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Conte
com a
gente!
CARO LEITOR

É

sempre bom poder compartilhar com vocês as informações do mundo do Live
Marketing. Nessa edição estamos trazendo um furo de reportagem, que é a
compra da Flex pela Apple Produções. Estamos honrados em ter sido escolhido
para poder mostrar em primeira mão essa grande novidade que fez surgir a maior
empresa de técnica full service da América do Sul, em um projeto que envolve um
investimento de R$ 25 milhões e a perspectiva de um faturamento de R$ 100 milhões.
Além disso, estamos comemorando dois momentos importantes para a Revista Live
Marketing. Os nossos 8 anos de vida e o nosso acordo com o portal de notícias
ADNEWS. Isso faz com que possamos pensar em um processo de expansão amplo e
coberto de informações de credibilidade.
Como complemento, estamos com uma edição plural, pois ainda completa nossas
páginas uma matéria sobre transformação digital, que tanto tem chamado a atenção
do mercado no momento; uma sobre incentivo, outra sobre o mercado MICE e uma
mostrando a expectativa do setor de eventos para 2021.
Assim, nesse momento em que comemoramos os nossos 8 anos de vida, estamos

SERVIÇOS MANUSEIO,
ARMAZENAMENTO
E ENTREGA

TLV

lançando um selo comemorativo e estamos dando um passo importante dentro
do nosso processo de digitalização da Revista Live Marketing que teve seu ponto
de partida no início de 2020. Dessa forma, passamos a adotar o slogan “cada vez
mais conectada”, porque entendemos que a conexão é fundamental para o nosso
presente e futuro.
E por fim, como essa é a nossa última edição do ano, queremos desejar a todos
boas festas e um 2021 completamente diferente e positivo. Esperamos que o live
marketing consiga deixar para traz essa pandemia maluca que acabou com empresas
e empregos, além de levar milhares de vidas.
Estamos junto com todo o mercado que luta para que seja possível melhorar os
processos para que se possa ser mais efetivo dentro de um cenário mais prosaico.
É importante saber que gerar experiências únicas continuará sendo premissa
essencial para os projetos não importando o caminho se será on-line como todo
mundo acha, ou ainda presencial.
Boa leitura

Sua ação
de forma segura
e descomplicada

Retirada junto ao cliente
ou entrega agendada na TLV
Serviços feito via transportadora,
correios ou motoboy
Material rastreado via site
com data e hora de entrega
Recepção de material e
adequação ao padrão do cliente
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AGENDA POSITIVA

Lançamento Nivus

CORAGEM COM
RESPONSABILIDADE
Alessandro Ortali e Marcello Soares no Audi Sky

ENTRE OS SEGMENTOS DA ECONOMIA MUNDIAL
mais impactados pela pandemia do novo coronavírus
está o setor de eventos. Após a constatação da
necessidade real de isolamento social, agências e
clientes viram-se diante de um dilema: como manter
vivas as experiências sem o contato direto com as
pessoas. Para a Hype, agência com know-how de
mais de 14 anos em eventos, não foi diferente.

“O grande desafio foi
mostrar aos clientes que era
possível chegar às pessoas
mesmo à distância, porque o
conhecimento técnico nós já
dominávamos.” Marcello Soares
Em toda a sua trajetória, a Hype se destaca
pela flexibilidade em diversificação de formatos para
levar ao público-alvo exatamente as expectativas
das marcas, transmitindo conteúdos por meio das
mais diversas plataformas disponíveis. A segurança
e a facilidade para criar novas configurações e
até gerar a intersecção entre elas foi a base que
manteve a agência estruturada diante do novo
cenário. “O grande desafio foi mostrar aos clientes
que era possível chegar às pessoas mesmo à
6
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Audi Sky Experience

distância, porque o conhecimento técnico nós já
dominávamos”, diz o diretor de operações da Hype,
Marcello Soares.
A equipe se reuniu e criou um projeto para
apresentar ao mercado, de maneira transparente e
com uma linguagem clara, o conceito que reflete sua
expertise em exercitar novos modelos e dinâmicas
distintas no desenvolvimento de convenções,
lançamentos de produtos ou até mesmo reuniões
internas: o Full Live, “uma forma de pensar o
evento além do presencial, multiplicá-lo e aumentar,
assim, seu potencial de reverberação”, como define

Marcello. O projeto apresenta, além de uma solução
técnica, uma visão estratégica – “Adaptar-se às
mudanças é agir com inteligência. Com o Full Live,
conseguimos trazer a intensidade, a pulsação que
sempre geramos com nossos eventos para um
universo que não permite encontros presenciais, mas
que movimenta a mesma carga de energia”, afirma
o CEO da agência, Alessandro Ortali. O formato une
a linguagem da TV, o imediatismo da internet e a
vibração do live marketing ou, como prefere citar o
diretor de operações: “Roteiro de um evento, mais
dinâmica de internet, mais production design de TV”.

LANÇAMENTO MUNDIAL
E foi assim que a Hype realizou, em 28 de
maio, o primeiro lançamento de produto online
no Brasil – o lançamento mundial do Volkswagen
Nivus, transmitido em português, espanhol e inglês
e acompanhado por milhares de pessoas. “Com
certeza, um grande orgulho ter realizado esse
lançamento ao lado da Volkswagen, já nossa parceira
em outros projetos. O sucesso do lançamento
marcou também a nossa história: todas as unidades
do Nivus se esgotaram na pré-venda!”, comemora
Ortali. E Marcello Soares completa: “Nosso maior
objetivo foi atingido, pois queríamos mostrar que
nessa nova realidade não perdemos algo, mas,
sim, ganhamos”.
O novo conceito abriu as portas para novas
oportunidades e a agência desenvolveu projetos para
clientes como o Grupo O Boticário, Allianz, Ducati,

“Adaptar-se às mudanças é
agir com inteligência. Com o
Full Live, conseguimos trazer
a intensidade, a pulsação que
sempre geramos com nossos
eventos para um universo
que não permite encontros
presenciais, mas que
movimenta a mesma carga de
energia.” Alessandro Ortali

Interfarma,TCL, Ford, Toyota e MRV, construtora que
terá seu encontro de líderes realizado pela Hype, em
parceria com a agência Conté, em dezembro
deste ano.
O mês de agosto ficou marcado para a
agência por um grande desafio: realizar, ao lado da
Audi do Brasil, o RS Experience, uma experiência de
direção exclusiva para clientes da marca realizada
na Fazenda Capuava, em Indaiatuba, São Paulo,
para lançar os modelos Audi RS e e-tron. A equipe
se preparou para cumprir rigidamente todos os
protocolos impostos pelos órgãos oficiais contra a
pandemia da covid-19, garantindo a segurança de
todos os envolvidos e o sucesso do evento.
EXPERIÊNCIA ÚNICA
Em setembro, a parceria com a Audi do
Brasil se repetiu na Audi Sky Experience, ação

realizada no rooftop do Morumbi Shopping, em
São Paulo, uma experiência única para clientes
que puderam conhecer os novos modelos
e-tronSportback e Q7, com acesso a uma pista de
mais de um quilômetro de extensão, preparada
para a execução de subida e descida de rampa,
acelerações curtas, testes de frenagens, entre
outras práticas de direção. Em uma semana,
realizaram a experiência mais de 150 clientes,
divididos em grupos de, no máximo, 30 pessoas
por dia, a fim de se cumprir o distanciamento
social e todas as demais orientações de órgãos
oficiais. “Participar ativamente desse momento
de retomada do setor de live marketing renova
mais uma vez as nossas energias, pois sempre
acreditamos no olho no olho, na força do contato
com o cliente, apesar da nossa expertise para
transitar por vários formatos. Mas o compromisso e
a atenção são redobrados!”.
A Hype considera uma vitória a execução
dos projetos e uma prova de que o mercado de
live marketing pode voltar a funcionar como antes,
desde que observados todos os cuidados para
proteger os envolvidos. “Realizar eventos presenciais
neste momento exige algo além de know-how
e competência. É hora de agirmos apoiados em
coragem com responsabilidade para proporcionarmos
uma experiência ao cliente que traga o máximo em
encantamento, mas também em segurança”.
E 2021 promete muitas realizações, pois
a Hype acaba de dar as boas-vindas a uma nova
parceria com a Renault Brasil. “Estamos ansiosos,
inovar está no nosso DNA, e essa nova parceria
é mais uma oportunidade de executar grandes
projetos”, diz Alessandro Ortali.

Projeto RS Experience
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com isso, espera-se um alto crescimento na movimentação

“Apesar de toda a movimentação financeira que a economia dos
jogos digitais movimenta, poucas pessoas conhecem as carreiras
que permeiam essa indústria e todas as possibilidades que ela
apresenta para quem quer trabalhar com jogos digitais.” Carol Oliva

GAMES

no mercado de games em 2021, chegando perto de US$124,8
bilhões, somente no início do ano.
“Apesar de toda a movimentação financeira que a
economia dos jogos digitais movimenta, poucas pessoas
conhecem as carreiras que permeiam essa indústria e todas
as possibilidades que ela apresenta para quem quer trabalhar
com jogos digitais. Enfim, a ideia consiste na vivência no
mercado do eSports e mostrar que além de competir, o
participante pode ter uma carreira no mercado dos jogos

constante dos produtos. Nem mesmo os meios normais

MOVIMENTO MILIONÁRIO

eletrônicos”, analisa a Community Outreach Director da Full

de comunicação e entretenimento, que são os quadrinhos,

Neste amplo e complexo mercado, há uma enorme

Sail University, Carol Oliva, responsável pelo acesso aos

fogem dos eSports. Há muito conteúdo, universos completos

máquina digital e humana em funcionamento. Torneios

alunos brasileiros à universidade da Flórida e ao aumento de

de histórias, personagens que amamos e odiamos,

estão em andamento, como é o caso do promovido pela Full

audiência nos eventos online e série de webinars gratuitos

storytelling constante e uma chama de poder que

Sail University. Segundo dados da própria Full Sail, que está

voltados para as áreas de entretenimento digital, mídias

não se apaga.

localizada na Flórida (EUA), a indústria de games movimenta

sociais, artes e tecnologia.

Fundador e diretor geral da eBrainz!, Beto Vides

ESTÃO PRONTOS PARA UMA DISPUTA
ALUCINANTE DE eSPORTS?

mais de US$ 120 bilhões, de acordo com o relatório da firma

O E-Sports Tournament LoL 5v5 é uma oportunidade

explica que o eSports, ou esportes eletrônicos, para os menos

de análise do mercado Superdata, que é especializada nas

para que jovens possam participar de um torneio virtual

familiares, são definitivamente uma das formas futuras de

movimentações financeiras da indústria de games. De acordo

e estruturado de League of Legends, em grupos de cinco

interação entre pessoas, principalmente se considerado a
evolução do entretenimento esportivo. “Enquanto os esportes
convencionais passaram por desafios e adaptações completas,
tanto estruturais, quanto comerciais, como por exemplo, nas
entregas e ativações para marcas e patrocinadores, o eSport
se manteve a todo vapor e crescendo; ele nasceu digital e foi
capaz de absorver a grande demanda por conteúdo inovador e
de alto engajamento no momento em que a reclusão colocou

VAMOS DISPUTAR UMA PARTIDINHA DE LOLZINHO?

todas as pessoas na frente de uma tela por mais tempo.”
Vides usa como exemplo dessa explosão aconteceu

Ou que tal montar um time para o Free Fire? Quem sabe
encarar os desafios do Fortnite, Dota, Overwatch, Counter

há pouco, durante uma das séries do Campeonato Mundial de

Strike, Valorant, ou tantos outros títulos de jogos eletrônicos

League of Legends de 2020. “A virada nas quartas de final

que são a febre do momento no universo dos eSports.

sobre a Fnatic se tornou a partida mais vista do torneio até
agora, com um pico de audiência de 2,4 milhões espectadores
simultâneos”, destaca.

