors; as 

publicações como jornais e revistas; as telas do cinema e da TV. 

Quando a associação de uma figura com o termo é realizada espontaneamente, implica 

em um forte e duradouro registro de memória. "Assim, a marca não só se incorpora à 
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memória gestáltica do público e à sua memória cromática, mas também, ao mesmo tempo, à 

sua memória verbal. A associação se produz, então, no receptor, por diferentes registros 

confluentes" (COSTA. 1989, p.63). 

Ao falarmos na representação concreta da marca, não podemos deixar de pensar em 

design como fator de convergência da forma física com a abstrata. O design sem dúvida 

nenhuma é uma tendência que vem crescendo dia a dia, tornando-se cada vez mais 

fundamental para a comunicação. 

Design é um termo que se refere a um determinado esforço criativo, seja 
bidimensional ou tridimensional, segundo o qual se projetam objetos ou 
meios de comunicação diversos para o uso humano. Por este fato, ela pode 
ser traduzida como "desenho", mas não se refere diretamente ao ato de 
desenhar. Devido à dificuldade de tradução, costuma-se adotar nos países de 
língua portuguesa a palavra original, de forma que o profissional que 
trabalha na área de design é chamado designer. (Wikipédia, a enciclopédia 
livre. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Design>. Acesso em> 12 
jan.2006, 23:13:50.) 

 
Os sócios de uma das maiores empresas brasileiras da área a GAD Design, falaram 

sobre a prática do design no mercado nacional para a Revista About19. Vamos então, conhecer 

a opinião de um dos sócios que também é consultor e professor do assunto João de Souza 

Leite: 

Tenho observado que estamos deixando de lado a visão alemã tradicional e 
adotando a perspectiva inglesa [...], que é mais permeável à vida como um 
todo, que entende o design como uma forma de expressão da identidade do 
indivíduo – seja esse “indivíduo” uma empresa, instituição, marca ou pessoa. 
(Revista About. Ano XVI, jan.2005, p.10) 

 
Ainda na mesma entrevista, temos duas opiniões interessantes sobre o perfil do 

profissional de design da atualidade. Leonardo Araújo fala: “Para mim, o design que fazemos 

hoje, é um processo de solução de problemas dos mais variados tipos: da organização do 

espaço à construção de imagem de marca, da melhor eficácia operacional à atividade de 

vendas”. Para Luciano Deos, o design tem um amplo sentido: 

[...] aumenta o significado do objeto e/ou da mensagem que ele determina. 
Tem essa função mercadológica evidente, mas também atende a soluções 
bastante operacionais. Eu arrisco dizer que o designer é hoje o “ estilista 
corporativo”, que integra para ganhar eficiência de operação e que gera valor 
para aumentar a eficácia do negócio. (Revista About. Ano XVI, jan.2005, 
p.11). 

Essas opiniões colaboram para compreendermos que além da propriedade formal da 

marca, temos também uma dimensão multifacetada da sua imagem e nesse contexto 

percebemos a importância do design no processo da comunicação como um todo. 

 
19 Revista About - Especial Branding, Ano XVI, jan.2005. 
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Falando em propriedade formal, o INPI20 – órgão responsável pelo registro de marcas e 

patentes –, vem contribuir com o processo de configuração da marca classificando-a em: 

Nominativa, quando privilegia somente a dimensão verbal; figurativa, 
quando é exclusivamente uma imagem, não incluindo o registro gráfico de 
um nome; e mista, quando prevê uma visualização particular para um nome 
ou combina tal visualização com uma imagem.(INPI apud LESSA, 1995, p. 
85). 

 

O símbolo que constitui a marca deve ser, de preferência, original, de desenho nítido e 

bem acabado, e de significado compreensível à massa, ou pelo menos ao grupo de 

consumidores a que se destina o produto, desde o sentido geométrico ao emprego da cor. 

O aspecto gráfico do nome de um produto converte-se em marca, e a marca, 
com o decorrer do tempo, transforma-se em signo. Essa integração se 
processa de tal maneira que, se escrevermos outra palavra qualquer com as 
características formais de marca já tornada signo, a grande maioria das 
pessoas lerá, à primeira vista, não o que está realmente escrito, mas o nome 
consagrado (RIBEIRO, 1993, p.248). 

 
Percebemos então, que o valor do elemento logotipo é incontestável para a marca, 

principalmente, levando-se em conta toda a sua expressividade e riqueza de significação. Em 

suma, dificilmente uma marca com imagem desgastada junto ao seu público pode almejar ter 

seus objetivos de vendas e de participação de mercado alcançados, mesmo que seus produtos 

e/ou serviços disponham de excelente qualidade. 

 

4.4 Quanto custa uma Marca 

 

O valor da marca nunca foi tão decisivo para o mercado como nos dias de hoje, então 

questionamos o que e/ou quanto exatamente significa o valor de uma marca? 

Os autores Souza e Nemer (1993) destacam que o que a marca possui de mais valioso é 

o seu significado. É o significado que permite uma marca agregar valor aos produtos, serviços 

e empresas que a tem como associada. Ela deve ser uma síntese de todas as ações 

mercadológicas que se originam na satisfação de desejos ou necessidades específicos do 

consumidor. 

Na visão de Rafael Sampaio (1999), a marca possui um patrimônio intelectual 

mensurável: 

 
20  INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
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A marca é hoje o único valor intelectual que a legislação reconhece como 
sendo uma propriedade eterna. Pois até as patentes e os direitos autorais tem 
um prazo de  validade limitado e a marcas permanecem sendo de seus 
proprietários até que eles a vendam ou a deixem morrer por maus-tratos. 
(SAMPAIO, 1999, P.220). 

 

Tecnicamente, muitos autores atribuem o conceito de brand equit ou valor da marca 

como a somatória do valor patrimonial ao patrimônio líquido, totalizando o valor de venda de 

uma empresa ou de sua marca. O autor David Aaker, em 1991 definiu o conceito de valor de 

marca (brand equity: originalmente), usando a seguinte descrição: “valor de marca é definido 

como o ativo (ou passivo) de marca ligado ao nome e ao símbolo de uma marca que soma (ou 

subtrai) a um produto ou serviço.” (apud AAKER. 1996, p. 266). Completando esse 

raciocínio Philip Kotler acrescenta que “as grandes marcas são a única trajetória para a 

rentabilidade sustentável, acima da média. Além disso, as grandes marcas oferecem 

benefícios emocionais, não apenas benefícios racionais”. (KOTLER, 2003, p. 120). 

Até onde sabemos, não existe um exímio balanço contábil que determine o valor de uma 

marca, entretanto, existem pesquisas que norteiam o mundo dos negócios. O Jornal Gazeta 

Mercantil publicou em 2001 uma pesquisa realizada com as maiores empresas do mundo, 

mostrando que os ativos intangíveis correspondem ao maior percentual de capital: 

TABELA 3 - Percentual de valores tangíveis X intangíveis 
 

IBM - 89% do seu valor patrimonial (US$ 172,8 bilhões). 
COCA -COLA - 95% do seu valor patrimonial. 
KELLOGS - 94% do seu valor patrimonial. 
AMERICAN EXPRESS - 81% do seu valor patrimonial. 
MICROSOFT o valor dos ativos intangíveis é 12 vezes maior que o dos ativos tangíveis. 
BANESPA - 85% do valor pago pelo Banco Santander, representando US$ 3,0 bilhões. 

 

Fonte: Gazeta Mercantil, 11/01/2001. 
 

A Interbrand 21, uma das mais conceituadas consultorias em gestão de marcas do mundo, 

realizou uma pesquisou em 2004 sobre o valor das marcas e trouxe-nos alguns dados 

importantes sobre as mais valiosas marcas brasileiras: 

TABELA 4 - O valor das marcas brasileiras 

• Itaú • US$ 1,2 bilhão 
• Bradesco • US$ 828 milhões 
• Natura • US$ 536 milhões 
• Banco do Brasil • US$ 520 milhões 
• Skol • US$ 512 milhões 
• Petrobrás • US$ 485 milhões 
• Brahma • US$ 352 milhões 
• Unibanco • US$ 223 milhões 

Fonte: ISTO É, junho/2004 
 
21  Interbrand – Empresa de consultoria Internacional de gestão e avaliação de marcas. 
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Além disso, mostra o quanto uma marca de prestígio pode alavancar os negócios em 

meio a um mercado retraído e até mesmo servir de proteção contra as crises: “Enquanto a 

economia brasileira andava de lado em 2003, o valor das doze marcas líderes crescia US$ 1 

bilhão e atingia US$ 5,3 bilhões.” 
(www.revistadigital.com.br/namidia.asp?NumEdicao=256&CodMateria=2137 Acesso em: 17 mar.2005, 

22:17:20).  

Na era da globalização, o valor associado à marca é um fator importante para a 

sobrevivência de uma empresa no mercado. A marca deve possuir identidade clara que oriente 

de forma pontual as ações e os elementos que irão formar sua essência. Ao tentarmos 

compreender esse fenômeno, percebemos o quão incalculável ele é, mesmo porque estamos 

lidando com uma situação que não obedece e nem permite raciocínios lógicos como veremos 

adiante. 

A construção de Brand Equity é a criação de um conjunto organizado de 
sentimentos e percepções no consumidor em relação à marca, que a torne 
mais do que simplesmente diferenciada das concorrentes. Um conjunto de 
sentimentos e percepções que possa fazer com que a marca seja única, 
indispensável e capaz de entender as necessidades do seu usuário. E além 
disso, e por tudo isso, revestida de um sentimento de valor que ultrapassa o 
custo percebido dos benefícios funcionais do produto (PINTO e TROIANO, 
1993; p.45-46). 

