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Projeto de Pesquisa em Comunicação 
Promoção de Vendas e Merchandising em Eventos 
Estudo de Caso: Starts With You (SWU) 
 
 

 
Resumo 
 
      Este trabalho propõe um estudo sobre o marketing de eventos, sendo uma 
modalidade promocional, que tem como objetivo criar ambientes interativos que 
promovem uma marca e aumentam suas vendas. Para isto é necessário um amplo 
estudo de macro e microambiente, para obter o planejamento estratégico mais 
certeiro; para adaptar o merchandising dentro e fora do evento, e para montar uma 
estrutura completa na organização deste. 
 
 
 
Introdução 
 

       Comunicação é uma palavra derivada do termo latino "communicare", que 
significa "partilhar, participar algo, tornar comum". 

       A comunicação sempre esteve presente na vida dos seres vivos, através de  
desenhos e gestos, e os animais como sempre, através dos sons emitidos por cada 
espécie. 
       Com o desenvolvimento do homem, o desejo de comunicar e a evolução da 
tecnologia, a comunicação cresceu, tornando cada vez mais fácil e rápido. 
        Deve se ressaltar que não existe marketing sem publicidade, propaganda, 
merchandising.  
        Propaganda é qualquer anúncio ou comunicação, publicidade é a comunicação 
não paga de informações da empresa ou produto, geralmente em forma de noticia e 
merchandising é o conjunto de técnicas mercadológicas feitas em geral em pontos 
de vendas, para estimular a compra.  
        Visto a importância da comunicação, publicidade, propaganda e promoção de 
vendas,  vamos abordar a promoção de vendas e merchandising em eventos, com 
enfoque no Festival Starts With You (SWU). Que tem como objetivo conscientizar as 
pessoas sobre a importante de preservar o meio ambiente, mobilizando a sociedade 
através das artes, músicas, oficinas, palestras. 
 
Objetivo 
 
 
        O objetivo desta pesquisa é verificar através das estratégias de marketing e 
divulgações, o sucesso do evento e a viralidade das marcas patrocinadoras, além 
conscientizar as pessoas através o quão importante é a preservação do meio 
ambiente. 
 

METODOLOGIA 



       Ao longo do projeto vamos utilizar os livros relacionados ao assunto para 
citações e referências do mesmo. Site oficial do evento (SWU), para  informações 
precisas de como foi realizado o evento, matérias jornalísticas e anúncios 
publicitários e críticas nas redes sociais do púbico.  

 
Desenvolvimento 
 

         Análise sobre evento como um fato, como um acontecimento e o evento como 
notícia, associada a determinado momento no tempo e local, cada evento deve ter 
um planejamento correto e certeiro.  

           O que o Marketing de Eventos tem como importância a criatividade nessa 
modalidade, realizando pesquisas bem estruturadas, observando o comportamento 
do público-alvo, e também a comunicação entre os realizadores dos eventos, o 
gerente e os consumidores. 

           O planejamento, que é de importância fundamental para um resultado bem 
sucedido, como visão/missão do evento, o que servirá como base para tudo, para 
atingir todos seus objetivos. Fatores como: criação e conceituação, comercialização, 
pré-produção, produção, desmontagem, pós-evento.  

           A habilidade de fundir o negócio do patrocinador com os consumidores 
potenciais em um ambiente de interação que é o que torna o evento como uma 
atividade de marketing. 

    Evento como um instrumento de marketing do patrocinador quando realiza 
certas condições: atinge o público-alvo, divulga sua marca, promove o seu produto, 
potencializa suas vendas e contribui para expandi-la a novos mercados, como 
instrumento de promoção, o evento ajuda na divulgação da marca do patrocinador, 
pois este potencializa a marca, ajuda na memorização de seu nome, e contribui para 
o seu posicionamento adequado no mercado e reforça sua imagem, ou seja, agrega 
valor à marca 

         O foco do patrocinador é o consumidor, ele é sua peça fundamental para o 
negócio. Durante, antes e depois do evento, o patrocinador estabelece laços com o 
mercado (e o consumidor) e aproxima-se do seu target. Para criar um laço de 
fidelidade. 

         Além de o evento ter um planejamento, um roteiro deve ser seguido, toda 
execução e monitoramento das atividades destinadas a um público alvo realizadas 
em um local previamente escolhido. Quanto maior o evento, maior o seu impacto 
econômico ao redor do local.  

          Além do marketing de eventos ser uma modalidade promocional é também 
uma modalidade cultural, que compreende a política e a estratégia de financiamento 
da cultura pela iniciativa privada. 

          Os impactos sociais e culturais que influenciam no fortalecimento local e na 
ampliação de horizontes culturais e sociais. 

          No mundo contemporâneo as pessoas buscam participar de eventos para 



enfrentar a realidade do seu cotidiano. Para “fugir” da sua difícil e estressante rotina.               

O evento deve proporcionar uma experiência prazerosa, com boas emoções e um 

final imprevisível, surpreendendo todos participantes.           

        A diferença do evento promocional para o evento de relacionamento, que se 
complementam, mais diferenciam-se no seu objetivo. Integrar eventos de 
relacionamento como aos eventos promocionais é uma estratégia que 
comprovadamente gera resultados positivos para ambas as partes: as empresas 
promotoras e seus patrocinadores. O evento de relacionamento tem como objetivo 
criar e estreitar relacionamentos de qualquer tipo e categoria, já o evento 
promocional tem a pretensão de promover a marca e o produto e, por conseqüência, 
melhorar a imagem dos seus patrocinadores e as empresas promotoras. 

         O lazer é um produto de consumo de massa, todas as pessoas o querem. Sem 
lazer não se consegue obter o bem estar nos dias atuais, ou seja, para alcançar a 
“Qualidade de Vida”, as atividades de lazer e entretenimento têm lugar de destaque 
na vida das pessoas.  

         O evento tem característica de um produto, ele deve ser inovador, satisfazer as 
necessidades do público-alvo, criar expectativas, ser acessível a um maior número 
de pessoas possível, possuir um nome de fácil memorização e fixação e um grande 
apelo promocional.  

A importância da nomenclatura do evento, que deve ser diferenciado, não 
tendo a necessidade de ser excêntrico, porém inovador, fixante, de grande 
significado na vida de todos os participantes diretamente ou indiretamente. É o que 
chamamos de “marketing do nome do evento”.  

 
Resultados Preliminares: 
 
         Para realizar esta pesquisa foram usados até agora, livros relacionados a 
marketing e marketing de eventos bem sucedidos. Afim de um conhecimento de 
como entender e realizar um grande evento.  
Ao longo do trabalhado, iremos utilizar experiências vividas pelos pesquisadores no 
evento, site oficial, críticas do público, matérias jornalísticas e anúncios publicitários 
para concluirmos o impacto do evento na vida das pessoas que compartilharam este 
evento, e o posicionamento da marca perante o público e o festival. 
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