“Enquanto os esportes
convencionais passaram
por desafios e adaptações
completas, tanto estruturais,
quanto comerciais, como
por exemplo, nas entregas
e ativações para marcas e
patrocinadores, o eSport
se manteve a todo vapor e
crescendo.” Beto Vides

8
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Diretor geral da eBrainz!, Beto Vides
Um fato é que os eSports competiram contra a

Os eSports também envolvem campeonatos, times,

pandemia e movimentaram mais de R$ 1 bilhão neste ano,

eventos majestosos, premiações suntuosas e a criação

sem contar as cifras de toda a indústria de entretenimento

de verdadeiros heróis dos jogos. Una isso aos produtos

eletrônico, atraindo a atenção das grandes empresas, que

licenciados, transmissões ao vivo em plataformas de vídeos,

investem em patrocínios grandiosos por meio de suas marcas.

milhares de pessoas que jogam simultaneamente e mostram

Outro detalhe, que merece uma atenção, é que os esportes

ao mundo como jogam e geram entretenimento, sem contar

eletrônicos não são só uma febre em período de isolamento

as disputas acirradas que acontecem com milhões de

por causa da pandemia. A maioria dos jogos está no mercado

players mundo afora, exigindo redes, servidores, internet

há, no mínimo, uma década.

de banda larga e 5G e o desenvolvimento tecnológico
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Head de eSports da Riot Games no Brasil, Carlos Antunes

“Nosso compromisso é
fomentar ainda mais,
incentivando e inspirando o
público em sua preparação,
evolução e participação no
cenário, dando o passo para o
próximo nível” Bruno Martins

eSports e estão também ligadas em ações promocionais para

compromisso é fomentar ainda mais, incentivando e inspirando o

o público consumidor de entretenimento. Há vários cases que

público em sua preparação, evolução e participação no cenário,

exemplificam esses atos de live marketing. A Gillete realizou

dando o passo para o próximo nível”, explica o gerente de

a entrega de Riot Points (moeda do jogo League of Legends)

Marketing da Gillette no Brasil, Bruno Martins.

aos consumidores que compraram seus produtos. A Vivo

integrantes, ao mesmo tempo em que eles vivenciam o Crash

positivas dentro das plataformas de streaming ou nas redes

dos jogos eletrônicos que tem uma legião de fãs, o League of

Course in the E-Sports Industry, trazendo toda a emoção do

correlatas como o Discord. “A interação entre gamers e público

Legends (LoL).

torneio a um contexto educacional e de conhecimento formal

transcende as redes sociais e ganha uma aproximação mais

da indústria dos jogos digitais.

rica e direta. Com isso, cada vez mais as marcas endêmicas

Antunes responsável pelo LoL e outros sucessos digitais,

e não endêmicas têm investido no setor, promovendo

explica que os eSports são um entretenimento contemporâneo

Experience Arena e a Full Sail Brazil Community, querem

eventos, competições e muitas outras possibilidades, criando

com o qual o público jovem se conecta com facilidade, pela

oferecer a eles uma oportunidade de entender melhor esse

interatividade e visibilidade. Assim como os games atraem

proximidade que ele tem do hábito de jogar partidas online

mercado na prática, aprendendo e explorando todas as suas

empresas para esse rico universo, várias frentes legislativas

e também dos próprios jogadores profissionais, que são

possibilidades. No mercado de games global, atualmente os

estão avançadas em busca de entender melhor e adaptar esse

influenciadores de suas comunidades nas redes sociais.

qualquer modalidade esportiva e, por isso, exige tecnologia,

grandes marcas como Mercedes-Benz, Nike, Netshoes, Lupo,

jogos online são responsáveis por 21% do mercado total de

mercado para a realidade do nosso país”,

”Trata-se de uma modalidade que reúne uma torcida em torno

equipamentos e profissionais especializados - muitos com

Kalunga, Mastercard, Gillette, Old Spice, Coca-Cola, Red Bull e

games. Jogos online e grátis e que possuem sistemas de

complementa Soares.

de um jogo e de ícones com os quais esses jovens interagem

carreiras consolidadas em TV. Hoje, dispomos de um estúdio

Fusion Energy Drink que investem não só em ações pontuais,

microtransações aumenta ainda mais a receita do que os jogos

todos os dias em streams. É um outro tipo de conexão, que

onde cerca de 80 profissionais trabalham na operação e

como também patrocinando eventos dentro dos jogos,

pagos, por isso o sucesso financeiro do League of Legends.

proporciona grande engajamento. A Riot Games, bem como

produção de conteúdo complementar às transmissões”, conta

campeonatos e equipes.

outras publishers, têm investido nesse segmento e há alguns

Antunes.

Sendo um sonho de muitos jovens, a Gamer

A tendência vai começar a mudar, com o mercado migrando
cada vez mais para o sistema grátis de jogos.

NOVOS HORIZONTES
Os campeonatos de eSports tem uma audiência
enorme e estão fora dos populares serviços de streaming. As
comunidades se encontram em ambientes próprios, onde os
direitos autorais não impactam seriamente a experiência de
quem produz conteúdo e de quem consome.
Gerente de esports da Nimo TV, plataforma profissional
de streaming para games, Luis Soares detalha que o eSport
é a revolução da interação hoje. “O Free Fire, que em agosto
deste ano bateu 100 milhões de jogadores ao redor do mundo,
segundo dados divulgados pela Garena, Publisher do game,

“A transmissão é similar
a de qualquer modalidade
esportiva e, por isso, exige
tecnologia, equipamentos e
profissionais especializados
- muitos com carreiras
consolidadas em TV.”
Carlos Antunes

é um dos principais jogos no Brasil e se tornou a maior força
em números do cenário competitivo brasileiro, impactando

GIGANTES DOS eSPORTS

milhões de jovens de todas as classes sociais”, argumenta.

No começo deste conteúdo, fizemos uma pergunta

Os games permitem a criação de comunidades ricas e

12
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sobre uma partidinha de lolzinho, que nada mais é que um

Head de esports da Riot Games no Brasil, Carlos

anos grandes marcas já se aproximam deste mercado como

Ele ainda afirma que empregam soluções

investe em um time de competição. A Coca-Cola também
firmou parceria com um time de League of Legends. Nike, Red
Bull e tantas outras marcas também se dedicam a investir em
ações e apoios aos times e toda a infraestrutura que envolve
os eSports.
Com base em dados da Nimo TV, segundo a pesquisa
feita pela Newzoo, o mercado de jogos irá gerar no mundo
uma receita de US$ 159,3 bilhões em 2020. Não é à toa que

Este cenário também está atraindo grandes clubes
e atletas, tradicionais do futebol ou de outras modalidades

patrocinadoras, assim como grandes grupos de mídia, pois

como Realidade Aumentada para trazer novas visões e

esportivas, para os esports. No Brasil, Santos, Flamengo,

perceberam que a experiência proporcionada pelos esports

complementar análises do jogo. Além disso, estruturas de

Corinthians e Cruzeiro estão entre os clubes que contam com

já é igual ou maior que aquela oferecida pelos esportes

captação e edição remotas permitem que, além da ação que

equipes de pro players no competitivo de Free Fire, League of

tradicionais”, detalha.

ocorre dentro do estúdio, possam fazer links ao vivo com

Legends e muitos outros.

Antunes argumenta que organizar um torneio de

“A realização de eventos
proprietários de games é
uma iniciativa inédita no
varejo brasileiro e reflete
nossa estratégia robusta
de contribuir para o
desenvolvimento da categoria
no País, estreitando ainda
mais nossa conexão com esse
público.” Pedro Velardo

várias outras localidades. “Utilizamos novas tecnologias,

A Gillette, por exemplo, reafirma sua conexão com os

esportes eletrônicos, bem como fazer a transmissão desses

como cenografia digital, interatividade via redes sociais,

eSports e anuncia renovação do patrocínio de um dos maiores

campeonatos, exige uma estrutura tecnológica de ponta.

enfim, tudo para nos diferenciarmos e oferecermos uma

campeonatos de eSports do Brasil, o CBLoL (Campeonato

“Em primeiro lugar, o centro desses torneios é um jogo, que

experiência completa ao nosso público. Além disso, é preciso

Brasileiro de League of Legends).

requer uma série de funcionalidades e até sistemas externos

também desenvolver conteúdos em torno dessas partidas e

para viabilizar a transmissão dos eSports, como estatísticas

criar narrativas para contar a história desses jogadores e de

da marca com os esportes eletrônicos é o lançamento do

brasileiro e reflete nossa estratégia robusta de contribuir para

e câmeras adicionais. São vários os sistemas e servidores

suas organizações. Ou seja: o engajamento do público é uma

Gillette Talks - LoL Edition, um espaço para conversas com

o desenvolvimento da categoria no País, estreitando ainda

conectados durante uma partida a fim de gerar uma

resposta a uma série de iniciativas que reforçam a maturidade

os grandes nomes dos eSports por meio de um programa de

mais nossa conexão com esse público. O formato digital que

experiência de qualidade para quem assiste.”

desse novo segmento”, conclui.

entrevistas virtuais apresentado por Nyvi Stephan. “Para nós, é

escolhemos para este campeonato amplia nossa capilaridade

extremamente gratificante continuar conectado com os eSports.

e democratiza a participação de gamers de todas as regiões,

Os jogadores precisam de máquinas que permitam

Outra iniciativa que consolida ainda mais a conexão

Quem também tem investido em eventos proprietários
nesse cenário é a Fast Shop. “A realização de eventos
proprietários de games é uma iniciativa inédita no varejo

uma experiência de ponta, afinal em um ambiente competitivo

INVESTIMENTOS PESADOS

League of Legends é uma das maiores modalidades da atualidade

sejam eles amadores ou profissionais”, explica o gerente de

a performance é importante. “A transmissão é similar a de

As grandes marcas estão presentes nos eventos de

e nós reconhecemos a importância desse mercado. Nosso

trade marketing e CRM da Fast Shop, Pedro Velardo.
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você o que fazemos de
melhor: comunicação
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CAPA

A APPLE PRODUÇÕES ADQUIRE UMA DAS SUAS PRINCIPAIS
CONCORRENTES, A FLEX E SE TORNA A MAIOR EMPRESA
DE TÉCNICA FULL SERVICE DA AMÉRICA DO SUL.