 
A partir desse conceito, são apresentadas quatro dimensões que devem orientar o 

desenvolvimento, a gestão e a medição da marca: Valor de Marca; Conscientização de marca; 

Qualidade percebida; Associações de marca e Fidelidade à marca. Essas dimensões visam 

promover um detalhamento nos elementos que formam o valor de marca, tornando mais fácil 

trabalhá-los isoladamente. Além disso, as dimensões do brand equity têm a capacidade de 

transportar os fatores emocionais  inseridos na marca – e sintonizados com o produto ou 

serviço – de uma forma ordenada para o mercado. 

Acreditamos que quando uma marca atinge a eficácia em tais dimensões, o diálogo foi 

estabelecido e a C.I.M fez valer seu trabalho de envolvimento e assimilação que contribuíram 

para a estruturação dos conceitos, idéias e pensamentos relativos a marca. 

Para Troiano, “a marca sempre foi um componente importante, mas seu peso talvez 

nunca tenha sido tão valorizado. E medir o valor da marca é como medir a paixão. Quanto 

mede, não se sabe, mas que vale, vale” (apud COBRA & RIBEIRO, 2000, p. 163). 

Vamos fazer uma pequena pausa para esclarecer a idéia aqui inserida de marca 

comparada com paixão. Já mencionamos anteriormente, que o consumidor encanta-se pela 
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marca que condiz com a situação emocional, com o cotidiano ou outros fatores que envolvam 

sua história de vida, ou seja, quanto mais a marca oferecer de emoção e conexão com seu 

mundo, mais o consumidor será envolvido. Ao falarmos de envolvimento nos remetemos 

imediatamente ao “amor” e associado a ele está a “paixão”, que apesar do seu significado 

lembrar sofrimento, podemos fazer alusão ao desejo ávido que uma pessoa pode ter por uma 

marca. 

 

4.5 Conexões emocionais da Marca 

 

Na busca pela compreensão do valor da marca, deparamos com o conceito de emotional 

branding, cujo significado parte do pressuposto que a marca deixa de ser apenas uma imagem 

que identifica uma empresa, produto ou serviço e estabelece uma relação emocional com os 

clientes. A palavra “emoção” é traduzida pela  “agitação de sentimentos; abalo afetivo ou 

moral; turbação, comoção” ou em termos psicológicos “é a reação orgânica de intensidade e 

duração variáveis, acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias, etc. e de grande 

excitação mental”. (HOUAISS, 2001). 

O especialista em marcas Marc Gobé (2002), acredita que o aspecto emocional dos 

produtos e seu sistema de distribuição será a diferença-chave para a escolha final do 

consumidor, além da conexão profunda, na qual a marca deixa de ser apenas uma imagem que 

identifica uma empresa ou produto e estabelece uma relação emocional com os clientes. 

A idéia principal é tirar a atenção das questões racionais e persuadir o consumidor a 

comprar o produto por meio da percepção sensorial. O conhecimento das necessidades 

emocionais e dos desejos das pessoas passa a ser agora o segredo do sucesso. 

A Revista Veja22 em 2005, apresentou uma matéria bastante pertinente sobre a força das 

marcas: 

O que leva alguém a desembolsar 2 350 reais por uma calça Diesel quando 
poderia pagar vinte vezes menos por um jeans semelhante? Ou 390 reais por 
um guarda-chuva da inglesa Burberry que lembra aqueles que vemos aos 
montes nas prateleiras das lojas coreanas? Ou 1 800 reais por uma camiseta 
de malha (sem mangas) da Christian Dior? Isso mesmo, 1 800 reais. A 
explicação está nas etiquetinhas ou nas etiquetonas que esses produtos 
carregam. Elas são capazes de hipnotizar uma legião de consumidores. 
Gente que não está necessariamente atrás de uma bolsa, de um relógio ou de 
uma gravata de qualidade, e sim de uma idéia, de um comportamento, de um 
estilo de vida, de um símbolo de sucesso e poder. Disponível em: 

 
22 Revista Veja, encarte Veja São Paulo – Edição especial: Vitrines de Ouro. A força de uma marca Editora 
Abril, mar 2005. 
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<http://veja.abril.com.br/vejasp/especial_luxo/p_020.shtml>.Acesso em 22 
ago.2005, 21:49:12. 

 
Partindo dessa interpretação, a marca tem o significado de diferenciação para o 

consumidor que vai além da abordagem simplista (nome, termo, sinal, logotipo, logomarca ou 

assinatura), segundo COBRA (1992; p.323), "é a arte de configurar a imagem da empresa e o 

valor do produto em cada segmento de mercado, de forma que os clientes possam entender e 

apreciar o que a empresa proporciona em relação à concorrência".  

 

Com a intenção de reforçar ainda mais o conceito de emotional branding, mostramos a 

opinião de Kevin Roberts (2005 pg. 96), que associa marca com amor : “As Lovemarks deste 

novo século serão as marcas e as empresas que criarem conexões emocionais genuínas com as 

comunidades e redes com as quais se relacionam. Isso significa tornar-se próximo e pessoal”. 

 O autor ainda nos contempla, fazendo um paralelo com as necessidades humanas: 
 

Estamos sempre a procura de marcas que saibam o que queremos e estamos 
constantemente considerando de que forma associar-nos com personalidades 
de marcas carismáticas. Às vezes desejamos que etiquetas expressem quem 
somos (ou então queremos ser), mas acima de tudo queremos marcas que 
nos ofereçam uma grande variedade de experiências. Buscamos marcas que 
compreendam o nosso coração e o nosso espírito. (ROBERTS, 2005, p.  33). 

  
Certamente, já nos deparamos com situações de pura adrenalina ou momentos de 

intensa alegria, e quando esses momentos acontecem, ficamos envolvidos por uma atmosfera 

contagiante de prazer que não sentimos nem o tempo passar. Na maioria das vezes, não 

sabemos explicar ao certo como isso acontece, porém o sentimento que nos toca fica 

eternizado na memória por muito tempo. Assim também acontece com situações 

proporcionadas por algumas marcas. Elas nos envolvem de tal maneira que após a experiência 

positiva, passamos a vivenciá- las e acompanhá- las no seu dia-a-dia. 

Vale lembrar a cena do filme A Fantástica Fábrica de Chocolates em que o garoto 

Charlie após encontrar o convite dourado vai visitar a fábrica de doces e ganha todos os 

prêmios do concurso do Sr. Willy Wonka e sai voando sobre a cidade em um elevador 

mágico. Esse filme representou e representa novamente para toda uma geração, o sonho de 

como deve ser o fabuloso mundo da fabricação de guloseimas. Segundo Marc Gobé (2002, p. 

188)  “As emoções mais profundas das pessoas, suas ambições e sonhos, precisam sempre de 

uma nova linguagem que as cristalize e envie suas mensagens ao mundo.” 

No contexto de tornar a compra mais agradável apresentamos o Marketing de 

Experiências, que estabelece uma nova maneira de comunicação com o consumidor, 



 

 

82 

baseando-se na capacidade de conectá- lo emocionalmente com o produto, empresa ou serviço, 

afim de transmitir os conceitos desejados e levá- lo ao consumo. 

Para esclarecer melhor essa idéia, acreditamos que a oferta agora é por algo pessoal e 

exclusivo que chamamos de “experiências”. Os clientes e colaboradores figuram meio a este 

“palco” comercial, atuando como “convidados” ou até mesmo “estrelas”. Diante dessa 

metáfora, dois consultores norte-americanos Joseph Pine II e James Gilmore (1999), 

redescobriram o modelo da Disney, cujo inicio deu-se em 1955 com o parque temático. Esse 

modelo retrata a experiência de uma empresa que intencionalmente utiliza os serviços que 

presta e os bens que dispõem como um "palco" para um grande evento. O consumidor é 

convidado a se envolver em algo que possivelmente ficará gravado em sua mente como um 

acontecimento memoráve l. A idéia não é apenas entreter o cliente, mas de envolvê- lo numa 

experiência total e inerentemente pessoal. 

Os autores sustentam a tese de que estamos saindo de uma fase em que a economia é 

movida por serviços e estamos entrando em um momento em que a economia é movida por 

experiências. Isso significa que o que realmente vai fazer diferença é proporcionar ao seu 

cliente, interno ou externo, experiências inesquecíveis. Os autores falam ainda, sobre quatro 

fatores que tornam uma experiência inesquecível: o primeiro é haver algum tipo de educação 

envolvida na experiência. O segundo é proporcionar entretenimento. O terceiro é fazer com 

que a experiência tenha uma estética que maravilhe, como quando vemos uma paisagem 

belíssima e o quarto é o que eles chamam de "evasão", aquele momento em que estamos tão 

absorvidos que perdemos a noção do tempo. Interpretamos diante dessas colocações, que 

milhões de mensagens circulam e contemplam o consumidor a todo o momento, é um 

universo simbólico que a comunicação de massa projeta no imaginário coletivo desse novo 

tempo. É a vontade de desvendar o mundo que passeia diante dos sentidos. 

