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Resumo:
O objetivo desse estudo foi o de levantar a percepção de importância do Composto de Marketing em setenta e
cinco organizações do setor de eventos que concorreram a prêmio nacional específico no período de 2007 a
2015. A escolha das organizações pautou-se na compreensão de que para se chegar a concorrer a um prêmio em
âmbito nacional existem padrões mínimos concernentes ao processo seletivo dessas empresas. Através da
revisão da literatura, análise de dados bem como o alinhamento do instrumento de pesquisa, foi possível apontar
os principais itens valorados e sua relevância dentro na percepção das organizações. Emergiram dessa pesquisa
dados que apontaram para maior proficiência dessas organizações em relação a cada um dos elementos do
composto bem como a estreita relação entre eles o setor de eventos.
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Events and Marketing Mix: analysis of the action plans of 75
companies competing national industry award
Abstract
The aim of this study was to raise awareness of importance of Marketing Mix in seventy- five events
sector organizations that contributed to specific national award from 2007 to 2015. The choice of
organizations was based on the understanding that to get to compete for a prize at the national level
there are minimum standards concerning the selection process of these companies. Through literature
review, data analysis and the alignment of the survey instrument, it was possible to identify the main
items valued and their importance in the perception of the organizations. They emerged from the
survey data that pointed to greater proficiency of these organizations in relation to each of the
elements of the compound and the close relationship between them the events sector.
Key words: Tourism; Marketing, Marketing Mix; Events, Perception.

1 Introdução
Nos últimos anos o setor de eventos no Brasil tem se projetado rumo a profissionalização em
patamares interessantes em termos de profissionalismos e capacidade de adaptação aos mais
diversos cenários e particularidades nos mais diversos segmentos vinculados.
A concepção e os meandros que compõem a temática relativa a estratégia permeiam a
algumas décadas tanto o discurso quanto a prática nas mais variadas acepções e
desdobramentos no tocante as relações entre as organizações e o ambiente em que se inserem.
Um primeiro conceito de estratégia pode ser apresentado seguindo o que postula Oliveira
(1999, p.27) ao apontar que estratégia representa “[...] um caminho, ou maneira, ou ação
estabelecida e adequada para alcançar os resultados da empresa, representados por seus
objetivos, desafios e metas”.
Esse estudo faz parte de um conjunto de análise anteriores iniciados em 2012 que tem como
objetivo central levantar a percepção da importância dos elementos do Composto de
Marketing – nomeadamente o Produto, Preço, Praça entendido aqui como Logística e
Promoção aqui tratado como Comunicação dentro do setor de eventos especificamente nas
áreas de Captação de eventos; Organização de congresso; Convenções (sob demanda);
Viagens de incentivo e Seminários e fóruns (sob demanda). O estudo anterior trazia 50
organizações ao passo que esse número aumentou para 75 organizações pesquisadas.
Desse modo, parte-se do pressuposto que tais elementos do composto desenvolvido por
McCarthy (1990) na década de 1960 apresentam-se como relevantes na atualidade.

2. Revisão da Literatura
2.1 Competência Mercadológica
Entende-se a mercadologia como o estudo das relações entre organizações e seus
consumidores especialmente atrelada as suas variáveis controláveis determinadas por
McCarthy em 1960. Tais variáveis são chamadas de Mix Marketing ou Composto de
Marketing no Brasil.
Tais variáveis representam itens que compõem o conjunto de ações pelas quais organizações
de todos os setores e portes podem adaptar os itens pertencentes ao composto de Marketing
para desenvolverem suas ações junto ao mercado.
As ações de Marketing visam em essência proporcionar satisfação na relação entre uma
organização e seus clientes. Ao considerar as taxas de mortalidade de empresas em especial as
iniciantes que podem chegar 90% até os primeiros cinco anos, pode-se inferir a necessidade

de conhecimento sistematizado a respeito do mercado e os elementos do composto podem ser
auxiliares nesse processo de definição das ações a serem tomadas considerando os objetivos a
serem atingidos (VIOLIN, 2013b).
KOTLER (2009) defende que o Composto de Marketing forma um dos alicerces
fundamentais na atualidade e o define como um conjunto de ferramentas mercadológicas que
uma organização se vale para perseguir seus objetivos de Marketing dentro do(s) mercado(s)alvo de interesse. Brevemente serão apresentados cada um dos elementos do composto de
Marketing especificados.
O primeiro deles é o composto de Promoção conhecido modernamente como comunicação.
As estratégias mercadológicas vinculadas ao composto de comunicação apontadas pela
literatura especializada são as seguintes:
Elemento

Conceito

Propaganda

Forma paga de apresentação não-pessoal e promocional de ideias, bens

Autor(es)
Kotler (2009)

ou serviços por um patrocinador identificado.
Comunicação não-paga e não-intencional que contém informações

Ferracciu, 2007

sobre a organização ou seus produtos gerados de modo espontâneo.