A NOVA APPLE

PRONTA PARA REVOLUCIONAR O MERCADO

empresas de técnica full service do país. Com a pandemia foi

fatores que encareciam a operação. “A partir de agora

de eventos corporativos, sociais e showbiz, a Apple

a pioneira a se reinventar através das Lives corporativas e

com esses pontos locais, conseguiremos atender às

Produções, com quase quatro décadas de existência, anuncia

criou o complexo de estúdios a AREA451. A empresa se viu na

necessidades dos nossos clientes praticamente em

a aquisição da Flex – Som, Luz e Imagem e transforma-se

necessidade de compartilhar seu espaço e gerar um volume

todo o território nacional, contando com uma altíssima

na maior empresa de técnica full service da América do

maior de eventos on-line, com isso, abriu sua casa para a

qualidade e com um ótimo custo. Afinal, vamos conseguir

Sul. Um ambicioso negócio que envolve um conjunto de

então concorrente Apple. Um momento de coalização para

viabilizar maiores e mais complexos projetos com custo

investimentos de R$ 25 milhões. A negociação contempla

enfrentarem juntas um momento delicado do mercado.

competitivo”, argumenta André.

também as empresas geradas pela Flex durante a pandemia

Esta parceria evoluiu para uma negociação quando

como a GoLive Experience que nasceu em março de 2020 e

ambas entenderam que juntas seriam mais fortes, como

REGIÃO NORDESTE

revolucionou o live marketing nacional ao oferecer soluções

também conseguiriam se manter como uma referência para

A filial de Salvador, já em operação desde 2019, irá

integradas para eventos online. Além da AREA451, que hoje

o setor. “Ficou evidente que a Apple se interessou não só por

ser comandada por Cleiton Roberto Badaró. A unidade foi o

é um dos maiores complexos de estúdios da América Latina

nossa capacidade técnica, mas, principalmente, pelo nosso

start do projeto e já realizou grandes eventos que é motivo de

criado sob medida para a realização de eventos à distância,

espírito inovador e por entender que trabalhávamos com a

orgulho para a Apple, o que leva a crer que a empresa está na

um local que conta com quatro estúdios profissionais

certeza de que não queríamos apenas vender, pagar as contas,

direção correta. Durante o Carnaval, executou a luz ambiente

blimpados com housemix externas, camarins, áreas de

e sim prestar um ótimo atendimento e, com isso, proporcionar

do camarote Salvador; Luz, som e led no camarote Club e os

alimentação, grandes salas de reunião, de produção, de apoio,

uma memória afetiva com o cliente, uma experiência geral

trios da Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Durval Lelis, Anitta entre

bolsões de estacionamento. Tudo em uma área de 4.510

positiva”, diz Orlandinho.

outros eventos corporativos.
Para se ter ideia da força da região, o novo Centro

metros quadrados.
A partir de agora, um time formado por seis
experientes executivos do setor irá comandar esta gigante.
São eles, Gijo Pinheiro, o CEO da companhia, André Luis, o
vice-presidente, Sérgio “Pepo” Pignatari, diretor comercial,
Orlandinho Sgarbi e Rafael Tonarque, diretores de negócios e
Jeff Scorci, que responde pela diretoria de produção.
Gijo Pinheiro assegura que a aquisição faz parte de uma
grande estratégia que envolve um plano de expansão que irá
chamar a atenção do mercado e mostrar como a Apple está pronta

A Flex, a GoLive Experience e
a AREA451 agora são Apple
Produções, que se torna a
maior empresa FULL SERVICE
da América do Sul.

Foto: Marcelo Rocha
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tantos agendados até 2024, como grandes congressos da
área médica, incluindo eventos mundiais, latino-americanos,
sul americanos e nacionais, um ótimo prognóstico do que há
ainda por vir.

REGIÃO CENTRO OESTE E NORTE
Já a unidade de Goiânia tem uma missão muito

inovadora. Gijo destaca ainda que a aquisição da Flex, só reforça a

PROJETO APPLE BRASIL

franca expansão pela força da indústria do sertanejo,

filosofia da Apple de estar conectada com o mundo novo. “O uso

O projeto Apple Brasil tem como característica atuar

ela atenderá todo o mercado da região Centro Oeste e

de equipamentos de ponta trouxe a Apple Produções até aqui e

nacionalmente capacitando e utilizando mão de obra local

Norte do país. Para esta específica filial foi adquirida a

agora vamos começar uma nova era, onde a experiência positiva

e ao mesmo tempo adaptando os orçamentos para a nova

LAN Produções, empresa de Uerique Costa, profissional

do cliente será a nossa principal preocupação. Para tal, vamos

realidade do momento atual. Para tanto, o primeiro grande

experiente com 20 anos de mercado que fundou sua própria

contar com profissionais altamente qualificados e prontos para

movimento desse projeto foi a criação da filial Nordeste

empresa em maio de 2018.

enfrentar os desafios propostos.”

(Salvador) e o lançamento de dois novos polos logísticos,

A Lan já possui um vasto portfolio no segmento do

Sul (Foz do Iguaçu) e Centro-Oeste (Goiânia/Brasília). “São

show business, sendo uma das principais fornecedoras para

microfone diferente, um painel de LED mais eficaz ou, ainda,

três filiais com o papel estratégico de suprir regiões do

a produção de shows voltados para gravação de DVDs e,

um equipamento de luz de última geração, é a obrigação,

país que, até então, tinham os grandes eventos atendidos

recentemente produções de lives.

afirma Gijo. “Queremos estar sempre à frente para oferecer

por empresas paulistas que se deslocavam por todo o

ao mercado o que existe de mais moderno em tecnologia,

país, justamente por serem reconhecidas como ótimas

de uma empresa já consolidada na região e que assina

com uma prestação de serviço de alta qualidade, isso vai nos

prestadoras de serviço pelas grandes multinacionais”,

projetos importantes como o Festival Caldas Country, o Clipe

credenciar a trabalhar no mercado de eventos internacionais

detalha o executivo André Luis.

da Wanessa “Camargo”, Tardezinha da Globosat, Villa Mix

Estar sempre atento às novidades do mercado seja um

16

baiana – já tinha 32 eventos prospectados neste ano e outros

estratégica, pois além de atender um mercado local em

para atender agências e clientes de forma única e totalmente

Da esquerda para a direita: Jeff, Pepo, André, Gijo, Rafa e Orlandinho.

de Convenções – o mais recente polo de eventos da capital

na América do Sul”.

De modo geral, ao se fazer um evento fora do eixo

Como Apple Produções, Uerique continua à frente

Goiânia, Festival de Verão de Salvador e Festival Planeta

Rio-São Paulo, era necessário transportar toneladas de

Brasil em Belo Horizonte, além da produção de shows

APROXIMAÇÃO COM A FLEX

equipamentos pelas estradas, além de levar uma grande

para gravação de DVD´s da cantora Naiara Azevedo e do

A Flex era considerada uma das mais importantes

equipe de técnicos, onerando em logística e hotelaria,

cantor Gusttavo Lima, e ainda durante a pandemia grandes

REVISTA LIVE MARKETING - NOVEMBRO 2020
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2000

2010

NOVA MARCA

produções de lives para o Felipe Araújo, Jorge e Mateus,

movimentaram a rede de hotelaria, restaurantes, atrativos e

um incremento do turismo de eventos. E não para por aí:

entre outros artistas renomados.

outros setores da economia local. “Essa é a terceira cidade

A cidade mantém ainda o Centro de Convenções de Foz do

Agora a novidade é a abertura do escritório comercial

que mais recebe eventos no país, atrás apenas de São Paulo

Iguaçu ao lado do Aeroporto Internacional Cataratas, com 31

em Brasília para atender também todo o Distrito Federal, um

e Rio de Janeiro. Foz está ficando cada vez mais conhecida

mil m2 de área construída e com pavilhões que conseguem

mercado muito promissor onde apenas o Governo Federal

por sediar importantes conferências, feiras, seminários e

atender mais de 5 mil pessoas.

investiu em 2019 quase 1 bilhão de reais em eventos.

congressos ao longo do ano. Toda uma cadeia de hotéis

REGIÃO SUL

Porém a grande aposta são a área de eventos dos

locais investiu pesado em melhoria de infraestrutura”,

hotéis da região que juntas têm capacidade total para atender,

argumenta Gijo.

simultaneamente a 29 mil participantes.

A filial de Foz de Iguaçu será comandada por Marcelo

Só para exemplificar, o departamento de turismo

Saraiva, mais conhecido no mercado como “Marujo”. A cidade,

da cidade de Foz do Iguaçu tem se esforçado ao máximo

EFICIÊNCIA ACIMA DE TUDO

por sua vez, foi escolhida por estar estrategicamente situada

para maximizar a vinda de novos eventos para a região, uma

O fato de a Apple Produções estar presente

na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Algo

das medidas foi a ampliação de ofertas de voos com novas

fisicamente em todos os cantos do Brasil promove um

que permite a empresa atuar de forma contundente fora do

conexões para as principais cidades brasileiras.

diferencial competitivo sem comparações. E também motiva

país mirando o mercado argentino.
Além disso, a cidade em si, já sediou mais de 600
eventos em 2019 recebendo cerca de 300 mil pessoas, que

Além disso, houve uma repaginação do terminal de

Foto: Divulgação

1986

A MARCA ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DA APPLE

Visitantes curtindo um dos momentos do tour com toda segurança dentro de seus carros.
a expansão e renovação da sua frota de veículos, além da

passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e a

investimentos maciços para otimizar seus processos internos

ampliação da pista de pouso e decolagem, tudo para permitir

com um sistema ERP customizado pela TOTVS, e também

permitiu ter total controle das seis estações ao mesmo tempo

capacitação do seu quadro de profissionais com programas

equipe formada por mais de 50 profissionais e um verdadeiro

para que uma não interferisse na outra. Os números mostram

individuais e em grupo para capacitação das suas lideranças.

arsenal de equipamentos compostos por sistemas de som

a grandiosidade e explicam o sucesso da atração que teve

d&b gerenciados por consoles DIGICO SD12, projetado para

seus ingressos esgotados bem rapidamente.”