Compartilhando da mesma opinião, Rocha (1995) em seu livro A sociedade do sonho, 

explica o mundo mágico do consumo em uma campanha publicitária de um shopping center 

que conta um trecho de uma conversa entre papai Noel e São Pedro: 

Papai Noel senta e sorri e pede a São Pedro para que mande uma neve para a 
cidade do Rio de janeiro. Se a neve caísse dizia ele sensatamente, o Natal 
seria mais belo. São Pedro nega o pedido argumentando com a ordem 
climática universal, que não reserva neve para esta área do planeta . Papai 
Noel insiste, educado apelando para a emoção de São Pedro. Este vacila, 
parece hesitar tocado por sua própria generosidade e pela  legítima proposta 
do outro. Papai Noel, oferece mais motivos para seu pleito. Finalmente o 
acordo, iria nevar, porém apenas dentro do referido shopping. Sobe a musica 
natalina e o locutor com voz feliz e jornalística, notícia a boa nova. 
(ROCHA; Everardo, 1995, p.30) 
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A busca pelo prazer no mercado presente faz com que o entretenimento comunique as 

marcas de forma prazerosa. O consumidor tem cada vez mais vontade de consumir aquilo que 

lhe proporciona prazer. Ele demonstra um sentimento de gratificação pelo que a marca lhe 

proporciona. 

Aparentemente, a idéia de sedução ao cliente parece fácil, no entanto, compreendemos 

neste estudo, que é preciso muito esforço para causar o encantamento e finalmente conquistar 

o cliente. Para isso, contamos com a visão de MARTINS (1999, p. 113). “É preciso estruturar 

a marca através de quatro áreas básicas da percepção humana: percepção do físico, do 

funcional, do emocional e do espiritual (ligação com o inconsciente coletivo)”. O autor indica 

que a partir dessa composição, o consumidor ao estabelecer a conexão emocional com a 

marca, pode até mesmo relevar os possíveis defeitos de produto, serviço ou localidade em 

questão e exaltar as qualidades, fazendo com que ocorra a decisão pela marca conectada 

emocionalmente numa escolha entre duas marcas de produtos, serviços ou locais similares. 

Apresentamos um contraponto interessante e de extrema importância neste momento, 

o fato de elevar a expectativa do consumidor para além do que realmente o seu produto, 

serviço ou localidade oferece, pode proporcionar uma dissonância cognitiva fazendo com que 

o mesmo se frustre e não volte a comprar o produto, ou não retorne à destinação escolhida, 

comprometendo a imagem de forma negativa e devastadora. A honestidade e a transparência 

na comunicação, na venda e no pós-venda também estão entre as melhores formas de manter 

uma conexão emocional com o consumidor. A teoria da dissonância cognitiva foi confirmada 

por muitos estudos, mostrando que ocorre certa forma de processamento sistemático na mente 

para mudar as impressões iniciais e assim reduzir alguma discrepância mais significativa. 

Berelson e Steiner dizem: 

quando o mundo real e os motivos do sujeito estão em desacordo, a primeira 
atitude do comportamento é harmonizar o mundo real e os motivos. Mas 
quando isto for impossível, por razões internas ou externas, a discrepância 
(ou dissonância, como agora é chamada) pode ser reduzida por apropriadas 
mudanças na percepção da realidade” (BERELSON & STEINER. 1964, p. 
266). 

 
Na maioria das vezes, as formas de proporcionar prazer estão relacionadas ao 

conhecimento adquirido durante a vida. O universo sensorial é um excelente norteador para 

satisfação de anseios dos mais variados. Esse projeto envolve emoção e conexão emocional 

do universo musical com a marca. Assim apoiamo-nos em experiências em que as atividades 

como ouvir música estimulam a produção de endorfina no corpo, ativando os poderosos 



 

 

84 

centros do prazer no cérebro. “O som tem um efeito imediato e, em grande parte, 

cognitivamente pessoal sobre a lembrança e as emoções” (Gobé. 2002, p. 188). 

As associações estabelecidas com as cores, desencadeiam respostas muito específicas 

no sistema nervoso central e no córtex cerebral. “Uma vez afetado o córtex cerebral, as cores 

podem ativar os pensamentos, a memória e os tipos particulares de percepção. Esse despertar 

estimula no consumidor um incremento na habilidade de processar informação.”(Gobé. 2002, 

p. 144). 

O poder da marca está em desenvolver a pureza e a consciência dos elementos sutis, que 

provocam no consumidor uma sensação de elevação no estado de espírito. Diante disso, 

voltamos à idéia central deste projeto que parte da confluência do uso da estratégica evento 

(TIM Festival) para compreender se a mente do consumidor percebe por meio das 

experiências sensoriais, emocionais, lúdicas e hedonistas os diferentes aspectos da marca. 

 

4.6 Mercado, marcas e o aspecto da lembrança 

 

O impacto da globalização proporciona um ambiente volátil e de maior concorrência  

entre as empresas, principalmente quando se trata de dimensionar o mercado das marcas e 

produtos, pois sabemos que o ritmo acelerado da vida gera mudanças, principalmente quanto 

ao tempo de vida dos produtos. Segundo um levantamento realizado pelo instituto 

ACNielsen23 em 2005, foram lançados 11 mil novos produtos em 2004, o que torna a 

capacidade de estabelecer-se no mercado um desafio e tanto. Portanto, se estamos numa era 

econômica cujas tendências são as mudanças e um ambiente de movimentos mais rápidos, 

isso sugere que precisamos repensar a cultura e o mercado agindo simultaneamente. 

Ser conhecida é a primeira condição para o sucesso da marca, saber o quanto ela é 

lembrada é informação que vale ouro. Isso serve como baliza para as próximas “ações de 

branding”, como são chamadas as estratégias de defesa do patrimônio da marca no jargão 

publicitário. É preciso ter uma imagem sólida para sobreviver em meio à avalanche constante 

de novos produtos. 

A marca é o fator preponderante na adaptação do produto ou do serviço à satisfação das 

necessidades dos consumidores. Segundo COBRA (1992, p.351), Ela influencia, e muito, nas 

vendas. "À medida que uma marca ajuda a distinguir e notabilizar um produto, mais depressa 

ele é vendido". 

 
23 ACNielsen – Empresa internacional de pesquisa de mercado. 
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Fazendo um paralelo com a questão da notoriedade do produto, o diretor da revista 

Exame24, Adriano Silva, fala em um artigo publicado, que são poucas as marcas brasileiras 

famosas fora do país. Embora a importância do tema e sua relação com a fidelização, poucos 

são os trabalhos sobre essa questão. 

Enfatizamos que os profissionais de comunicação e marketing devem administrar as 

marcas com cuidado para preservarem o seu valor; devem desenvolver estratégias que 

mantenham ou aumentem efetivamente a conscientização da marca, a percepção de sua 

qualidade e utilidade, e as associações positivas feitas a ela ao longo do tempo. Todo o 

esforço deve ser feito para tentar criar uma preferência sobre todas as outras. Para que uma 

marca seja bem posicionada e fixada, é necessário agregar valor a ela, para lembrar aos 

compradores que o produto e/ou serviço pode ser necessário no futuro próximo, e lembrá- los 

onde adquirir os mesmos. 

A marca alcançou bastante importância nos últimos dez anos, à medida que vem 

permeando as linhas dos planejamentos estratégicos das organizações. Sua presença nos 

planos das empresas vem potencializando as vendas e auxiliando a incrementar a participação 

de mercado, e ainda contribuindo para elevar o valor financeiro das ações. O fato de algumas 

das maiores marcas do mundo, em diversos segmentos, terem seus respectivos valores bem 

acima do valor patrimonial físico das empresas proprietárias, fez os acionistas pelo mundo 

inteiro pensarem em como poderia ser tratado esse assunto, já que o impacto no preço das 

ações é direto. 

Assim, Aaker (2000, p.120) ampliou sua definição de valor de marca, migrando para 

uma visão mais abrangente, conforme segue: “Valor de marca é um conjunto de recursos (e 

deficiências), inerentes a uma marca registrada e a um símbolo, que se agregam (ou são 

subtraídos) ao valor proporcionado por um produto ou um serviço, em benefício da empresa 

ou de seus clientes”. 

Como falamos no início, parece difícil mensurar esse mercado hipercompetitivo, no 

entanto, o Jornal Folha de São Paulo criou a pesquisa Top of Mind25 com o intuito de 

conhecer quais empresas (marcas) foram as mais lembradas pelos brasileiros. Para direcionar 

melhor a pesquisa, as marcas foram separadas em 40 categorias, além da classificação Top do 

Top, premia as marcas que perduraram na mesma posição por mais de um ano consecutivo. 

No ano de 2005 foram entrevistadas 5.085 pessoas em todo o país e as marcas selecionadas 

 
24 8Revista Exame, 11 de Março de 1998 - Editora Abril 

 
25 Revista encarte do Jornal Folha de São Paulo TOP OF MIND, 18 de Outubro de 2005 
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por eles foram aquelas que conseguiram implementar diferentes campanhas para seu público-

alvo, utilizando diversos meios quase simultaneamente, entrelaçando múltiplas mensagens por 

meio de variados e inovadores canais de difusão e diluindo a linha tradicional existente entre 

anúncio publicitário e entretenimento. 

A revista Álvares Penteado publicou em 2002 um trabalho sobre o consumo estar 

relacionado à lembrança da marca e ressaltou a metodologia utilizada na pesquisa Top of 

Mind para se obter as informações: 

O reconhecimento da marca é verificado através da apresentação de várias 
marcas de uma categoria de produto ao entrevistado. Este apontará as marcas 
que reconhece. A lembrança da marca é a enumeração, por parte do 
entrevistado, de marcas conhecidas de uma categoria de produto sem a ajuda 
de uma relação de nomes. A primeira marca lembrada ocupa o nível top of 
mind.(REVISTA ÁLVARES PENTEADO. 2002, mai, V.4, nº 8, p.56). 

 
Vamos agora, conhecer um pouco das estratégias de algumas empresas e/ou marcas de 

sucesso que lideram o ranking Top of Mind da última edição 2005. 