Las Casas,2007

Vendas

Interações entre consumidor e vendedor, também entendida como

Urdan, 2006

Pessoais

venda personalizada pois, envolve a interação direta com a finalidade

Kotler

de troca entre as partes.

Armstrong, 2007

Promoção de

Ações de incentivo aos consumidores com efeito de curta duração, tem

Zenone e Buairide,

Vendas

a função de estimular o consumo. Intentam incentivar compra imediata

2003

Merchandising

Ações no ponto de venda através de instrumentos específicos que tem

Crocco, et. al, 2006

como objetivo influenciar a percepção em relação a um determinado

Violin et. al 2013a

Publicidade

e

produto, conceito ou marca.
Relações

Compreende as ações de fomento de contatos e potencialização de

Públicas

relacionamentos de uma organização com os diferentes públicos que

Violin et. al 2013a

com ela se relacionam e interagem.
Marketing

Canal de comunicação direta entre a organização e seus principais

Direto

clientes, distribuidores ou ainda consumidores finais. Pode ainda servir

Violin et. al 2013a

como um canal de informação de novidades e lançamentos.
Fonte: Nominados no corpo da tabela.
Quadro 1: Elementos do Composto Promoção

O segundo elemento do composto é o produto. Entende-se que a correta definição dos
elementos pertencentes ao composto de produto a serem trabalhados na formulação da
estratégia organizacional são cruciais na composição da oferta ao mercado. Dentre os
elementos destacados pela literatura os mais recorrentes são apresentados por Kotler e
Armstrong (2007):

Fonte: Kotler e Armstrong (2007)
Figura 1: Elementos do Composto de Produto

As estratégias vinculadas ao composto de distribuição analisadas nesse estudo são as
seguintes:
Elemento

Conceito

Autor(es)

Canais

Caminho percorrido pelo produto na transferência de quem o produz

Kotler e Armstrong,

até quem o consome podendo ser direto ou indireto. Os canais podem

2007

ser físicos ou virtuais.
Cobertura

Espaço

geográfico

coberto

pela

organização,

valendo-se

Ferrell et.al, 2000

modernamente do conceito de cobertura mundial ou nacional
proporcionado pelos meios virtuais.
Variedade

Locais

Conjunto de diferentes possibilidades pelos quais os produtos ou

Churchill e Peter,

serviços de uma organização podem ser combinados

2005

Ponto (s) de distribuição que a organização disponibiliza, bem como a

Kotler

natureza desses locais como forma de analisar de modo correto o tipo,

2006

e

Keller,

a quantidade e a adequação do que está sendo ofertado ao mercado.
Transporte

Meios pelos quais os produtos serão deslocados. O uso de um ou mais

Las Casas, 2007

tipos de transportes variam conforme a localização geográfica,
natureza do bem entre outros elementos.
Fonte: Nominados no corpo da tabela.
Quadro 2: Elementos do Composto de Logística

Kotler (2009) aponta as seguintes possibilidades de abordagens na determinação dos
elementos do composto de preço: abordagem baseada no custo; abordagem baseada no valor e
abordagem baseada na concorrência.

As estratégias vinculadas ao composto de preço são as seguintes:
preço distintos

preços focada em

preços competitivos

imagem
Envolve
desconto
um

Refere-se

ao

dito

segundo

qual fazem parte o

desconto

qualidade
Compõem

igualar

e

de produtos
Tem como itens

preço psicológico do

desnatação

preços focados na

Envolve as estratégias de

em

mercado;

preços por linhas

preço

dos

o preço cativo;

elemento

as

concorrentes;

cotar

por

preço

estratégias

de

preço de referência;

baixo

do

preço

da

preços ocasionais e

competição;

líderes

de

preço médio e de

preço prestígio.

preços;

seguidores

de

economia.

preços

e

de

periódico.

o

esse

preço

isca

e

preço pacote.

preço

premium;

penetração.
Fonte: Cogan, 1999
Quadro 3: Estratégias de Preços

Os elementos do composto mercadológico tem sido apontado por Kotler (2009) e Violin
(2013a) entre outros autores como importante elemento de análise da proficiência
organizacional figurando como elemento importante na concepção estratégica e análise dos
desdobramentos das ações realizadas pela organização.