As filiais terão uma atenção especial, neste primeiro

a empresa a se aperfeiçoar ainda mais. Tanto que já anunciou

Para dar vida a esse projeto, a Apple alocou uma

momento, pois receberão novos equipamentos e treinamento

ser imersivo e atingir cada participante, caixas de som foram

especializado de pessoal para equalizar as regionais. “Tudo

postas de modo camufladas para que cada PA - ponto de áudio

com 12.000 ansi lumens à laser, mais de 400 m2 de painéis

que temos de melhor em termos de pessoas e equipamentos

atingisse os quatro carros permitidos por estação.

de LED de alta resolução. Somadas as estações foram mais

em São Paulo teremos também nos hubs”, garante Gijo.
Todo este movimento tem um só propósito: “Para

No total, foram seis estações que eram operadas com

No total, foram utilizados 26 projetores da PANASONIC

de 50 milhões de pixels. Só a Estação “Origem da Vida”, por

o simples toque de um botão, como explica Rafael Tonarque,

exemplo, contava com 20 milhões de pixels. Em termos de

2022, nós projetamos um faturamento de mais de R$ 100

diretor responsável da Apple pelo projeto. “Tínhamos a

comparação, a maioria dos monitores de um computador

milhões”, ressalta. Para atender às necessidades do mercado,

preocupação do número reduzido de técnicos presentes no

caseiro trabalha com 1920x1080 pixels, ou seja, imagem

a Apple Produções agora conta com mais de 320 toneladas

local, e conseguimos contornar essa dificuldade através da

gigantes e impactantes que transportavam os carros para o

de equipamentos, algo equivalente a 35 carretas. São mais de

Tecnologia TIME-CODE, ou seja, um conjunto de automações

espaço. Tiveram ainda mais de 400 unidades de Moving Lights

240 mil metros de cabos, ou o suficiente para dar duas voltas

pré-programadas que acionam de forma sistemática luzes,

dentro de um universo de mais de 1,2 mil equipamentos de luz,

no Planeta Terra a partir da linha do Equador.

sons e imagens. Um sistema muito inteligente que nos

gerenciados por doze centrais de controles (MA).
Rafael conta que todo o envolvimento da equipe, bem

NASCE A ROAD TOUR EXPERIENCE
Para a Apple, quanto maior o desafio melhor. Foi
assim que receberam o briefing para a criação da expedição
“Vianova e os Viajantes do Espaço” a convite da agência
Mill Ideias proprietária e idealizadora do projeto. Foram
dois meses entre o recebimento do briefing até o primeiro
carro entrar no mega complexo cenográfico montado no
Ginásio do Ibirapuera em São Paulo. Tinha que ser uma
experiência imersiva, original e exclusiva que teve como
agravante no processo ser conduzida durante uma pandemia

Show com gravação do DVD Wesley Safadão no estádio
Mané Garrincha em Brasília.
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Foto: Divulgação

sem precedentes. Além disso, houve todo um cuidado para
se gerar uma sensação única, de forma uniforme para cada
participante, sem que os visitantes tivessem que deixar o
seu automóvel.

Investir na Road Tour
Experience trouxe uma
visibilidade ainda maior
para a Apple Produções, que
ousou apostar nesse projeto
inovador em plena pandemia,
promovendo um evento com
alcance imensurável.

como os equipamentos empregados tinha um só objetivo:
promover um encantamento para um público carente de
entretenimento e que estava há meses impossibilitado
de sair de casa. “A pandemia suspendeu os eventos e nos
obrigou a manter todo nosso parque de equipamentos
parado no galpão, isso acabou por possibilitar a execução
deste trabalho. Para o público-final foi inédito porque numa
situação normal, dificilmente conseguiríamos viabilizar o
projeto com tantos equipamentos alocados em um único
projeto. Isso se traduziu no resultado ao observar a feição
de emoção e felicidade dos visitantes, que se mostraram
incrédulos com a experiência vivenciada. Foi gratificante
proporcionar este tipo de sensação num momento tão
delicado como esse” conclui Rafael.

REVISTA LIVE MARKETING - NOVEMBRO 2020
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24.000 km de cabos

o equivalente a duas voltas na superfície da terra

320 toneladas
de equipamentos
o equivalente a sete iates de 80 pés

Para todo esse material ser transportado, são necessárias 35 carretas
APPLE E A PARCERIA COM A CCXP
Disposta a participar dos principais eventos do
mercado brasileiro, agora a Apple está diretamente envolvida
naquele que promete ser o maior evento on-line do mundo. O
Comic Con Experience (CCXP), produzido pelo Omelete Group.
Em razão da pandemia, neste ano o evento será
totalmente digital, porém global. Essa missão trouxe um
desafio à mais, que é executar esse megaevento mundial com
Créditos: LAN Produções

todos os desafios tecnológicos devido a magnitude e ainda
pensar na segurança e bem estar de todos os envolvidos com
fãs, equipe, artistas convidados e palestrantes.
Os organizadores do evento escolheram a Apple e a
AREA451 para dar vida a essa iniciativa. E o melhor é que está
Palco do Villa Mix Goiânia montado pela LAN Produções.

havendo um envolvimento em todo o processo de viabilidade
do projeto, que transforma a Apple em um aliado estratégico e
não apenas uma fornecedora. “Neste projeto vamos conseguir
mostrar toda a nossa musculatura, pois tivemos a oportunidade
de pensar em conjunto com a organização e o cliente.
Contribuímos para que todos os anseios que o projeto impunha
pudessem ser possíveis e, com isso, estamos embarcando toda
uma nova tecnologia que conta com quilômetros de fibra ótica
e um upgrade de infraestrutura, pois desde o início sabíamos
que precisávamos viabilizar tecnicamente tudo que será gerado
ao vivo para o restante do planeta, algo que torna este projeto
mega desafiador. Vamos adquirir para esse evento todo um
protocolo inédito de compatibilização entre consoles de áudio.
Não estamos medindo esforços para termos a certeza de que

Foto: Uol

entregaremos a melhor experiência que um evento on-line pode
proporcionar”, finaliza Gijo.
Comic Con Experience (CCXP), produzido pelo Omelete Group

20
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CONTROL-E NASCE PRONTA PARA
ATENDER AO MERCADO DE LIVES
CEO da Control-E, Ricardo Gomes

A START-IT, TRADICIONAL EMPRESA DO SETOR

de lives por dia. Desse modo, uma empresa que já era conhecida

de tecnologia e marketing digital passa por um processo

ficou ainda mais representativa e para atender a demanda é

de transformação e assume uma nova identidade visual.

que resolvemos nos aproximar de grandes players do mercado.

A partir de agora empresa se chama Control-E. Com uma

Parceiros como a Golive Experience fez parte da nossa

nova comunicação visual a empresa anuncia investimentos

estratégia de crescimento, o pioneirismo do grupo ajudou a

para atender de maneira ainda mais eficiente as quase 200

alavancar o mercado de eventos on-line, assim como outros

agências que fazem parte de seu portfólio.

grupos que se reinventaram e alavancaram este mercado.”

O diretor da Control-E, Ricardo Gomes assegura que a
as novidades vieram para que a companhia possa estruturar
o seu processo de expansão. “Temos nos destacado,
principalmente com produções de lives, e queremos trabalhar
para nos tornar o principal player do mercado com oferta
de tecnologia. Por isso, sentimos que esse movimento seria
fundamental para os nossos objetivos de presente e futuro.”
Ao longo de sua existência, a empresa de tecnologia,
criada em 2010, tem atuado na construção de aplicativos
para viagens de incentivo, eventos e congressos; produção de
sites e hotsites, campanhas de marketing digital com e-mail
marketing e disparo de SMS, além de todo tipo de aplicação

“Temos nos destacado,
principalmente com produções
de lives, e queremos trabalhar
para nos tornar o principal
player do mercado com oferta
de tecnologia.”

Gomes entende que a expertise conquistada pela a

realidade e a tendência é se desenvolver cada vez mais,
porque entendemos que o modelo de incentivo, por exemplo,
com viagens nacionais ou internacionais vai demorar um
pouco mais para voltar ao chamado velho normal assim como
os eventos”, diz Gomes.
Desse modo, a empresa trabalha no sentido de
desenvolver mais produtos com tecnologia agregada. Pensa
em criar aplicativos para lives, para treinamento onde
seja possível criar um repertório de conteúdo para que o

web, credenciamento de eventos com uso de tecnologia,
consultoria e claro, as lives que se tornou o carro chefe.

Foto: Luciana Aith

EXPERIÊNCIA CONTA
Para Gomes, o sucesso alcançado pela Control-E não

interessado possa assistir a live quantas vezes desejar.
Por outro lado, conta com uma área focada em novos

Control-E permite colocar à disposição dos clientes produtos

nasceu do dia para a noite. O executivo tem uma carreira

negócios que tem trabalhado intensamente. Sem contar

e serviços que partem de uma inteligência que visa aproximar

totalmente construída no mercado de eventos, embora sua

os investimentos realizados na área técnica em razão de

pessoas e empresas através da tecnologia com foco total

formação seja na área de tecnologia. “Sempre trabalhei em

toda a preocupação existente com a questão da qualidade.

em resultados. “Para tanto contamos com profissionais

empresas de evento e percebia o quanto era necessário a

“Nossa premissa principal é garantir a satisfação do nosso

extremamente experientes e prontos para oferecer o que há

preocupação com as questões técnicas e tecnológicas. Foi

cliente e disso não abrimos mão. Por isso, usamos em nossos

de melhor. Todo briefing que recebemos passa por uma análise

assim que comecei a empreender. No início desenvolvemos

projetos servidor Amazon com redundância de IP ICloud,

profunda a fim de garantirmos que a solução encontrada é a

sistemas de credenciamento, totens para credenciamento,

total segurança e banco de dados Google com replicação em

que mais se adequada à necessidade do cliente.”

sempre com o pensamento na tecnologia, hot sites, sistemas

várias partes do mundo. Hoje se acabar a energia nos Estados

de live, isso há quase uma década. Ou seja, muito antes de

Unidos, temos uma réplica na Europa, se acabar a energia na

virar moda já falávamos de live.”

Europa temos uma réplica no Brasil”, afirma Gomes.

MUDANÇA ESTRATÉGICA
Para o executivo, a mudança estabelecida é fruto de

Na visão do executivo, a sua formação em técnico de

Ele ressalta que esse investimento é parte

uma necessidade do mercado, já que Gomes se considerada

sistema de informações, depois administração com ênfase

significativa do sucesso do negócio, na medida em que

um eterno inconformado. “Sempre buscamos olhar para o

em sistemas de informações, MBA em gestão tecnológica

seus clientes investem muito dinheiro em projetos de live

futuro de modo equilibrado. Não é de hoje e nem mesmo

e sempre buscando conhecimento a fim de trazer para o

e a Control-E como parceira estratégica não pode ser o elo

em razão da pandemia, que resolvemos apostar no modelo

mercado as melhores tecnologias com total segurança, foi

fraco da corrente. “Esse modo de pensar é que nos garante

híbrido com lives, sabíamos que isso aconteceria. Claro que

fundamental para chegar onde está. “Quando resolvi criar

a fidelidade do cliente. Chegamos a desenvolver lives com

a pandemia acelerou esse processo. De qualquer modo, por

a minha empresa, já possuía uma vasta experiência no

mais de 270 mil pessoas assistindo simultaneamente,

pensar assim, nossa companhia já era vista como um parceiro

desenvolvimento de aplicativos para viagens de incentivo para

administrando o cadastramento dessas pessoas e garantindo

estratégico importante dentro desse segmento.”

clientes como o Santander, que na época ainda era Banespa.”

a qualidade da transmissão.”
Por fim, Gomes ainda destaca a filosofia da empresa

Por outro lado, a debandada do mercado para as
lives ajudou no amadurecimento da decisão de reestruturar a

VISÃO DE FUTURO

em deixar que seus profissionais tenham mente aberta

empresa. “Já éramos conhecidos, as agências sabem como

Todo o planejamento realizado em torno da Control-E

e totalmente envolvidos com as principais tendências do

operamos e todo o cuidado que temos com os nossos projetos

é no sentido de fazer com que a empresa absorva esse

mercado. “Só assim conseguiremos estar à frente de nossos

e os pedidos de orçamento começaram a surgir. Chegou um

boom de lives que está acontecendo porque entendem que a

concorrentes e prontos para produzir com criatividade apesar

momento em que estávamos enviando perto de 120 propostas

demanda não vai acabar. “Os eventos híbridos já se tornaram

da pressão”, finaliza.
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PROMOÇÃO DO SETOR