- OMO 

A empresa considera que tamanha presença na memória dos brasileiros é resultado de 

um esforço constante de desenvolvimento de produto, conhecimento da consumidora e 

também de marketing e publicidade. Com base nos resultados de pesquisas e estudos com o 

público-alvo, a OMO foi mudando seus slogans até chegar no final dos anos 90, quando 

percebeu que o valor mais importante para seus consumidores era a eficiência do produto, 

adotando assim o posicionamento “Omo faz, Omo mostra” de 1999, sendo posteriormente 

substituída por campanhas mais emocionais, “Porque não há aprendizado sem manchas” em 

2003 e a atualmente “Porque se sujar faz bem”. 

De acordo com a situação acima apresentada, citamos Rubens Stephan, Presidente de 

Empresa de consultoria e soluções de mercado Market Data Solutions America Latina: 

Fomos ensinados a destacar os benefícios de nossos produtos nas 
comunicações de marketing. Embora sólido, este conselho é incompleto: 
clientes não compram por motivos puramente racionais. Quando assumimos 
o papel de consumidores, nos baseamos mais na emoção do que na lógica 
[...].  Há um consenso de que consumidores respondem cada vez menos a 
mensagens irrelevantes e a produtos e serviços indiferenciados. Aumentar 
apenas a intensidade da comunicação não é a solução... Estima-se que o 
cliente seja assediado por mais de 3 mil mensagens publicitárias por dia ... 
Superar a mesmice exige mudar o marketing e o foco. (GAZETA 
MERCANTIL - Mídia e Marketing, 2005, 14 jun 2005, p. C6) 

 

- COCA COLA 
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No ano de 1886, quando a Coca-Cola foi criada, eram vendidas apenas 6 garrafas da 

bebida e no início de 2005, foram comercializadas diariamente mais de 900 milhões de Coca-

Cola. Trata-se da marca mais poderosa do mundo. Há 15 anos, a Coca lidera o Top of Mind na 

sua categoria. Segundo a diretora de marketing Mônica Horcades, essa vitória é atribuída: 

Primeiro, Coca-Cola está presente na vida das pessoas de diversas formas: 
como produto, pois temos uma distribuição em todo Brasil, como 
anunciante de peso e apoiando vários eventos e promoções, como o 
Vibezone  (evento de música promovido pela marca em maio e junho deste 
ano, em São Paulo e no Rio de Janeiro)....Fizemos enorme sucesso coma a 
parte de música: “Pegue a sua Vibe.(Revista Folha TOP OF MIND. 2005, 18 
Out, p. 15) 

 

A representante da empresa comenta também sobre a importância do Natal no 

fortalecimento da marca, principalmente porque todos os colaboradores, principalmente os 

distribuidores estão engajados para levar o espírito da marca aos consumidores. 

 

- NOKIA 

É a primeira na sua categoria (equipamentos celulares) e investe há anos no evento 

musical Nokia Trends. A gerente de marketing Wal Flor, também comenta sobre a estratégia 

da empresa em desenvolver eventos culturais: 

A ação é realizada para estimular o consumo de arte e cultura através de 
meios eletrônicos, principalmente o celular. Procuramos as tendências 
tecnológicas atuais para atingir o interesse do jovem de hoje, que sente a 
necessidade de se agrupar e se relacionar socialmente”, e ressalta que isso 
está ligado ao conceito mundial da marca: "Connecting people".  
Meio&Mensagem – 30/8/2004 

 

- SKOL 

Um dos mais emblemáticos representantes dessa nova onda de grandes eventos 

musicais é o Skol Beats, é a maior festa de música eletrônica da América Latina que no ano 

de 2005 reuniu mais de 60 mil pessoas, contra 7 mil em 2000 na primeira edição. De acordo 

com Stella Brant, diretora da Skol, “É um contato diferente do consumidor com a marca. 

Associamos inovação à imagem do nosso produto”. (IstoÉ Dinheiro, n. 397, 20 abr. 2005, p. 

64-65). 

Diante do que foi apresentado, o evento mostra-se um alvo promissor para os 

investimentos em comunicação. No caso da Skol, o posicionamento estratégico adotado pela 

marca é o de ser moderna, inovadora e ousada, valores que se ligam ao novo estilo musical, o 

eletrônico, que chegou com toda a força no Brasil. Foi então que nasceu o Skol Beats. O 

gerente de marketing da Skol foi categórico em dizer: "Nosso maior desafio agora é encontrar 
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novas referências culturais para serem abraçadas em novos projetos de eventos" 

(Meio&Mensagem – 30/8/2004) 

 
No decorrer de todo este capítulo, percorremos o universo das marcas de forma 

contextualizada. Conhecemos a construção, os valores, as conexões, seus significados, a 

relação da lembrança de marca, entre outros pontos, para então entretecer a teia que envolve o 

segundo capítulo sobre cultura, marketing cultural e também o capítulo três principalmente 

ponto que fala sobre o evento ser um instrumento de branding. Com isso temos dados 

suficientes para promover a investigação e a discussão sobre as suposições iniciais deste 

trabalho, que percorrem desde a aplicação da Comunicação Integrada de Marketing, dos 

eventos como ambiente propício para comunicar a marca, da ascensão das atividades de RP, 

até o evento como estratégia de marketing quando apresentaremos a empresa Tim, mais 

propriamente o evento Tim Festival que irá contribuir para o esclarecimento dos fatos. 
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CAPÍTULO V – UM ESTUDO DE CASO TIM FESTIVAL 

 

5.1 O mercado de telefonia móvel e a trajetória TIM no mercado brasileiro. 

 

 A opção em analisar o mercado de telefonia móvel, se deu pelo fato deste segmento 

estar em constante crescimento e possuir concorrentes expressivos que colaboram para a 

atualização contínua dos produtos e serviços, vindo ao encontro do contexto apresentado no 

primeiro capítulo sobre a velocidade da informação e a necessidade que se faz presente da 

Comunicação Integrada de Marketing. Sendo assim, um apropriado objeto de estudo 

adaptável às para informações apresentadas nesse estudo, bem como a constante aplicação das 

teorias.  

Vamos conhecer primeiramente a história da empresa. A TIM surgiu em 1990, como 

uma unidade da Telecom Itália, e rapidamente se tornou uma empresa líder no mercado 

europeu de telecomunicações. Responsável pelos primeiros celulares italianos, a TIM também 

é pioneira quando o assunto é tecnologia e serviços. 

 É importante ressaltar que a escolha pela empresa TIM, ocorreu porque desde a sua 

chegada ao Brasil em 1998, a empresa mostra-se bastante comprometida no aproveitamento 

do mix da comunicação integrada de marketing, atuando fortemente com a assessoria de 

imprensa (Vide anexo 2 - Lançamento da TIM Brasil S.A com tecnologia GSM no mercado 

Brasileiro) e apropriando-se do evento como forma de comunicar sua marca para públicos 

distintos. Além da assessoria de imprensa que é fortemente trabalhada, sua publicidade é 

arrojada, o trabalho em PDV é intenso e as ações promocionais são constantes. 

 Em 2002, passou a ser a única operadora de celular autorizada pela Anatel (Agencia 

Nacional de Telecomunicações) a atuar em todo território nacional, esse fator foi decisivo 

para o posicionamento da marca, tornando-se conhecida em quase todo território nacional,, 

ganhando com isso em 2003, o prêmio Top of Mind26, (Prêmio à marca mais lembrada pelo 

consumidor) com 15% de lembrança do consumidor brasileiro e mais de 8 (oito) milhões 

de clientes sendo mais de 2 (dois) milhões com celulares GSM.. No ano seguinte, (2004) 

conquistou a posição de empresa líder em GSM (Global System for Mobile Communications, 

ou Sistema Global para Comunicações Móveis) com 13,6 (treze) milhões de assinantes em 

2000 (duas mil) cidades Brasileiras, sendo que, posiciona-se como uma empresa líder no Sul e 

Nordeste do país, com cobertura em mais de 700 (setecentas) cidades, 

 
26 Folha de São Paulo, Top of Mind,  8 de outubro de 2003, p.68 
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Mundialmente a TIM atua com cerca de 1(um) bilhão de usuários em mais de 200 

(duzentos) países, mais de 53 (cinqüenta e três) milhões de pessoas se comunicam pela TIM 

na Europa e na América do Sul.  

 Em entrevista para a Folha de São Paulo, Mário César Pereira de Araújo, presidente da 

empresa, falou sobre a preocupação da Tim com a concorrência e as ações para a sustentação 

da marca “Essa fase de consolidação nunca acaba porque a concorrência é muito violenta e 

exige esforço presente”27. 

Acredita-se que este crescimento e reconhecimento de marca citados anteriormente, 

estão associados aos altos investimentos em comunicação, atuando principalmente em eventos 

culturais do tipo “musical”, levando a bandeira “TIM música sem fronteiras” simbolizando a 

música como fator de agregação e amplitude cultural. 

A marca Tim está envolvida em vários eventos musicais formando o projeto “Música 

sem fronteiras”, projeto este,  descritos detalhadamente na seqüência deste capítulo. 

Outro fator importante que definiu a escolha da TIM, e o recorte TIM Festival, foi à 

apropriação que a empresa TIM fez da música, no país do samba (grifo meu), onde a música 

é um ícone da cultura nacional, abraçando em 2003 o espólio do extinto “Free Jazz Festival” 

que fora encerrado por conta da lei que proibiu o patrocínio de empresas tabagistas em 

eventos culturais, resgatando-o de forma inovadora e ampliada, colocando-o novamente no 

calendário de eventos culturais da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e em 2005 Belo 

Horizonte também. Segundo artigo de GALINDO (2005, p.60) o Jornal Gazeta Mercantil de 

2004, mostra que os investimentos nos dois eventos foram de R$ 12 (doze) milhões em 2003.  