2.2 Eventos
Os eventos podem configurar-se como poderosa ferramenta de comunicação estratégica com
os mais diversos públicos - alvos desejados; além de um importante difusor da marca de uma
empresa com poder para - se bem realizado - promover produtos, serviços e ideias, além de
potencializar vendas e contribuir para a expansão e a conquista de novos mercados
(MIDDLETON e CLARKE, 2002; OLIVEIRA, 2005, VIOLIN et. al 2013a).
Para Andrade e Santos (2004) o reflexo imediato do desenvolvimento do segmento de eventos
tem apresentado investimentos em infraestruturas receptivas e promocionais cada vez maiores
nas cidades. Os eventos podem ocorrer durante todo o ano, minimizando assim, alguns efeitos
negativos sobre empreendimentos turísticos, principalmente a rede Hoteleira, Alimentos e
Bebidas e Locações de espaços, estruturas e veículos (VIOLIN, 2014).
No setor de eventos a realidade não parece diferir, contudo, a área não apresenta no Brasil
estudos em quantidade substancial que delineie os elementos usuais que compõem as
estratégias organizacionais mercadológicas. Segundo Giacaglia (2006) a cada ano os eventos
crescem em número, proporção e grau de sofisticação, assumindo em diversas situações o
papel de propagador da imagem de empresas, locais, ideias, produtos e serviços, constituindose ainda como importante elemento para a realização de negócios.

Os eventos podem apresentar-se como relevante ferramenta de comunicação com os mais
diversos segmentos - alvos desejados; além de importante difusor da marca de uma empresa,
local, região, cidade ou equivalente tendo a capacidade - se bem realizado – de promover
produtos, serviços, lugares, pessoas e ideias, além de potencializar vendas e contribuir para a
expansão e a conquista de novos mercados.

3. Procedimentos Metodológicos
O estudo contou com 239 contatos com empresas nacionais que concorreram em um ou mais
anos no intervalo entre 2007 e 2015 a renomado prêmio nacional setorial.
A amostra por conveniência encetada objetivou obter aceite de quinze organizações de cada
um dos seguintes setores específicos: Captação de eventos; Organização de congresso;
Convenções (sob demanda); Viagens de incentivo e Seminários e fóruns (sob demanda). Tal
procedimento pauta-se na prerrogativa de que o pesquisador seleciona dentro de determinado
espaço de tempo, localidade e características do objeto de análise os elementos que lhe
permitam desvelar os condicionantes ou condicionados de interesse científico.
A natureza qualitativa do estudo tem vinculação com os procedimentos de interpretação
fenomenológica utilizadas no cotidiano, e em ambos os casos, os dados tidos como
simbólicos pautam-se em determinado contexto e desvelam ao menos parcialmente a
realidade circunstancial que se venha a se apresentar.
A natureza exploratória apresenta-se como tônica nesse estudo especialmente se for
considerada a relação entre os elementos do composto de Marketing através de seus
elementos primários e o setor de eventos. Esse contexto relacional é tema ainda embrionário
no contexto científico nacional.
O período de coleta e tratamento dos dados ocorreu entre meados de Abril de 2014 e o final
de Março de 2015 e se deu através da análise (fragmentos) do plano estratégico formal de
cada organização cujos elementos específicos de interesse – aqueles que versam sobre a
temática do composto de Marketing.

4. Análise dos Dados
A análise das variáveis do composto de Marketing foram levantadas tendo como base o
planejamento estratégico e os documentos complementares cedidos por cada organização. No
garimpo dos dados foram levantadas as estratégias relacionadas a cada um dos elementos do
composto.

O primeiro a ser analisado foi o composto de comunicação ou praça que apresentou os
seguintes dados médios:

Fonte: dados de pesquisa
Figura 2: Análise dos elementos do composto Comunicação

Os dados apontam para forte presença de ações relacionadas a propaganda, vendas pessoais e
ao Marketing Direto. Todas obtiveram 100% de estratégias declaradas ou implícitas expressas
nos planos de ação das organizações. Boa parte das organizações não tem atividades
sistematizadas de Merchadising e as práticas vinculadas as atividades de Relações Públicas
em parte dos planos (40%) expressão a ação do responsável pela empresa ou pelo(a) próprio
(a) empreendedor(a). O desinteresse formal pelas ações de Publicidade chamam a atenção.
De modo amplo esse elemento do composto apresenta foco direto de ação concentrado em
apenas alguns dos elementos da comunicação com o mercado.
O segundo composto analisado tem relação com as características do produto, nessa vertente
os dados obtidos apontam o que segue:

Fonte: dados de pesquisa
Figura 3: Análise dos elementos do composto de Produto

Esse conjunto de dados aponta para um quadro distinto do primeiro conjunto de informações.
Nesse caso elementos como embalagem e rotulagem, aqui entendidos como os elementos de
propagação visual secundário das organizações, o estilo e design da oferta e as garantias
obtiveram mais de 92% de ocorrência nos planos organizacionais. Elementos como
Qualidade, marca e serviços de apoio foram unanimidade e apontam para a preocupação de
observação do comportamento do consumidor e os riscos associados a erros frente a
concorrêntes bem como a importância da propagação da imagem organizacional.
Todas as empresas analisadas apontaram relação direta entre a propagação dos eventos
realizados nas mídias sociais como forma de difusão da imagem e estabelecimento de
presença como opção de escolha de futuros consumidores.
O terceiro elemento apresentado foi o composto de logística que trouxe os seguintes dados:

Fonte: dados de pesquisa
Figura 3: Análise dos elementos do composto de Logística

O conjunto de dados aponta para preocupação elevada dos gestores com a questão de
transporte tanto interno ao evento como os deslocamentos entre espaços mais distantes. Os
demais itens ficam ligeramente abaixo do transporte a excessão da variedade. É preciso
observar que aproximadamente 95% das organizações possuem processos meio e fim
terceirizados o que de certo modo aparece substancialmente em mais de 90% dos planos são
estabelecimentos de parâmetros de qualidade de modo implícito ou explícito possivelmente
vinculados de modo direto ou indireto a já mencionada terceirização de pessoal.
O último elemento a ser tratado refere-se as estratégias de preço e apresentou o seguinte
conjunto de dados:

Fonte: dados de pesquisa
Figura 3: Análise dos elementos do composto de Preço

Para esse conjunto de dados a análise foi distinta dos demais itens. Aqui as organizações
buscam usar os tipos de preços com nomes distintos dos apresentados pela literatura mas, com
lógica conceitual semelhante. Para a categorização e agrupamento dos dados buscou-se a
frequência de determinação da forma de estabelecimento das estratégias de preço. Preços
competitivos e focados na qualidade aparecem juntos cada um com aproximadamente 30%
das escolhas por parte da organização como regra mais para composto. O preço focado em
imagem é determinado por pouco menos de 10% das organizações mas, apresenta-se como
elemento interessanto ao se apresentarem vinculados fortemente a tradição das organizações,
ou seja, cobram pelo histórico anterior ao longo do que já realizaram até 300% a mais pelo
mesmo tipo de serviço.

5. Considerações Finais
As ações - de modo geral - do setor de eventos tem em suas formulações estratégicas forte
ligação com os elementos do Composto de Marketing. As organizações que apresentam-se
como referência dentro da indicação ao nominado prêmio nacional trazem em consonância a
seriedade no trato de seu planejamento tanto meio quanto fim.
Existe entre as organizações considerável harmonia no trato dos itens específicos com elevado
grau de destaque dentro de seus planejamentos estratégicos de itens que remetem as
formulações do composto de Marketing.
Sobremaneira destaca-se que as empresas que fizeram parte dessa amostra não consideram
tratar os itens do composto de modo isolado, mesmo considerando a singularidade de cada
organização e a distinção entre os setores em uníssono aponta-se o destaque não ações dessas
organizações, o que esperava-se como em outras áreas pesos disparem para itens semelhantes.

A questão regional, de tamanho, nível de concorrência, estrutura interna, capacidade
financeira e de pessoal entre outros itens considerados relevantes não se apresentam como
empecilhos para o planejamento de ações de ordem estratégica, entende-se dentro da amostra
que os resultados são fruto do planejamento e que a mercadologia não pode ser relegada a um
segundo plano ou ordem menor de importância.
O estudo ganhou anterior trazia 50 organizações analisadas, esse número subiu para 75
empresas.Decorre que em praticamente todas as variáveis as alterações percentuais já não se
apresentam de modo acintoso entre uma amostra e outra o que leva a inferência de que
existem elementos que aparentemente são constantes dentro da amostra pesquisada o que
enceta uma segunda inferência que é a relevância do composto de Marketing para o setor de
eventos dentro de um contexto de respostas harmônicas apesar das particularidades entre
organizações e setores , ou seja, tais elementos apresentam-se substancialmente vinculados ao
planejamento estratégico e às estratégias competitivas de tais organizações.
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