Presidente da Agência Digi, Pedro Bannura

Com 21 anos de atuação no mercado, a Digi investe
em soluções que inspiram a superação de performance e

AGÊNCIA

resultados em programas de incentivo e relacionamento para
grandes marcas como Coca-Cola Brasil, TIM, Vigor, Cargill,
Samsung, entre outras.
Para promover o marketing de incentivo no Brasil,
a agência também aposta em eventos próprios, como o
Incentive Experience 2020, projeto inédito lançado em agosto
para apresentar as tendências do setor.
Nomes importantes do mercado, como o especialista
inglês do setor de incentivo e giftcards (cartões pré-pagos)
Brian Dunne, do IMA Europa, e Rodrigo Herrera, head de trade

Campanha Desbravadores foi reconhecida internacionalmente
e participação da base de distribuidores.
“Para a Digi, este prêmio internacional tão importante

COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL,
DIGI APONTA DIRETRIZES PARA O
FUTURO DO MERCADO DE INCENTIVOS

é a consagração das diretrizes que nos trouxeram até aqui:

interação entre os participantes, promovendo, através de

como a necessidade de engajamento mais significativa nos

inspiração e superação. São elas que definem a missão com

uma ação de incentivo, a melhoria da produtividade dos

dias de hoje, por conta das mudanças globais decorrentes da

nossos clientes-parceiros, nesta trajetória de 21 anos de

empregados da companhia, como gerentes, supervisores,

aceleração digital no mundo corporativo.

mercado. Estamos cada vez mais concentrados em desenvolver

vendedores e consultores. O programa teve 100% de

ações inovadoras e disruptivas, investindo em pessoas e

aderência, 92% de engajamento e até 60% das metas

destacou o medo dos funcionários com a possibilidade do

infraestrutura para crescer com qualidade e de maneira

atingidas.

fim dos seus empregos e as estratégias HumantoHuman para

sustentável”, declara Pedro Bannura, presidente da Agência Digi.
Outra ação da Digi que conquistou reconhecimento no

Marketing Promocional (Ampro). O levantamento de 2019
apontou que 98% das empresas reconhecem a eficácia dos
prêmios na melhora do desempenho dos colaboradores.

as metas estabelecidas foram premiados, de acordo com

engajar as equipes, com foco nos 3C’s: Cuidado, Controle e
Comunicação.

os resultados, com medalhas temáticas (Badges) virtuais e

Mentos, da multinacional Perfetti Van Melle. O case levou o

físicas, além de produtos resgatados na plataforma e viagens

companhia de alimentos para mobilização e engajamento

prêmio IMA Summit Awards 2020, na categoria Excelência no

com acompanhante para os melhores colocados do ranking.

das equipes. Em parceria com a Digi desde o início do ano,

Para participar, todos os colaboradores da Perfetti

Rodrigo Herrera, da Vigor, apresentou o case da

a companhia investiu em duas vertentes: comunicação e

Van Melle, indicados como elegíveis para a ação, acessaram o

incentivos. Além de eventos, utiliza Whatsapp e TV corporativa

website da campanha, no período de abril a dezembro de 2019,

para falar e, principalmente, ouvir os colaboradores. A

Em 2019, a agência já havia conquistado o CircleofExcellence

e ativaram o seu cadastro. Os participantes tiveram acesso

plataforma de incentivos foi redesenhada para ampliar a oferta

Awards, em Chicago, com um case de incentivo a

a todas as ferramentas do website, tais como a mecânica

de prêmios mais equilibrados, para mais colaboradores. “Quando

distribuidores e revendedores para Coca-Cola Brasil.

da campanha, metas aplicáveis, grupos participantes,

começamos a reconhecer e premiar a equipe de forma mais

desempenho, ranking dentre outras informações.

abrangente, os resultados foram melhores”, destaca.

Destaque na categoria “Excellence in Employee

Além disso, 87% atrelam as premiações à felicidade dos

Aqueles colaboradores que atingiram ou superarem

Brian Dunne participou diretamente da Inglaterra e

exterior foi a campanha “Desbravadores”, criada para a marca

Foi a segunda vez que a Digi obteve o troféu do IMA.

estudo sobre Marketing de Incentivo da Associação de

Com o tema “Inspirando Superação na Era H2H
(HumantoHuman)”, o evento apresentou temas importantes,

setembro.

movimenta mais de R$ 9 bilhões por ano, de acordo com

Incentive Program”, a campanha “Desbravadores”, para
Mentos, teve como objetivo aumentar o engajamento e

Programa de Incentivo ao Funcionário, nos Estados Unidos, em

SOMENTE NO BRASIL, O MARKETING DE INCENTIVO

marketing da Vigor, participaram do encontro online da Digi.

Incentivo a distribuidores e revendedores para Coca-Cola Brasil

funcionários.

Campanha Veste Camisa
Neste cenário, a Digi, uma das mais influentes

europeu do Incentive Marketing Association ou Associação de

foi o Instagram. A campanha teve 1,8 mil usuários ativos e

agências de Incentivo e Relacionamento do mercado brasileiro,

Marketing de Incentivo (IMA), para celebrar a excelência no

mais de 400 mil PDVs positivados, com 90% de engajamento e

oferece soluções para inspirar superação nos colaboradores

setor de Incentivo, Recompensa e Reconhecimento.

um total de mais de R$ 1 milhão em prêmios resgatados.

de grandes companhias e nos seus times de vendas. Algumas

O programa de incentivo “Veste a Camisa Cargill”

Em 2020, o programa Veste a Camisa evoluiu e incluiu

destas campanhas tiveram resultados tão expressivos que

foi desenvolvido entre julho e dezembro de 2019 para 37

os promotores de PDV. Para incentivar os participantes,

conquistaram o reconhecimento internacional em premiações

distribuidores da Cargill em todo Brasil, com o objetivo de

a multinacional de alimentos Cargill adotou, em fevereiro, a

importantes.

atingir metas de positivação em uma ou mais categorias

transmissão ao vivo pelo YouTube de um programa de TV, no

e envolver o time de vendas. A pontuação de vendedores,

lugar de sua reunião anual, com 41 distribuidores e 1,5 mil

agência Digi para a multinacional de alimentos Cargill, que foi

supervisores e gerentes foi baseada diretamente no “sell out”.

pessoas espalhados pelo país.

a vencedora da categoria “Melhor Programa de Canal Parceiro”

Cada 1 real faturado valia 1 ponto – o acumulado podia ser

no prêmio Incentive Awards 2020, em setembro.

trocado por prêmios.

É o caso da campanha “Veste a Camisa”, criada pela

A premiação é organizada pelo IMA Europa, capítulo
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Os resultados foram muito positivos e o principal canal

Usando tecnologia live streaming e o programa de TV
criado pela Digi, a companhia conseguiu comunicar as ações e
diretrizes de forma leve e descontraída, gerando engajamento
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APRENDER SEMPRE
O novo normal colocou as antigas regras no passado
e novas condutas foram adotadas visando garantir a saúde e

EVENTOS

segurança de todos e devem se manter em 2021, bem como
os eventos híbridos. A diretora do Centro de Convenções
Rebouças, Ana Luísa Diniz Cintra, diz que os protocolos
sanitários adotados e todos os procedimentos de saúde e
higiene elaborados dentro dos mais altos padrões sanitários
vão continuar. “Seu objetivo é transmitir e garantir segurança
e proteção a todos os envolvidos. Ainda tivemos muitos
eventos híbridos e presenciais de sucesso. Se é que podemos
ver algum lado positivo, a pandemia favoreceu bastante o
crescimento no ambiente tecnológico, com muitos eventos
virtuais, conteúdos interessantes, muitas lives, interatividade
e inovações nas mais diversas plataformas.”
Já o CEO da agência Popi, Fábio Brunoro diz que ainda
vivemos um cenário de muito mais incertezas do que certezas.
“Mas, certamente, as oportunidades são inúmeras e quem

REINVENÇÃO MARCA O MERCADO
DE EVENTOS E AS ESTIMATIVAS
PARA 2021 SÃO PROMISSORAS

enxergá-las irá surfar nesta onda. Não acredito em mudanças
sócia-diretora da Gabbas, Patrícia Gabas

vertiginosas, mas certamente será diferente do que já foi.”

de feiras e as transformações estão acontecendo. A partir de
agora, a data de realização, bem como o período de duração,
de muitas feiras também pode mudar. Os processos, no geral,
Diretor superintendente
do Expo Center Norte, Paulo Ventura

devem ser simplificados e otimizados. A sustentabilidade
deve falar ainda mais alto. É necessário que todos passem a
adotar medidas e soluções mais práticas e efetivas, desde a
construção dos estandes à apresentação de produtos.”
Para a sócia-diretora da Gabbas, startup focada na

A PANDEMIA PUXOU OS FREIOS E TRAVOU

gestão de projetos voltados à saúde e segurança de trabalho

qualquer tipo de evento que gerasse aglomeração. Isso foi um

em eventos, Patrícia Gabas entende que o diálogo e a união

duro golpe em diversos segmentos da economia, em especial,

entre as empresas e profissionais do mercado de eventos se

no mercado de eventos, uma das principais atividades

tornou essencial pela sobrevivência de todos os envolvidos. “A

econômicas do país. Sem eventos, muitas empresas foram do

verdade é que o mercado de eventos foi forçado a se adaptar

céu ao inferno e centenas de espaços que são utilizados para

aos novos formatos de comunicação. As lives, por exemplo,

a realização de eventos, feiras, simpósios, reuniões e qualquer

movimentaram as marcas e continuam ainda sendo excelentes

atividade indoor, foram seriamente sacrificados. Mas mesmo

opções para comunicação das empresas, desde que utilizadas

assim o que esperar de 2021?

“Acreditamos no poder das
feiras. Ao longo desses anos à
frente de um dos maiores e mais
completos centros de exposições
e convenções da América Latina,
aprendi que as feiras são, de
fato, os principais balcões de
vendas e exposição de produtos.”
Paulo Ventura
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de maneira correta.”
Já o sócio-fundador da EAÍ? Live Marketing, Paulo
Farnese, acrescenta que a pandemia fez o mercado de eventos
se transformar. “Tivemos o privilégio de estar entre as primeiras
agências a apostar nos eventos online e a desenvolver uma
plataforma proprietária, a Smart Live. Dessa forma, posso dizer
que o mercado teve um break no segundo trimestre, mas voltou
a ter demanda para uma nova frente do nosso segmento que
não deixará mais de existir. A tecnologia e novas ferramentas de

Sócio-fundador da EAÍ? Live Marketing, Paulo Farnese

comunicação, como o 5G, serão tendência para o novo normal
Latina, aprendi que as feiras são, de fato, os principais

no mundo pós pandemia. Os clientes perceberam que não é

Paulo Ventura ressalta que a indústria de eventos tem

balcões de vendas e exposição de produtos. Este ano nos

necessário que todos os eventos sejam presenciais. Claro que

grande representatividade na economia em todo o mundo e

proporcionou muitas reflexões, aprendizados e a oportunidade

a emoção e o relacionamento que conseguimos nos eventos

que isso não vai mudar. “Acreditamos no poder das feiras.

de reinventarmos nossos mercados de atuação, priorizando,

presenciais jamais serão os mesmos nos eventos online, por

Ao longo desses anos à frente de um dos maiores e mais

mais do que nunca, o bem comum. Precisamos pensar e fazer

isso teremos ambos e os eventos presenciais serão mais bem

completos centros de exposições e convenções da América

diferente. Estamos rompendo uma linha de cultura no setor

aproveitados”, afirma Farnese.