O diretor de Marketing da TIM James Rubio, comenta satisfeito que em duas edições, a 

TIM conseguiu o inesperado, apagou da memória dos clientes a ligação do festival com a 

antiga marca de cigarros. “Hoje não existe mais recall da marca anterior” 

 A empresa trabalha com os seguintes princípios: 

MISSÃO: de simplificar a vida das pessoas pela comunicação sem fronteiras;  

VISÃO: ser a melhor opção para o cliente e referência no negócio de comunicação. 

A TIM acredita que seus valores refletem o resultado apresentado nos relatórios 

financeiros da empresa. Colhemos algumas informação que foram os destaques de 2005 

contidas no Resultado Anual da TIM Participações S.A, publicado no Rio de Janeiro em 01 de 

Fevereiro de 2006.  

• A TIM foi reconhecida “Top of Mind 2005” na categoria de telefonia móvel; 

 
27 Folha de São Paulo, Top of Mind,  21 de outubro de 2004, p.44. 
 



 

 

91 

• A TIM chegou ao final de março de 2005 com mais de 14,6 milhões de clientes, 

entre TDMA e GSM, número que representa 21,36% do total de usuários de celular 

no país, e ultrapassou a rival Claro, além de ter 32,8% de expansão nos últimos doze 

meses. No final de 2005, 64% dos clientes usavam a tecnologia GSM; 

• Líder de mercado no segmento pós-pago: crescimento de 14,3% comparado a 2004, 

representando 20,3% da base total de clientes ao final de 2005; 

• Estratégia de retenção de clientes bem sucedida: 1,8% de churn médio mensal, um 

dos menores índices do setor; 

• Receita líquida de serviços de R$ 2,4 bilhões, 14,6% superior a 2004. No 4T05, esta 

receita totalizou R$ 656,6 milhões, 11,2% e 7,0% acima da registrada no 4T04 e 

3T05, respectivamente; 

• Recorde em lucratividade: lucro líquido totalizou R$ 399,2 milhões em 2005, ou 

50,1% acima do resultado de 2004, representando uma margem líquida de 13,7%. 

(Disponível em: 

<http://www.acionista.com.br/home/tim/TIM_Resultados_4T05_port%5B1%5D.pdf> 

Acesso em: 27 fev. 2006, 08:51:12). 

 

Quanto ao mercado, as pesquisas apontaram que o Brasil fechou o ano de 2005 com 

mais de 86 milhões de celulares vendidos, mostrando um crescimento no mercado de 

celulares de 31,4% atingindo um total de 86,210 milhões de terminais em todo o país. 

Como dissemos no início deste trabalho, é um mercado em constante ascensão.  

Mesmo tendo registrado um crescimento em números absolutos maior que no ano anterior, 

com 20,6 milhões de novos celulares em operação (contra 19,23 milhões em 2004), a alta no 

total de terminais em serviço no país ficou abaixo daquela registrada em 2004, quando esse 

mercado cresceu 41,7%. 

De acordo com os dados preliminares divulgados atualmente pela Anatel (Agência 

Nacional de Telecomunicações), as vendas de dezembro de 2005, totalizaram 3,86 milhões.  

(Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u104284.shtml > Acesso 

em: 4 fev, 2006, 21:49:18) 

O balanço do ano de 2003 mostra que a TIM foi mais agressiva na estratégia de inflar a 

base de clientes, acelerando o ritmo de aquisição, mas ao preço de um forte aumento das 

despesas operacionais e dos subsídios para aparelhos celulares. 

Esta estratégia explica a forte queda dos lucros no trimestre, que foram de R$ 83,37 

milhões, um decréscimo de 22,7% sobre os números de dezembro de 2003, justamente no 
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período de pico das vendas (Natal), quando surgem as promoções mais agressivas das 

operadoras. 

Na reportagem da Folha Online, Epaminondas Neto, comentou “Não é por acaso, as 

receitas de vendas de aparelhos quase dobraram (salto de 62%) na comparação dos dois 

trimestres, de R$ 96,99 milhões em dezembro de 2003 para R$ 157,10 milhões em 2004.” 

(Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u105604.shtml >, 

Acesso em: 19 set. 2005, 22:35:09).  Comenta ainda que “A estratégia agressiva da TIM deu 

resultados: o número de adições líquidas (aquisições de novos clientes menos desligamentos) 

aumentou 105,9% entre dezembro de 2003 e dezembro de 2004, ou seja, o número de clientes 

dobrou”. 

 De acordo com os dados analisados, a TIM embora tenha caído na lembrança dos 

consumidores, obteve um crescimento expressivo, pois a quantidade de clientes aumentou em 

33,8% representando cerca de 5,65 milhões de pessoas que são assinantes da TIM no ano de 

2004, no entanto, a maioria destes assinantes optaram por aparelhos celular pré-paga o que 

significa baixo faturamento. 

 

TABELA 5 - Faturamento das principais empresas em 2004 

Empresa Faturamento 

Brasil Telecom R$ 12,763 bilhões 

Vivo (consolidado) R$ 11,736 bilhões 

Claro (consolidado) R$ 5,2 bilhões 

TIM (consolidado) R$ 3,456 bilhões 

Oi R$ 2,247 bilhões 
 

Fonte: Revista Forbes (Disponível em: <http://forbesonline.com.br/edicoes/110/artigo7991-1.asp> Acesso em: 

24 nov.2005, 13:45:01).  

 

Observando a tabela acima, a explosão da clientela nos pré-pagos também impactou os 

gastos por celular. A chamada receita média por usuário (Arpu, no jargão da área) caiu de R$ 

38,09 em 2003 para R$ 35,03 para 2004. Na comparação dos trimestres a queda foi um pouco 

menor (de R$ 38,11 para R$ 35,11), numa sinalização de que os estímulos para migração de 

pré-pago para pós-pago surtiram efeito. 
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GRÁFICO 5 - Ranking das Prestadoras do Serviço Móvel 

 
 

Reclamações na Central de Atendimento da Anatel por 1000 Assinantes  
Período: 01 a 31 de Dezembro 
* Atualizado em 13/01/2006 com a base de assinantes e reclamações referente a Dezembro/2005. 
Fonte: ANATEL. (Disponível em: <www.anatel.gov.br/home/default.asp> Acesso em: 17 fev. 2006. 15:49:11). 

 

A Brasil Telecom GSM,  liderou o ranking de reclamações da Anatel (Agência Nacional 

de Telecomunicações) no mês de janeiro, os principais motivos de reclamações são problemas 

com cobrança, atendimento a clientes, cancelamento ou bloqueio das linhas, área de 

cobertura, reparo e serviços adicionais. A segunda pior empresa em números de reclamação 

por cada 1 mil clientes foi a Vivo, seguida pela TIM e Claro.  

Diante dos dados apresentados, todos são de grande valia para a visão geral do mercado, 

no entanto iremos focar o resultado da pesquisa Top of Mind e a pesquisa de campo que 

servirá de parâmetro para estabelecermos a relação dos aspectos de lembrança de marca.  

 

5.2 Marketing Cultural no mercado da telefonia móvel. 

 

No ano de 2005, ao exemplo de outras grandes empresas (consequentemente grandes 

marcas), a TIM também investiu parte do seu capital de comunicação em eventos inclusive 

adotou a idéia de outras empresas de criar o seu próprio espaço cultural. Um espaço para 

shows, lazer, cultura e entretenimento. Empresas de outros segmentos apostaram nessa idéia 

logo de início como Credicard Hall e Directv music Hall em SP, bem como as principais 

casas de show do Rio como, o Teatro Rival, reerguido pela BR Distribuidora, da Petrobrás 

que passou a se chamar Rival BR. O Canecão é hoje patrocinado pela Embratel e assim são 

várias apostas culturais, no entanto voltemos à indústria da telefonia móvel, onde percebemos 

conforme tabela abaixo o investimento no patrocínio da cultura.  
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TABELA 6 – Investimento culturais 

MARKETING DO CELULA R 
Arte no ar  

Investimento em 
propaganda das 

empresas de telefonia 
celular em 2003 

 

Disciplinas artísticas em que 
as empresas de telefonia mais investem 
em seus projetos de marketing cultural 

Empresas Percentual Empresas Projetos 
Tim 39% Basil Telecom Artes cênicas, audiovisual, dança e design 
Vivo 28% Embratel Teatro, balé, circo 
Claro 22% Oi Musica popular 

Oi 9% Telemar Cinema ao ar livre, teatro e música 
Outras 2% Tim Musica (jazz, blues, MPB) 

- - Vivo Artes cênicas, cineclube e mùsica 
 

Fonte: Ibope-Monitor. In: Gazeta Mercantil, 24/03/2004, p.A-14. (apud GALINDO, 2005, p. 59) 
 

A TIM patrocina o Circo Voador desde maio de 2005, a empresa Claro patrocina o 

Claro Hall, maior casa de shows do Rio (antiga ATL), a Vivo se comprometeu em construir a 

casa de espetáculos Vivo Rio em parceria com o grupo paulista Tom Brasil, mesmo 

proprietário do Tom Brasil Nações Unidas, que será integrada ao complexo do Museu de Arte 

Moderna (MAM), no Aterro do Flamengo. (coincidência ou não, local onde a TIM costuma 

fazer o TIM Festival). Percebemos a briga de gigantes por espaços, mídia, share, entre outros. 

Mesmo os locais que não são diretamente construídos por alguma empresa 

patrocinadora, como o Tom Brasil (Vila Olímpia e Nações Unidas), encontram-se rodeados 

de patrocinadores ou co-patrocínadores que participam de ações promocionais e de patrocínio 

de acordo com a expressividade que a atração tem e trás para o local. Vejamos alguns 

exemplos: Tam, Ourocard, Nova Skin, Unidas, Blue Tree, Towers, RPM Produtora e Ingresso 

Rápido. 

Reforçando a idéia do marketing cultural, vemos a TIM com grande iniciava de 

investimento, no entanto a métrica sobre a efetividade de suas ações estão ainda sob análise 

Foram R$ 25 milhões investidos na construção do auditório do parque do Ibirapuera (em São 

Paulo), idealizado pelo arquiteto Oscar Niemeyer como parte do projeto original (há 50 anos). 

A construção teve início em fevereiro de 2004 e foi inaugurado no mês de outubro de 2005 

como um presente da empresa pelo aniversário de 450 anos de São Paulo. 

O espaço tem como objetivo receber espetáculos de música e dar oportunidades a novos 

talentos, como mencionamos no capítulo três, o calendário cultural da cidade se torna mais 

amplo diante das atrações oferecidas pelas empresas. A capacidade interna é para 800 

pessoas, além disso, o projeto inclui uma porta de 20 metros, localizada no fundo do palco 

que se abre permitindo que os espetáculos que não puderam adentrar o recinto assistam o 



 

 

95 

espetáculo também da área externa, esta com capacidade para 20 mil pessoas 

aproximadamente. O Auditório Ibirapuera terá ainda em seu subsolo uma escola de música, 

que permitirá a crianças e adolescentes acesso aos diferentes estilos musicais. 

Além desse patrocínio, a TIM investe na cultura e no social, vejamos outras ações da 

empresa, cuja análise mostra-se compatível com as atividades de Relações Públicas, 

participando da hegemonia do composto da Comunicação Integrada de marketing. 

A empresa patrocina o Prêmio TIM de Música, cujo propósito é apoiar e divulgar os 

talentos brasileiros, o projeto TIM Cidadã que contribui para o desenvolvimento econômico e 

social das comunidades dando apoio a crianças e adolescentes carentes, investindo em 

projetos sócio-educativos utilizando a música como linguagem. Tem também a TIM Música 

nas Escolas, um projeto que iniciou em São Paulo e foi estendido para outros estados como 

Porto Alegre, Salvador, Recife e Belém, sempre voltado para estudantes da rede pública de 

ensino, onde semanalmente são realizadas oficinas sobre temas e estilos musicais, aulas de 

instrumento, história da música, canto e expressão corporal, além de: orientação sobre direitos 

humanos e paz mundial. O público trabalhado atinge crianças entre 7 e 15 anos das 

comunidades que além de receberem educação musical diferenciada, ganham uma cesta 

básica por mês. Tudo isso, a autora Nome Klein (2002), as empresa não fazem nada sem 

nenhum interesse intrínseco, nos caso da TIM, supomos que ela patrocina estas ações 

acreditando que incentivando à música, ampliam-se as oportunidades de reconhecimento do 

público.   

 Aqui estão outros projetos de arte, educação e cidadania e civilidade ofertados pela 

operadora de celular em referência.  

  

- Alfa 100 – ao lado do ministério da Educação e do Governo do Estado do Acre, a TIM em 

parceria com a Pirelli visaram erradicar o ana lfabetismo no Acre em três anos. O Acre tem um 

índice de ana lfabetismo de 24,5% da população, mais que o dobro da média nacional. O 

projeto iniciou no segundo semestre de 2003 e tem como meta o atendimento de 60 mil 

pessoas. Este objetivo foi alcançado com a formatura da turma de 2005, que marcou o terceiro 

e último ano do projeto no estado. 

 

- Um Estado de Leitores – através deste projeto da Secretaria Estadual de Cultura de São 

Paulo, estão sendo instaladas bibliotecas públicas em 84 municípios paulistas. A TIM 

disponibilizou um acervo de 3200 livros e quatro computadores que foram distribuídos para 

os municípios de Areiópolis, Irapuru, Nova Europa e Quatá. As bibliotecas fazem parte do 
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programa criado em abril de 2003 com o objetivo de incentivar o hábito da leitura entre 

pessoas de todas as idades. 

 

- Projeto Guri – a empresa patrocina a apresentação “Clássicos tão Populares & Populares tão 

Clássicos” da Orquestra e Coral do Projeto Guri com a participação do pianista Arthur 

Moreira Lima em São Paulo e tem por objetivo desenvolver as habilidades e potencialidades 

de crianças e adolescentes de área culturalmente carentes através da música. Até o final de 

2004 foram beneficiadas 23 mil, crianças e adolescente de 8 a 19 anos. 

 

- TIM ArtEducação – desde de 2001, cerca de 8600 crianças e adolescentes de escolas 

públicas de onze municípios do interior de Minas Gerais e doze da Bahia participam de 

oficinas de música, dança, teatro, circo, capoeira, entre outras linguagens artísticas. Este 

projeto da parceria entre: TIM, governos estaduais e prefeituras de 2 estados, Ong 

Humanizarte e Universidade Federal de Viçosa. 

 

- Casa da Passagem – tem como foco atender às necessidades de meninas e adolescentes que 

vivem na rua. A ONG tem o apoio da TIM e objetiva a formação de cidadãs com visão crítica 

e capacidade criativa, inserindo as crianças nas famílias e na sociedade de uma maneira geral. 

O trabalho é exercido por meio de ações educacionais, assistenciais, culturais, artísticas, 

esportivas e de saúde. 

 

- Pastoral da Criança - a TIM é parceira desta Ong através do projeto de educação de jovens e 

adultos da Pastoral da Criança, que tem como objetivo alfabetizar e preparar agentes 

comunitários da Pastoral, membros das famílias e comunidades acompanhadas pela 

instituição, visando à melhoria e maior eficácia do trabalho da Pastoral no País. 

 

- Ligando Vidas – consiste na parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba (PR) 

que beneficia 45 crianças e adolescentes que aguardam a doação de órgãos para transplante de 

rim, fígado e coração. As famílias recebem celulares para facilitar o contato entre a equipe de 

saúde e a família, especialmente quando surgir um órgão compatível. 

- Projeto CARE Lixo e Cidadania – o objetivo da Cooperativa dos Agentes Autônomos de 

Reciclagem de Aracajú (CARE) é resgatar a cidadania e  preservar o meio ambiente. A TIM 

contribui para a formação da CARE através da construção da Unidade de Beneficiamento e 

Reciclagem de Resíduos Sólidos. Com isso, os caçadores deixam de vender sua produção a 
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preços baixos aos intermediários e passam a entregá- la em melhores condições de 

comercialização no mercado. 

 

- Programa Coração Amigo – programa de voluntariado interno voltado aos funcionários da 

TIM, chegou junto com a empresa ao país e foi expandido nacionalmente em 2003. O 

objetivo é disseminar a cultura de voluntariado dentro da empresa, utilizando-a como 

ferramenta de engajamento e motivação dos funcionários e, principalmente, de transformação 

social. Através desse programa, os funcionários participam como voluntários e também 

através de doações de iniciativas apoiadas pela empresa, como Ajuda Sem Fronteiras, em prol 

das vítimas das Tsunamis, na Ásia, Mc dia Feliz e Natal Sem Fome, além de ações de 

calendário, como as campanhas do Agasalho e do dias das Crianças, entre outras. 

 

- TIM Perc Pan – reconhecido internacionalmente como um dos projetos mais expressivos e 

originais do gênero, o Perc Pan – festival internacional de percussão idealizado e produzido 

pela socióloga Beth Cayrea – recebe este ano a chancela da TIM e é rebatizado de TIM 

PercPan, ganhando uma edição extra no Rio de Janeiro. O festival tem como uma de suas 

principais características tratar a percussão como uma linguagem universal de comunicação e 

integração entre os povos, conceito alinhado como o lema “viver sem fronteiras”. 

 

- Camarote Carnaval Galo da Madrugada – a empresa juntamente com a Rede Globo e a 

Siemens, patrocinou o maior bloco de carnaval do mundo. Este bloco está no Guiness Book 

pela sua tradição de 26 anos.  O diretor geral da TIM Nordeste Rogério Lyra, destacou em 

entrevista para a imprensa “A TIM tem como premissa participar das manifestações culturais 

e promover o desenvolvimento nas comunidades onde atua. Por isso, o Carnaval de 

Pernambuco, e principalmente o Galo da Madrugada, não poderiam ficar de fora da nossa 

programação". (Disponível em: < http://www.siemens.com.br/templates/imprensa_mais.Aspx 

?channel=16&press_id=14020> Acesso em: 26 fev 2006, 09:35:53). 

Diante de todos os projetos aqui apresentados, optamos por aquele que gera mais mídia 

espontânea principalmente pelas atrações que agradam vários gostos e públicos. O TIM 

Festival tem repercussão no âmbito nacional, ampliando seu espectro regional também para 

outras cidades do Brasil, com apresentações extras em São Paulo, Belo Horizonte e Porto 

Alegre. 
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5.3 TIM Festival. 

 
 

O evento teve início no MAM no Rio de Janeiro em 2003 e contou com mais de 40 

atrações nacionais e internacionais que se apresentaram na primeira edição do TIM Festival. 

Com o slogan: “Ultrapasse as fronteiras do melhor da música”. Aproximadamente 40 mil 

pessoas dançaram ao som de artistas co The White Stripes, Nação Zumbi, Public Enemy, Mc 

Coy Tyner, Front 242, Gotan Project, Peaches, Shirley Horn, e Meirelles e os Copa 5.  