O diretor superintendente do Expo Center Norte,

Diretora do Centro de Convenções Rebouças, Ana Luísa Diniz Cintra
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“Uma campanha de Incentivo
bem feita, aproxima o time da
empresa, alinhando os objetivos,
traz um maior engajamento
entre as pessoas, ajuda a
monitorar a estratégia da
empresa, possibilitando fazer
mudanças nos objetivos ou
corrigindo a estratégia durante,
se necessário, e claro, dá
aquele gás a mais, tanto pela
premiação, mas principalmente,
reconhecimento.” Hebert Lacava

Presidente da agência IGNIX, Gilmar Pinto Caldeira

INCENTIVO
“Manter a comunicação ativa
e com feedback constante
nunca foi tão fundamental.
Ninguém estava preparado
para ficar tanto tempo fora
das empresas e longe dos
clientes, e, muito menos os
líderes.” Gilmar Pinto Caldeira

MARKETING DE INCENTIVO SEGUE COMO A
BOLA DA VEZ E ESTIMA CRESCIMENTO
A PANDEMIA AFETOU O CONTATO ENTRE AS

Ele pontua que o Live Marketing como um todo tende a

comunicação ativa e com feedback constante nunca foi tão

Caldeira, por sua vez, apresenta uma visão ampla e
internacional sobre o tema. “Os EUA começaram antes de nós
com a pandemia e, aos poucos os estados que diminuíram os
índices, tiveram a atividade retomada. É importante lembrar
que a América é a meca do incentivo, afinal, em 2018 foram
mais de US$ 136 bilhões somente em premiações, ou seja,
eles são movidos por incentivos e recompensam performance
desde sempre. No início, as premiações em viagens, que
representavam mais de US$ 34 bilhões ao ano diminuíram,
principalmente as viagens internacionais por conta das
restrições de entrada. Mas eles premiam muito com viagens
internas e aluguel de carros e motorhome como prêmio, em
função da dificuldade de se viajar.”
Ele ressalta o fato de que os americanos migraram
também para catálogos e gifts cards, pelo motivo de lá
Sócio-diretor da Cuca, Hebert Lacava

eles acreditam e realmente investem em reconhecimento e

que tiveram que se transformar passando do mundo físico

recompensas. “Eles estão apostando forte na recuperação. Vale

para o digital. Assim, o incentivo foi um aliado importante

uma observação para concluir: as grandes viagens-prêmios não

nos segmentos de agrobusiness, compras online, entregas,

foram canceladas, foram adiadas, já que ninguém quer perder a

insumos digitais etc.”

oportunidade de viajar. Isso é um fenômeno que está enraizado

A modernização e a revolução tecnológica deram um
upgrade no marketing de incentivo. “Esse segmento segue a

na sociedade: a vontade de viajar nunca foi tão desejada.”
Lacava, por sua vez, tem uma expectativa positiva

tendência do marketing digital, sendo que as empresas têm

para 2021 e ressalta que incentivo pode ser uma oportunidade

se modernizado, tanto no desenvolvimento e implementação

para as empresas retomarem suas vendas. “Uma campanha de

comunicação que tem de ser motivacional e não comunicações

das campanhas de incentivo, utilização de tecnologia para

Incentivo bem feita, aproxima o time da empresa, alinhando

formais e frias. Nunca foi tão importante um storytelling para

quantificar as performances, quanto nas premiações,

os objetivos, traz um maior engajamento entre as pessoas,

empolgar os colaboradores e clientes, e aos poucos o que se

mediante utilização de plataformas online e instrumentos de

ajuda a monitorar a estratégia da empresa, possibilitando

observa é a volta das equipes em dias ou horas alternados.

pagamento mais seguros”, destaca Albregard.

fazer mudanças nos objetivos ou corrigindo a estratégia

Para ele, os eventos de incentivo passaram a ser

durante, se necessário, e claro, dá aquele gás a mais, tanto

novas ferramentas. Com certeza há uma ressignificação da

digitais ou híbridos, sendo que as empresas tiveram que

pela premiação, mas principalmente, reconhecimento. Tudo

importância das pessoas na estratégia das empresas, e não

fazer parcerias com empresas de streaming e equipamentos

isso, gera resultado.”

mais somente métricas, afinal no caso do Incentivo, era o que

com o objetivo de proporcionar eventos diferenciados a seus

imperava ultimamente. O foco do novo normal é a motivação”.

clientes. “No mundo físico, os eventos híbridos tiveram que

Vallaboim também apresenta uma visão otimista em relação ao

contar, mais do que nunca, com o cumprimento das normas de

próximo ano. “Acreditamos que para 2021 as demandas sejam

Isso tudo apresenta vantagens, a exemplo de que surgem

Como complemento o sócio-diretor da Cuca, Hebert

Enquanto isso, o sócio-diretor da .be comunica, Rodrigo

pessoas, mas mesmo com essa restrição, o mercado de

sair na frente, pois há novas ferramentas que ajudam a realização

fundamental. Ninguém estava preparado para ficar tanto

Lacava destaca o processo de adaptação do setor. “O mercado

segurança e saúde do trabalho, de modo a mitigar os riscos

ainda maiores, seja por que as empresas precisam estimular

Marketing de Incentivo segue mostrando sua força de se

de ações, em especial, em ambientes digitais. “Para se manter a

tempo fora das empresas e longe dos clientes, e, muito menos

teve que se adaptar a nova realidade e transformar todas as

à saúde, sobretudo para prevenir eventuais contágios pelo

uma equipe que não atingiu resultados por passar por um ano

reinventar para se manter como uma das principais atividades

atividade, o esforço atualmente é redobrado somente online sem

os líderes.”

recompensas e premiações em entregas de produtos, vouchers,

Covid19”, complementa.

difícil, seja para recuperar as perdas que as companhias tiveram

do universo do Live Marketing.

telefones fixos, somente por celulares, lives e conference call.

Frente a esse novo cenário, Caldeira assegura

durante a fase mais crítica da pandemia.”

descontos, pois as experiências presenciais e viagens não

Está tudo sendo feito para se manter as atividades. Com esse

que as lideranças estão aprendendo a lidar com o time à

foram possíveis de acontecer. Também foi necessário rever a

EXPECTATIVAS POSITIVAS

que acumula vasta experiência conquistada ao longo de mais

novo momento, com os times mais afastados da empresa, o mais

distância. “Assim, a contribuição do incentivo é habilitar essa

divulgação e manutenção das campanhas, pois a grande maioria

Há esperança e euforia no mercado de marketing de

de duas décadas voltadas ao mercado de incentivo e atuante

importante é manter as pessoas ativas, coesas e motivadas pela

esta trabalhando em home office, temos que digitalizar e criar

incentivo, que aguarda o fim da pandemia e que o novo normal

no cenário internacional por meio do Incentive Marketing

retomada da economia”, destaca.

mecânicas de engajamento mesmo à distância.”

seja de muitas atividades que envolvam pessoas, consumo e

No comando da agência IGNIX, Gilmar Pinto Caldeira

Association (IMA), destaca que todas as empresas querem
vender, por isso a atividade de incentivo segue pegando fogo.

Ele comenta que, como sempre, o principal objetivo e

“Esse segmento segue a tendência do marketing digital, sendo
que as empresas têm se modernizado, tanto no desenvolvimento e
implementação das campanhas de incentivo, utilização de tecnologia
para quantificar as performances, quanto nas premiações, mediante
utilização de plataformas online e instrumentos de pagamento mais
seguros.” Ricardo Albregard.
28
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experiências. “Com a redução dos casos de Covid em geral no

target do marketing de incentivos são as pessoas. “Manter a

Diretor do Comitê de Marketing de Incentivo da Associação
de Marketing Promocional (AMPRO), Ricardo Albregard

TEMPO BOM

Brasil e a possibilidade de, a qualquer momento, os cientistas

Quem aposta que não existe tempo ruim para esse

encontrarem uma vacina, o mercado está otimista para

segmento é o diretor do Comitê de

2021, contando, inclusive, com a possibilidade de retorno dos

Marketing de Incentivo da Associação de Marketing

eventos físicos e das viagens de incentivo. No entanto, caso

Promocional (AMPRO), Ricardo Albregard. Ele detalha que o

haja um aumento dos casos de Covid, a exemplo do que ocorre

marketing de incentivo tem uma característica bem peculiar,

na Europa e no norte do Brasil, acredito que o mercado esteja

que é a de promover a motivação tanto num mercado

mais preparado e resiliente para enfrentar uma nova onda,

aquecido quanto em situações de crise. “Durante a pandemia,

pois muitas empresas se adaptaram bem com o trabalho em

logicamente, o mercado foi afetado quanto aos segmentos

home office, sendo que, em muitos casos, houve a constatação

que não puderam trabalhar, mas, de outro lado manteve-se

de aumento de produtividade e redução de custos”, destaca o

aquecido em mercados que tiveram aumento de volume ou

diretor do comitê AMPRO.

Sócio-diretor da .be comunica, Rodrigo Vallaboim
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“O bom uso e aplicação da
tecnologia é a resposta para
os problemas enfrentados por
todos que atuam no ramo
digital. Essa boa aplicação,
não significa simplesmente
implementar um novo sistema
e colocar para rodar, novas
ferramentas tecnológicas
precisam trazer um impacto
positivo e real no negócio
e esse é o grande desafio.”
Carlos Pereira Lopes Filho

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL CONTRIBUI
PARA A REVOLUÇÃO HUMANA QUE INFLUENCIA
NO MUNDO DOS NEGÓCIOS

“Isso faz evoluir os negócios e otimiza o tempo de cada um
para pensar, ao invés de gastar energias com atividades
repetitivas. Na questão de marketing, a tecnologia garante a
integralização da empresa, gerando uma conectividade entre

Gerente de tecnologia da agência Raccoon, Carlos Pereira Lopes Filho

todos os setores de uma agência, focados em criar, produzir
e entregar.”

NÃO ESTAMOS MAIS SOZINHOS. A TECNOLOGIA

Para Hana, quando falamos sobre a questão do digital,

na experiência do cliente, automação e agilidade e analytics,

invadiu o cotidiano das pessoas e cresce em uma curva

seguir as principais tendências com velocidade parece não

onde a tomada de decisão com base na cultura de dados se

vertiginosa, estando presente ao longo de nossos dias de uma

ser suficiente. “A prova disso é a constatação de que, mesmo

torna essencial”, acrescenta.

forma quase ininterrupta. É a nova revolução humana, com

em setores altamente digitalizados, a maturidade digital pode

a adoção de aparelhos inteligentes, tecnologias imersivas,

variar significativamente de forma a impactar os resultados

para capturar o valor criado por tais pilares, é necessário

experiências digitais e negócios que envolvem as pessoas

das empresas. Líderes em maturidade digital no mundo

associá-los a um conjunto de melhores práticas de gestão,

e as máquinas de silício. Nesse sentido, a interação entre

apresentam desempenho superior com taxa de crescimento

“que abrangem quatro dimensões fundamentais: estratégia

humanos e esses dispositivos geram uma convivência quase

de EBITA até cinco vezes maior na comparação com as demais

veiculada ao conceito de Customer Centric [Cliente no

de dependência mútua.

empresas”, explica.

Centro]; capabilities em marketing digital e jornada do cliente

Porém, como essa revolução digital, que tem

Porém, o executivo faz um contraponto: “A

O CEO da GhFly Network conclui acrescentando que,

transformação digital é um conceito abrangente. Não é algo

entre negócios e tecnologia, além de uma proficiência

marketing? os eventos? e todos os demais segmentos que

simples. O que muitas empresas fizeram (e seguem fazendo)

analítica e governança de metas; e , por fim, uma cultura de

envolvem o consumo, as experimentações e a oferta de novos

na pandemia foi o direcionamento dos investimentos para o

experimentação com uma mentalidade baseada em dados”.

produtos?

canal digital. Porém, canal digital não é transformação digital.

desenvolvimento humano e a ficção se tornou cada vez mais
verdadeira no cotidiano das pessoas. Quem poderia imaginar

da tecnologia, ela pontua que é possível destacar cases

para incluir o digital em seu dia-a-dia, mas isso não quer dizer

têm um período maior para o pensamento, a criatividade e a

focados em ações de treinamento digital. “As empresas têm

transformação digital. “Quando falamos de TI, estamos muito

entrega de soluções aos clientes.”

que entender que esse segmento é uma tendência forte para

é tudo. O digital vai muito além do TI. Hoje temos todos os

Nesse sentido, Nathaly entende que o trabalho braçal
tende a ser reduzido com o uso das soluções tecnológicas.

os próximos anos. Dentro de uma empresa é possível gerar
conteúdo para todos os colaboradores, das mais diversas

C

DIGITAL É TUDO

M

passar pela transformação digital como um todo”.

Não é difícil ver que, em todas as faixas etárias, as

Y

pessoas adotaram as tecnologias móveis e também dentro de

CM

cantos do planeta, fica claro que existem etapas e situações

casa. É comum que a sociedade esteja atenta às novidades,

MY

presentes nos dias atuais? Para ajudar a explicar o que

que devem ser observadas para entender o momento e como

como casas inteligentes, Internet das Coisas (Iot) e serviços

CY

acontece, o CEO da GhFly Network, Gustavo Hana, holding que

tirar proveito dessa onda de evolução. “Para isso, é preciso

que garantam a comodidade e conforto a um clique ou toque

CMY

conta com as agências GhFly e Adyante, ambas especializadas

trabalhar com base em quatro pilares, são eles: modelos de

dos dedos.

em marketing digital, colabora para colocar os pingos nos is

negócios, ou seja, novas formas de operar e novos modelos

na questão de tecnologia, humanidade, negócios, consumo e

econômicos; conectividade, que nada mais é que engajamento

que esse momento de transformação digital leva em conta

investimentos das marcas.

em tempo real; processos, que trocando em miúdos, é o foco

alguns detalhes que fazem toda a diferença. Ela comenta que
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TI garante a integração da empresa e todos os colaboradores

Para exemplificar o momento e a utilidade prática

Sem título-2 1 11/11/2020 09:05:56

que os relatos de livros e filmes de décadas atrás se tornaram
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há um tempo e que todas as empresas tiveram que correr

limitados. Antigamente o TI era o digital. Mas hoje o digital

Sendo assim, com pandemia ou sem, as empresas precisam
Com a disseminação da tecnologia portátil em todos os

elementos de uma empresa atrelado ao TI. A digitalização pela

digital; organização para proporcionar uma colaboração

transformado a vida das pessoas, impacta os negócios? o

Não se engane. Estamos em um novo patamar do

entende que o termo transformação digital tem sido falado

K

CEO da Agência Moustache, Nathaly Picaglia ressalta
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NOVOS OLHARES
Quando o assunto é a transformação digital, nem tudo
são flores, dados, bits e bytes, ambientes instagramáveis e
métricas. Um documentário recente que consta no acervo
da Netflix coloca em xeque toda a tecnologia usada para a
interação humana. Se por um lado os produtos smarts facilitam
a vida e o acesso às informações, há quem mostre que isso
afeta negativamente a conduta das pessoas no cotidiano. Essa
é a polêmica que envolve o filme/documentário “O Dilema das
Redes”, que muitos dizem ser apenas a ponta do iceberg de um
sistema tecnológico voltado ao controle da humanidade.
O gerente de mídias, Vitor De Angeli Camargo e o

“Há inúmeras possibilidades de unir tecnologia e Live Marketing.
Desde as mais simples, com a disponibilização de social wi fi em
ações, captando, assim, dados de pessoas que participaram de
uma ação de live marketing e continuando a experiência delas no
meio digital, seja com a utilização de equipamentos tecnológicos
interativos ou até mesmo com a inserção de realidade aumentada ou
realidade virtual nas ações.” Ricardo Inforzato

gerente de tecnologia, Carlos Pereira Lopes Filho, ambos da
agência Raccoon, destacam uma análise leve para facilitar o
entendimento sobre a importância do tema consumo, tecnologia

Vemos muitas empresas trazerem e implementarem novas

tecnologia, pessoas, empresas e marketing, o que tem

e mercado de marketing. “Hoje se espera que a tecnologia

tecnologias, numa corrida desesperada para se tornarem

sido feito nesse sentido?. “Há inúmeras possibilidades de

tenha um papel fundamental no negócio de cada um e seja

melhores no universo digital, mas sem se preocupar em como

unir tecnologia e Live Marketing. Desde as mais simples,

uma peça-chave no crescimento e sucesso de cada negócio.

o próprio negócio deve se adaptar a essas novas tecnologias, e

com a disponibilização de social wi fi em ações, captando,

Todos já sabem que o usuário busca cada vez mais segurança,

sem buscar entender qual será o sentimento do usuário final”.

assim, dados de pessoas que participaram de uma ação de

comodidade e praticidade ao realizar uma compra online,

formas possíveis. É pensar no digital para efetivar as rotinas,
atualizar equipes, realizar análises de inteligência e repensar
tudo o que tem ocorrido no mundo atual, revendo todas as

uma realidade, e que fica cada vez mais forte e presente,
especialmente após a pandemia de COVID-19. “Não adianta
tentar analisar essa revolução como algo negativo, que gera

pontas que envolvem as relações humanas, produtos, serviços,

desconfiança e incertezas por ficar preso a tecnologias. A

consumo e a tecnologia em si. Nossa proposta é criar links

verdadeira reação que se deve ter é a de olhar esse cenário em

com as pessoas, digitalizando experiências e formalizando

busca de oportunidades e de aprendizado. E também, a partir

parcerias com outras agências para gerar o deslumbramento

disso, buscar a melhor forma de preparar a empresa para a

perante o público consumidor”, afirma.

nova realidade que já chegou. Para quem não começou ainda,
é tempo de adaptação e de entendimento sobre como usar as

“Mesmo em setores
altamente digitalizados, a
maturidade digital pode variar
significativamente de forma
a impactar os resultados das
empresas.” Gustavo Hana

AMBIENTES TECNOLÓGICOS

novas tecnologias. Para quem já está adaptado, o foco é na

Quando é colocado em pauta que adotamos

busca de geração de negócios usando os recursos trazidos

dispositivos para driblar nossa solidão e de que convivemos

pela revolução tecnológica: o que minha empresa pode fazer

seu coração e mente de forma a fazê-lo prestar atenção em

em uma simbiose com os aparelhos inteligentes, essa

diferente e melhor dentro desse contexto?.”

minha solução/serviço/produto e conquistá-lo?”, comenta e

informação se torna digna de obras de ficção. Dados apontam

Na visão de Inforzato, a revolução tecnológica pouco
tem a ver com colocar a empresa na Internet e comprar

contato com algum tipo de tecnologia moderna. Isso exige um

sistemas melhores. Vai muito além disso. “Em vista de um

dentro da transformação digital os sistemas de inteligência

enorme investimento em novas redes de internet, produção

consumidor cada vez mais digital, resolvendo tudo por meio

artificial têm dado um novo status às análises de dados e

de aparelhos diversos, projetos de smart cities e experiências

de devices, como posso alcançar o meu cliente por meio dessa

tendências de consumo. “Não se iluda! Se você comentar um

para os consumidores que geram leads, momentos e que

nova realidade, de um mundo cada vez mais tecnológico? O

assunto perto do seu smartphone, tenha a certeza de que irão

integrem a tecnologia ao ponto de contato onde o público

que posso oferecer a ele que seja uma solução para algum

começar a aparecer publicidades relacionadas ao que você

interage com um produto, uma marca ou empresa.

problema ou desejo dele, e dentro do contexto de uso da

falou. Isso é bem comum no Instagram, por exemplo.”

Ricardo Inforzato pontua que a revolução tecnológica é

tecnologia? Como faço para chegar até esse consumidor
cada vez mais digital, retirá-lo de suas distrações, tocar

“Na questão de marketing, a tecnologia garante a integralização da
empresa, gerando uma conectividade entre todos os setores de uma
agência, focados em criar, produzir e entregar.” Nathaly Picaglia
34
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digital, seja com a utilização de equipamentos tecnológicos

A Transformação Digital se desenvolve como um

interativos ou até mesmo com a inserção de realidade

informações valiosas e que os serviços devem ser cada vez mais

organismo vivo, em uma sintonia enorme com as tendências e

aumentada ou realidade virtual nas ações. A grande jogada é

rápidos e integrados”, comenta Angeli.

interações humanas entre empresas, marcas e dispositivos

gerar no participante uma experiência que seja impactante,

inteligentes. Os gigantes da tecnologia estão de olho nos

tocante e inesquecível, ou mesmo que gere relevância por ser

tecnologia é a resposta para os problemas enfrentados por

novos modelos de negócios e também nos tradicionais, como

útil e resolver algum problema ou dor que essa pessoa tenha.

todos que atuam no ramo digital. Essa boa aplicação, não

é o caso das mídias sociais. Jornais, revistas, rádios, TV e

Trazer experiências e soluções são os caminhos certeiros para

significa simplesmente implementar um novo sistema e colocar

demais meios de comunicação estão sendo modernizados em

que uma ação de Live Marketing tenha sucesso utilizando

para rodar, novas ferramentas tecnológicas precisam trazer um

um novo molde, com grandes estruturas de TI.

ferramentas tecnológicas para alcançar um consumidor cada

impacto positivo e real no negócio e esse é o grande desafio.

Pegando o gancho, focando nos meios de unir

vez mais digital”, ressalta Inforzato.

questiona o criativo.

que, praticamente todas as pessoas ao redor do mundo, têm

Diretor de planejamento e estratégia da Pílula Criativa,

TECNOLOGIA NO COTIDIANO

quantidade cada vez maior de dados para se analisar e extrair

Lopes acrescenta que: “o bom uso e aplicação da

CEO da GhFly Network, Gustavo Hana

live marketing e continuando a experiência delas no meio

sabemos que os donos de e-commerces possuem em mãos uma

Já o presidente da Digi, Pedro Bannura assegura que

Bannura acredita que hoje em dia, a tecnologia é
voltada para atrair olhares em produtos e serviços por meio
das interações digitais de dispositivos inteligentes. “É preciso
uma atuação consistente no acompanhamento da jornada
do cliente. Tudo de forma digital e automatizada. É preciso
estabelecer serviços de mídia e performance, onde se busca
otimizar as vendas nos diferentes canais.”