Em 2004 repetiu a dose da primeira edição, reuniu no Joquei Clube de São Paulo 32 

bandas nacionais e internacionais de vários gêneros. Presença de grandes destaque como 

Brian Wilson, Kraftwerk, Primal Scream, PJ Harvey, Libertines, Pet Shop Boys  e Nancy 

Wilson. Mais de 50 mil pessoas estiveram nos 3 dias de festa, com um evento que trabalhou 

com vários públicos distintos ao mesmo tempo, permitindo a segmentação do público para se 

trabalhar melhor a  mensagem a ser passada. Foram instalados quatro palcos para shows: o 

TIM Stage – com a programação sintonizada nas principais tendências no mundo, o TIM Lab 

- voltado para as novas tendências musicais e apresentação de novos talentos, o TIM Club – 

apresentando grandes nomes do jazz e o TIM After Hours - expoentes da música eletrônica 

mundial, além do espaço com bares, restaurantes e apresentações de DJs. 

Em 2005 o TIM Festival, mantendo a proposta de ser um megaevento de música sem 

fronteiras encontrava-se na terceira edição e voltou novamente ao Rio de Janeiro, nos dias 21, 

22 e 23 de outubro no MAM – Museu de Arte Moderna. Nesta edição do evento, a estrutura 

foi formada por TIM Village, espaço aberto e sob os pilotis do MAM, com capacidade total 

para a circulação de 20 mil pessoas por dia.  Um verdadeiro ponto de encontro, onde as 

pessoas podem comer, beber, visitar as diversas ações paralelas do evento, como exposições, 

filmes, stands de produtos de última geração, e mais 4 palcos, o TIM Stage: com os grandes 

nomes do Rock e do Pop, TIM Lab: com novas tendências, TIM Club: com o melhor do Jazz 

e o Motomix com música dançante ao vivo ou com os melhores DJs, e o TIM After Hours,  

que foram montados novamente no Museu de Arte Moderna (MAM), seguindo os mesmos 

padrões das outras edições, foram 3 dias de encontros entre clássicos e releituras do jazz, 

revelações contemporâneas, nomes que marcaram época e novas tendências do cenário 

mundial, como o Kings of Leon, The Strokes e Morcheeba entre outros. Em 2005 o Tim 
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Festival teve edições em SP, no seu próprio espaço no Parque do Ibirapuera e em Belo 

Horizonte. 

 O TIM Festival trabalha os vários estilos musicais, com isso consegue uma maior 

pulverização de participantes. Grande parte do seu público é composta por jovens e com isso 

ela reserva um número maior de atrações voltadas à este público. Está comprometida com a 

cultura e com a música principalmente se utiliza do espaço do evento para interagir outras 

formas de comunicação além é claro de seus produtos e serviços.  

 Ao analisarmos o evento como um todo, percebemos que a comunicação foi realizada 

de acordo com cada público. Por exemplo, no TIM Festival – Jazz, as peças de comunicação 

foram entregues no ato da compra do ingresso e durante o evento apenas o palco estava 

adornado com o símbolo do festival. Já o evento de música eletrônica e pop, permitiu a 

veiculação de materiais promocionais durante toda a edição. Foram distribuídos pulseirinhas 

luminosas, botons e outros brindes, além de muita comunicação visual.  

 O evento começou a repercutir na mídia aproximadamente dois meses que antecederam 

a data do evento e perduraram por aproximadamente nove dias na mídia.  

 Desde a primeira vez que a TIM patrocinou o evento em 2003, edição que aconteceu 

apenas no Rio de Janeiro, despontou na pesquisa Top of Mind em primeiro lugar, seguida pela 

Vivo com 12% de lembrança, No mesmo ano, a companhia passa a patrocinar um amplo 

programa de formação e incentivo à músicos, que serão relatados mais adiante. 

Apesar da TIM perder a liderança no Top of Mind em 2004, não parou de crescer, 

passando 15% para 18% na lembrança do consumidor, contra a Vivo que no mesmo ano, 

conseguiu dois feitos: dobrou seu percentual de lembrança entre os entrevistados e tirou o 

primeiro lugar da TIM. A Vivo pulou de 12 para 24 pontos. A Oi oscilou positivamente no 

terceiro lugar (de 8% para 10%), mas viu a Claro mais que triplicar, de 2% para 7%. 

(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ especial/2004/topofmind/fj2110200412. 

shtml.> Acesso em: 05 já. 2006, 14:52:12). 

Em 2005 a TIM retoma o primeiro lugar no Top of Mind, demonstrando que se apóia 

em um tripé formado por marketing, qualidade dos serviços e mão-de-obra qualificada. "É o 

conjunto, e não uma única ação, que proporciona essa presença da TIM na cabeça das 

pessoas"28.   

Apesar de a 2ª colocada (Vivo) estar numericamente à frente (com 23%, contra 21% da 

TIM), a companhia italiana volta ao posto perdido em 2004 pelo critério de desempate. 

 
28 Folha Top of Mind, 18 out.2005, p. 56-57. 
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TABELA 7 - TOP OF MIND 200529 

Empresa Percentual 

1º TIM 21% 

2º VIVO 23% 

3º CLARO 12% 

 

 Acompanhando o desenvolvimento da Tim, vemos no início deste capítulo os números 

da Anatel, que mostra a empresa em terceiro lugar em reclamações, (lugar considerável para 

uma má imagem da empresa) e em quarto lugar, no que se refere a faturamento, provando que 

não é tão forte quanto suas concorrentes no que se refere a vendas no Brasil, porém não nos 

cabe neste trabalho julgar tais dados, pois no que diz respeito a classificação Top of Mind ou 

lembrança de marca, ela está classificada em primeiro lugar.  

 Sabemos por fontes que não autorizaram a divulgação, pois como já mencionado 

anteriormente, a empresa não foi prestativa em colaborar com o estudo pelas vias formais, 

mas acredito ser importante citar, que no ramo de telefonia móvel, a TIM é a empresa que 

mais investe em  eventos culturais e de entretenimento. Assim, podemos deduzir que boa 

parte deste resultado de lembrança de marca se dá pelo trabalho de comunicação e marketing 

desenvolvido pela empresa. 

Em suma, apesar dos dados apresentados sobre volume de faturamento das empresas ou 

da quantidade de reclamações realizadas por parte dos clientes, isso não significa que a 

imagem de marca esteja em baixa, entretanto são sinais para um posicionamento mais efetivo 

frente às dificuldades oriundas do competitivo mercado.  

Independente das conclusões tiradas por informações obtidas através de matérias, 

artigos, revistas, livros e da própria empresa, foi importante a constatação de campo (vide 

anexo 3) onde mediante a questões, encontramos alguns dados que indicaram algumas 

vertentes sobre o tema. 

Embora os freqüentadores do TIM Festival vão as apresentações por motivos pessoais, à 

marca TIM é reconhecida em 100% dos casos como apontou a pergunta número um, sendo 

importante apontar que, em qualquer idade (de 13 a 50 anos), muitos deles são fiéis ao evento 

desde o Free Jazz (o que prova, o contrario da afirmação da própria empresa, que o vínculo 

anterior foi desfeito), entretanto isso não é fator de impedimento para o reconhecimento do 

patrocinador. 

 
29 TIM e VIVO estão empatadas dentro da margem de erro. Para o desempate, são utilizados os resultados do 
“AWARENESS”, em que TIM tem 51% e VIVO, 46%. 
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Na pergunta seguinte, “Você conhece o produto da empresa promotora? Cite” a resposta 

foi unânime em resposta positiva e no produto celular. 

Já na terceira pergunta, referente à utilização, percebemos diferentes opiniões:  

Você possui algum produto ou serviço da empresa promotora 
deste evento?

24

9

sim

não

 
Quando fizemos este questionamento, esperávamos obter um número maior de 

afirmações, no entanto concluímos que conhecer a empresa patrocinadora do evento não 

significa possuir o produto, ainda, isso parece nem passar pela mente dos entrevistados. 

A próxima questão apontou um número insustentável quanto à escolha, principalmente 

pelo fato de muitos não possuírem o produto e os dados coletados sobre “custo x benefício” 

não dão sustentação, apesar de remetem ao trabalho de propaganda apresentado na mídia. 

Cite um motivo que o levou a escolher esta 
operadora?

3

19
1

1

2
2

1 1 1 1 1

CUSTO X BENEFÍCIO

NÃO RESPONDEU

JÁ POSSUIA OUTRO

CHIP

PREÇO

GSM

OUTRAS VANTAGENS

INSATISFAÇAOc/CONCORRENTE

EMPRESA + FORTE

TEMARK ATIVO

INDICAÇÃO
 

 

Na quinta pergunta, nos aprofundamos no aspecto do evento como influenciados da 

marca e da compra mais propriamente dita do produto. Não tínhamos a pretensão de acreditar 

que isso gera venda, mesmo porque o propósito deste projeto é a lembrança de marca que o 

evento pode exercer sobre os clientes e clientes a serem prospectados. Então se faz importante 

ressaltar, que as pessoas entrevistadas não comprariam celulares TIM apenas por lembrar do 

patrocinador do show, pois neste caso, o que mais influenciou foi à relação custo benefício e a 
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falta de conhecimento do produto, o que conota a necessidade da comunicação integrada de 

marketing interagir para sanar este problema 

 

 

Acredita que este evento poderá colaborar na escolha da 
operadora / na aquisição de um produto?

13

21

1

SIM

NÃO

NÃO SABE/BRANCO

 
 

Mesmo não sendo esse propósito, descobrimos que grande parte dos entrevistados, ou 

seja 37% acreditam que o evento colabora com a escolha do produto. E o motivo vamos 

conhecer no gráfico abaixo: 

Por qual motivo?