Gerente de mídias da agência Raccoon, Vitor de Angeli
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REVISTA LIVE MARKETING
COMPLETA 8 ANOS DE SUCESSO
NO MÊS EM QUE COMPLETA 8 ANOS DE VIDA,

ainda em pauta das concorrências e os prazos inviáveis de

a Revista Live Marketing só tem o que comemorar. Além de estar

pagamento por parte de alguns anunciantes.

concluindo a sua transição para o mundo digital que, diga-se de

Durante esse período firmamos uma parceria sólida

Agora é pensar no futuro. Queremos aumentar a
nossa representação e para isso estamos adotando o slogan
“cada vez mais conectado”, porque entendemos que o

passagem, foi muito bem aceita pelo mercado, acabou de firmar

com a Associação de Marketing Promocional (Ampro) e

perfil do nosso leitor está mais exigente e conectado. Isso

um acordo para troca de conteúdo e operação comercial com

também fomos mídia partner dos principais eventos e

representa um grande desafio no sentido de criar experiências

o portal de notícias ADNEWS que é um dos mais importantes

exposições do mercado como as edições do Congresso

gratificantes, diferenciadas e estimulantes.

veículos de comunicação do mundo da propaganda e do

Brasileiro de Live Marketing, do Brazil Promotion, que é a

marketing. Juntos os dois veículos formam uma força que soma

principal feira do segmento, o POPAI entre outros.

mais de 1,2 milhão de visualização mês. Dessa forma teremos

Além disso, nos orgulhamos em poder dizer que os

A era digital imprime desafios e mudanças
significativas e essa é a nossa preocupação. A tecnologia
para a Revista Live Marketing é mais uma ferramenta dentro

nossos anunciantes têm conosco uma relação de parceria

do processo de informação e como instigadora é capaz de

importante. Não existe dentro da Revista Live Marketing

levar anunciantes e leitores a um mundo novo. Para tanto,

que a plataforma da Revista Live Marketing, hoje composta

nenhum anunciante que venha para fazer apenas um anúncio.

nossa obrigação é refletir e entender como o uso das novas

pelo portal de notícias, o canal de vídeo, a newsletter e disparo

Os contratos que temos hoje são de longo prazo. Isso mostra

tecnologias pode contribuir para o resultado de nossos

de email marketing para uma base composta por 4 mil nomes

o quanto a revista é representativa e quanto a credibilidade

clientes e para uma melhor e maior disseminação de conteúdo.

divididos entre agências de live marketing, fornecedores,

da informação que levamos diariamente ao mercado tem feito

gerentes e diretores de marketing, esteja cada vez mais próxima

a diferença.

um conteúdo mais amplo e rico.
Todo esse movimento tem como objetivo fazer com

dos leitores e também do mercado anunciante.

A Revista Live Marketing também está presente no

Estamos sempre pensando no amanhã. Nossos
anunciantes não são vistos como clientes e sim parceiros.
Assim, nos preocupamos em oferecer um mix de ferramentas

AMPRO Globes Awards, já que nosso diretor de novos negócios

que façam com que se sintam bem e mais do que isso,

live marketing brasileiro e internacional. Em nossas páginas

Mauro Camargo é jurado dessa que é a mais importante

tenham a certeza de que ao estarem junto com a Revista Live

discutimos temas atuais e alguns polêmicos, como a questão

premiação do Live Marketing brasileiro.

Marketing estão investindo e tendo o resultado esperado.

Nesse período vivenciamos os principais momentos do

38
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O MUNDO PAROU, MAS NEM TANTO AS SIM
com a pandemia. Como de costume, ocorreu uma reinvenção
de diversos segmentos da economia e o mercado de turismo de
negócios não foi diferente. A Associação Brasileira de Empresas
de Eventos (ABEOC Brasil) tem lutado para que o setor retome a
sua importância dentro do cenário nacional.
A presidente da entidade, Fátima Facuri, assegura
que o setor de eventos ainda não teve a oportunidade de
se levantar desse quadro de pandemia pelo qual passa o
Brasil e o mundo. “Nosso setor sofreu de forma maciça,
levando empresas ao fechamento, a um segundo semestre
também perdido e milhares de profissionais ligados ao
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LIDERAN•A

Humano

Energia

Marketing

IDENTIDADE

Personalidade

For≈a

Narrativa

Tecnologia

Experi»ncia
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O QUE ESPERAR NO MERCADO
DE TURISMO DE NEGÓCIOS?

CULTURA

Dilig»ncia

Experi»ncia
da Entrega

Inova≈¡o

NEGÓCIOS

Experi»ncia
da Marca

Propulsor de Marcaå da Caetano Branding Consultoria

“Teremos grandes desafios para
enfrentar e sobrepor as barreiras
mentais e de receio. Por outro
lado, nós profissionais teremos a
oportunidade de usar com muita
inteligência as tecnologias já
disponíveis.” Elza Tsumori

setor ao desemprego.”
O mercado de eventos é formado por, ao menos, 52

+55 (11) 96229.3226
contato@caetanobranding.com.br

segmentos, entre eles prestadores de serviços de organização
de feiras, congressos, exposições e festas, além de
profissionais cujos trabalhos envolvem aluguel de estruturas,
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Presidente do Conselho Diretor da Associação de Marketing
Promocional (AMPRO) e conselheira titular no Conselho
Nacional de Turismo, Elza Tsumori

@caetanobranding
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“Mantivemos ativo o
calendário de fóruns de temas
nacionais e internacionais,
assim como, agora, lança
a premiação Top Destinos
Turísticos.” Aristides Cury
Presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-SP), Aristides Cury

como palcos, estandes, iluminação, som, serviços de

mercado de turismo de negócios se manteve neste período de

do Conselho Diretor da Associação de Marketing Promocional

filmagens, produção fotográfica, buffet de festas, decoração,

pandemia com os olhos de lince no que virá após uma solução

(AMPRO) e conselheira titular no Conselho Nacional de Turismo.

assessoria cerimonial, seguranças, transporte, agências e

sanitária para o problema.

Ela destaca que no início da pandemia, para todos que são da

operadoras de turismo, entre outros. São R$ 305 bilhões
injetados na economia e 25 milhões de empregos formais.

Presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas

área de consultoria a orientação foi a de total paralisação, home

e Marketing do Brasil (ADVB-SP), Aristides Cury comenta

office e paulatinamente, orientar os clientes para dar mais apoio

que várias medidas do governo beneficiaram empresas

e cuidado aos colaboradores e negociar com clientes para que

gigante pensando na retomada, e claro, nesse contexto, é

dos vários setores, por meio da flexibilização trabalhista e

não houvesse total cancelamento e sim, um remanejamento

preciso englobar o turismo de negócios. “No início fizemos

tributária. Ele adiciona que nessas ações estão incluídos

de seus eventos e viagens para segundo semestre ou não que

uma campanha de não cancelamento dos eventos e sim de

todos os elos da cadeia de valor no âmbito do mercado

vem. “Para alguns clientes a saída de reuniões e mini eventos,

remarcação. Precisamos voltar, precisamos de datas, de

das viagens e dos eventos corporativos. “Podemos citar a

todos virtuais, e algumas ações com uso de tecnologia, como

planejamento e um alinhamento entre prefeituras e governos

transformação dos eventos em digitais, e aqueles que não

projeções holográficas, gamification, entre outros, começaram a

estaduais. Sempre tivemos responsabilidade com nosso

puderam sofrer essa transformação, o esforço para não

ser criados e aguardam o momento de abertura”.

público, estamos prontos para voltar”, reforça Fátima.

serem cancelados e sim adiados. Paralelamente, vale citar

A presidente da entidade assegura que depois

a adoção de protocolos sanitários para acelerar a volta da

FUTURO PRÓXIMO

das medidas emergenciais e dos protocolos, a prioridade

forma presencial ou híbrida, bem como o atendimento da

As expectativas são boas e a reinvenção das

agora é a retomada. “Colocamos nas mídias as campanhas

agenda dos eventos adiados.”

Para tanto, assegura que está sendo feito um trabalho

#estamosprontosparavoltar e aderimos à hashtag

Cury pontua que o case da própria ADVB, que adotou

atividades e modelos de trabalho também atingiram o
mercado de turismo de negócios. Mas, o que nos espera?

#euvivodeeventos, com o objetivo de chamar a atenção das

as medidas sanitárias e campanhas de incentivo aos parceiros

Elza confirma que as áreas que dependem de deslocamentos

autoridades para o retorno dos eventos. Queremos mais

é uma enorme contribuição ao setor. “Mantivemos ativo o

mais longos e contatos com desconhecidos em aglomeração

empatia por quem faz girar a economia. A campanha foi

calendário de fóruns de temas nacionais e internacionais,

serão críticos, mesmo com a liberação oficial, porque as

muito recebida e aconteceu simultaneamente a dezenas de

assim como, agora, lança a premiação Top Destinos Turísticos,

empresas e pessoas terão maior cautela e selecionar onde

movimentos pela retomada organizados pelos ‘invisíveis’ de

realizada em parceria com o Skål Internacional de São Paulo,

ir. “Teremos grandes desafios para enfrentar e sobrepor as

todo o país”, alerta Fátima.

por meio de plataformas digitais. Tem também o case do

barreiras mentais e de receio. Por outro lado, nós profissionais

Grupo R1, que desempenha um trabalho exemplar de inovação

teremos a oportunidade de usar com muita inteligência as

o Sebrae que pensando no momento do retorno das atividades

e o case do Hotel Terras Altas, que merece destaque por ter

tecnologias já disponíveis para, junto com criatividade e

relacionadas ao turismo de negócios e eventos criou um guia

montado uma sala digital que permite a realização de eventos

muito calor humano, gerar ações de relacionamento, cultura,

de orientações práticas em conjunto com a ABEOC e a União

híbridos, além dos rígidos protocolos sanitários adotados, a

entretenimento, felicidade, esporte, educação e experiências

Brasileira de Promotores de Feiras (UBRAFE).

permitir atendimento da demanda complementar de turistas

incríveis em destinos menores, bem preparados e próximos

de lazer.”

para deixar nos visitantes recordações inesquecíveis. Vai ser

Quem também tem se envolvido com esse processo é

DEFESA DO SETOR
Graças ao empenho, coragem e organização, o
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Quem comenta o cenário e aponta os rumos para o
mercado de turismo de negócios é Elza Tsumori, presidente

um ano ainda bem difícil. Precisamos nos preparar para um
novo mundo e hábitos em transformação.”
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FAÇA SEU EVENTO PRESENCIAL OU REMOTO
COM A GENTE, E VEJA COMO ELE
SE TRANSFORMA EM UMA EXPERIÊNCIA.
EXPOCENTERNORTE.COM.BR
/EXPOCENTERNORTE
11 94474 6204

INOVAR É A
MELHOR EXPERIENCIA

O EXPO QUE VOCÊ
CONHECE ESTÁ
PRONTO PARA NOVOS
TEMPOS COM AINDA
MAIS SEGURANÇA
E INOVAÇÃO.
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