1 3

5

4
41

6

6
SÓ ASPECTO CULTURAL

ÑAO QUER MUDAR 

SEM LIGAÇÃO C/PRODUTO

PREÇO + IMPORTANTE

FIXAÇÃO DA  MARCA

PENSA EM TROCAR

BOA  IMAGEM DA EMPRESA

EM  BRANCO

  
Dentre das respostas obtidas, encontramos opiniões divergentes sobre este assunto, no 

entanto, precisávamos saber quanto à boa imagem da empresa que fechou em 6 respostas de e 

fixação da marca que fechou em 4 de 30 respostas. 

Diante das afirmações apresentadas quanto reverberação do evento na mídia, mostramos 

os resultado das entrevistas que foram muito positivos principalmente sobre a importância das 

Relações Públicas e assessoria de imprensa quanto promotora de informação. 
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Como tomou conhecimento do evento?

18

10

2

3
2 1

JORNAL

INDICAÇÃO

INTERNET

TV

REVISTA

FOLDER

RADIO

 
Essa resposta veio ao encontro de teorias apresentadas nos capítulos anteriores, 

mostrando a importância da C.I.M, para alcançar a comunicação total e gerar mais adesão aos 

próximos episódios. 

O que este evento representa pra você?

6

12
1

8

1
3 1 1 OPORTUNIDADE CULTURAL

GOSTA DETERMINADO ARTISTA

RELAÇÕES PESSOAIS

BOA MUSICA

INFORMAÇÃO EXPERIENCIA

DIVERSAO DISTRAÇÃO

GOSTA DO ESPAÇO

EM BRANCO

 
 

A proposta cultural está inserida nessas respostas de maneira positiva, apontando a 

proposta de entretenimento e cultura ofertados pelo patrocinador. 

Supondo que a TIM, possua excelência no que diz respeito a: tecnologia; investimentos 

no marketing cultural; tenha um alto nível de reconhecimento de marca, trabalhe a 

segmentação de mercado, realize a assessoria de imprensa com eficácia, possua serviços 

razoáveis e outras atribuição que ajudem a construir uma marca de sucesso, o próximo passo 

da TIM é cuidar melhor do ponto de venda (na hora da decisão da compra) e da manutenção 

dos clientes conquistados (onde a TIM se encontra em terceiro lugar em reclamações), bem 

como dos contribuintes como sejam eles de várias vertentes que podem auxiliar para uma 

imagem positiva da empresa.  
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CONCLUSÕES  

 

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o evento é realmente um grande precursor 

da diversidade cultural, pois conecta o público ao universo simbólico das significações 

pertencentes à cultura de consumo, promovendo sensações que vão contribuir para a 

integração do indivíduo com a sociedade de consumo, mantenedora de bens e status.   

Essa sociedade tende buscar através das experiências o prazer, pois acreditam que isso é 

a fonte de energia que sustenta o simulacro social. Os profissionais de comunicação e 

marketing perceberam esta lacuna e desenvolveram estratégias para suprir o desejo de 

consumidores ávidos por novidades de entretenimento, lazer e espetáculo. A partir daí, 

sugerimos os eventos culturais no contexto da Comunicação Integrada como estratégia 

perspicaz para preencher este vazio. Esse envolvimento é proposto num ambiente favorável e 

convidativo ao consumo. O evento acaba sendo uma forma de integração social interessante, 

que cada vez mais ganha força devido à concorrência cada vez mais acirrada entre produtos, 

marcas e serviços.  

Acreditamos que a partir das articulações da C.I.M., o impacto da comunicação é maior 

e melhor, pois conta principalmente com a colaboração das atividades de R.P., que trabalham 

em prol da clareza e coerência da informação, propondo para a empresa um meio confiável de 

contato com o meio. Isso reforça a teoria e propõe ainda o meio como um grande aliado para 

o cumprimento e esclarecimento quanto à velocidade da informação.    

Para a empresa, o evento cultural é uma oportunidade ímpar de associar sua marca e/ou 

produto com os valores da sociedade, propondo a conexão dos seus ideais com o mercado. 

Essa relação pode ser positiva, pois estabelece contato com os atributos da marca decorrendo 

uma imagem sadia de uma empresa interessada em proporcionar o bem da sociedade. O 

consumidor ao perceber estas informações, sente-se tão gratificado que reconhece a marca 

como sinônimo de simpatia e bem estar. A partir daí, está estabelecido à conexão emocional 

da marca com seu público-alvo.  

Devemos nos atentar também que nem todos os consumidores são iguais e suscetíveis a 

sensações sempre, estamos trabalhando com o senso comum e baseados nisso, o resultado do 

evento no contexto do aprendizado do consumidor está muito bem posicionado. 

O uso dos eventos culturais está tão em alta, que reverberam na mídia como mídia 

espontânea gerando notícia. O evento é notícia e a notícia é o evento, assim a sociedade se 

alvoroça sugando as informações e movimentando as expectativas de sucesso. Percebe-se 
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também que o evento pode ser ao mesmo tempo a mensagem e também o meio de divulgação 

da informação. Segundo CESCA (1997, p.14), o evento repercute a manifestação espontânea 

da mídia: “Evento é um fato que desperta atenção, podendo ser notícia e com isso, divulgar o 

organizador [...]”. 

No decorrer desse trabalho, o marketing cultural foi analisado como uma nova 

estratégia para a comunicação de marca, pois está diretamente ligado ao evento cultural, 

sendo também responsável por administrar os interesses das empresas em relação à oferta do 

mercado, visando o retorno tanto financeiro, quanto institucional (imagem de marca). Apesar 

do seu valor, as premissas sobre o marketing cultural ainda são poucas, ele existe há muito 

tempo mesmo sem obter essa nomenclatura, mas isso é decorrente de uma bibliografia ainda 

escassa, que em breve será sanada, além de acreditar que este trabalho irá fomentar novos 

estudos sobre essa temática tão envolvente. 

Obtivemos cada vez mais a certeza que os eventos culturais proporcionam um grande 

retorno da imagem de marca para a empresa, ou seja, proporcionam um retorno de lembrança 

de marca, no entanto retorno de marca pode não significar retorno financeiro como 

observamos nos gráfico apresentados na pesquisa no capítulo do estudo de caso. Apesar dessa 

descoberta, não tínhamos a pretensão de investigar a questão do valor monetário da marca, 

mesmo porque tivemos dados suficientes no quarto capítulo sobre a questão do branding e do 

brand equility e o verdadeiro sentido do valor de marca. Diante disso, questionamo-nos até 

que ponto a atividade institucional traz retorno financeiro para a empresa, ou até mesmo, se o 

retorno da marca é sustentável para o propósito da empresa, afinal as corporações vivem de 

suas atividades lucrativas.  

A marca Tim está em evidência, portanto o Marketing deve agir em torno dos quatro 

“pés” para atingir suas metas não só qualitativas, mas também quantitativas. O valor 

associado à marca é um fator importante para a sobrevivência da empresa, no entanto, não 

conseguimos mensurar esse valor, pelo simples fato de estarmos lidando com uma situação 

que não permite raciocínios lógicos, somente as conexões emocionais que têm valia. 

O estudo de caso proporcionou apesar da falta de empenho por parte da empresa, 

estabelecer a relação de lembrança de marca com o “público-alvo”, entretanto este público 

não se mostra consumidor dos produtos da empresa ou da marca promotora do evento. 

Podemos dizer que o público percebe a marca, mas daí vir a consumi- la é outro assunto que 

poderemos abordar em estudos futuros.   

Um dado especial tornou essa pesquisa intrigante. Isso aconteceu quando as 

informações apresentadas apontaram para a data que a pesquisa Top tof Mind introduziu em 
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sua abordagem a categoria telefonia móvel. O ano que isso ocorreu, vem ao encontro ao ano 

em que a TIM abraçou o espólio do esquecido Free Jazz e por coincidência ou não, foi 

premiado com o primeiro lugar na mente das pessoas. Podemos interpretar nessa situação que, 

a TIM ao realizar o evento “TIM FESTIVAL”, apropriando-se de um elemento tão importante 

da cultura do brasileiro que é a música, bem como resgatar o evento no calendário cultural das 

cidades, conseguiu e consegue até hoje, obter o reconhecimento por parte da massa. 

Lembrando mais uma vez que isso não implica em share ou crescimento de venda do produto, 

mas sim em lembrança de marca. Isso também baliza que apesar do consumidor estar em 

constante aprendizado, ele não ignora as experiências anteriores e aposta novamente em 

vivenciá- las.  

A pesquisa de campo foi de suma importância para entendermos o público dos eventos, 

e principalmente a vivência “in loco” no dia do evento Farei Jazz Festival, no fez transpôs as 

barreiras da teoria, criando excelente oportunidade de conhecer melhor a importância do 

mesmo para seu público. Não podemos deixar passar o fato, de que a empresa não se 

posicionou de maneira amigável no decorrer desse trabalho, sonegando as informações e até 

mesmo a investigação acompanhada da pesquisa foram de extrema dificuldade. Inúmeras 

tentativas foram feitas, no entanto sem o sucesso esperado, mas isso não esmoreceu nossa luta 

e conseguimos por fim concluir o objetivo.  

Finalizando, uma das hipóteses da pesquisa era comprovar se o evento cultural 

corrobora para a promoção e lembrança da marca. Há fortes indícios que o evento fortalece a 

imagem da marca, e principalmente o apoio da C.I.M é parte fundamental para a promoção e 

interação necessária promovendo o sucesso do brandem. 

Este projeto contribuiu para o meu crescimento intelectual e para aprender que as 

barreiras da vida são como as barreiras da comunicação, quando menos se espera surgem 

novidades para suprir o óbvio e assim dar início às novas formas de comunicar. 
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