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FESTAS

Criatividade exportada
Qualidade da produção brasileira de eventos é tão grande que já começa a chamar a atenção no exterior; consultora dá dicas para
quem planeja entrar para esse mercado, que segundo a associação brasileira do setor movimentou R$ 16,8 bilhões em 2014
» NAIRA SALES
NSALES@JCOM.COM.BR
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Associação Brasileira de
Eventos Sociais (Abrafesta) divulgou em maio
deste ano a pesquisa “O
Mercado de Eventos Sociais: indicadores sobre a oferta e a demanda”, elaborada pela Data
Popular. O estudo aponta que o
mercado de festas e cerimônias
cresceu nos últimos anos e estima-se que tenha atingido uma
receita de R$ 16,8 bilhões em
2014. Os casamentos já ultrapassaram a marca de um milhão por ano no País. A qualidade das produções brasileiras é
tão grande que já começa a chamar a atenção no exterior.
Segundo a consultora e proprietária da Chocoblu Decor,
Paula Mescolin, o mercado de
festas do Brasil é, definitivamente um dos melhores do
mundo. “Apesar das crises econômicas, o brasileiro é festeiro
e gosta de receber bem. Quando a situação aperta, ele não
viaja, mas faz a festa. Já no exterior, é oito ou 80: ou a festa é
de adesão e improvisada ou é
uma megaprodução”, afirma.
Ainda segundo Paula, a melhor dica para quem deseja entrar para esse ramo é praticar,
pesquisar tendências, formação, cursos para se aperfeiçoar;
buscar soluções e elementos
criativos. “Fornecedores de ponta também são de extrema importância e, claro, montar uma
boa rede de relacionamentos e
contatos. Humildade e exercício
da imparcialidade devem ser as

virtudes fundamentais do decorador, após a criatividade”, ressalta. “Emprestamos a nossa
sensibilidade para criar e materializar o sonho do cliente. Esse
exercício é que nos faz evoluir
nessa profissão. Temos que saber ouvir e captar desejos muitas vezes sutis”, ressalta ela.
Na visão dela, o fato de trabalhar há oito anos como decoradora ajudou bastante. “Sou
privilegiada pois com a bagagem da formação em design de
moda e pós-graduação em artes, mais os anos em que passeei nesses nichos de mercado,
pude me inserir no mercado
decorativo trazendo um olhar
diferenciado, que impõe um
estilo novo a cada projeto.Tenho um time de fornecedores e
assistentes que levei bons anos
para definir e formar”, explica
Paula. Outro ponto importante, são parcerias e bons fornecedores. “Onde as ideias são
concebidas pelo decorador e
cliente mas colocadas em prática pelos fornecedores que devem ser muito bem escolhidos
tanto pela qualidade como pela adaptabilidade aos meus espasmos criativos”, afirma.
Para ela, nesse mercado existem pontos positivos e negativos. “O lado bom desse trabalho
fica no constante movimento.
Não há rotina. Nós temos que se
reinventa todo o tempo e cada
projeto é um desafio novo, uma
história preciosa para contar.
Dou asas à imaginação, exploro
todas as informações que recebo desde do começo até chegar
a um conceito definitivo tanto
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vivencia no mercado, infelizmente; até porque não há formação profissionalizante específica reconhecida para decorador de eventos. Mas já se encontram cursos muito bons com
profissionais renomados do setor; que aprenderam na melhor
escola; a da vida real.Deve-se
evitar entrar como profissional
no mercado sem estar pronto,
pois isso desequilibra o setor e
gera desgastes e resultados podem ser desastrosos”, orienta.
Mudança

Paula Mescolin, da Chocoblu Decor, trabalha no Rio e na Flórida

para o cliente quanto para meus
fornecedores. Uma deliciosa batalha”, comenta Paula.
O ponto negativo colocado
por ela, é a incompreensão de
alguns clientes de que tudo
tem custo. “Concorrentes se
passando por clientes também podem ser inconvenientes. Essa especulação é infrutífera. Afinal, que valor tem o
criativo?”, questiona.
Outro ponto citado por Pau-

la, é a globalização. “Se destaca
quem tem algo novo a oferecer,
excelência para conquistar o
cliente e competência para fidelizá-lo”. E ela acrescenta que, para quem gostaria de trabalhar
como o mercado de festas, a primeira coisa é ter um gosto apurado e formação em design, decoração ou cenografia, atributos
que dão muita segurança tanto
ao profissional quanto ao cliente. “Tem muita gente sem essa

Paula hoje vive na Florida,
nos Estados Unidos, região conhecida por ser um dos destinos
mais visitados pelos brasileiros
no exterior. “Tenho fechado
mais negócios no Rio, depois
que fui morar na Florida. Deve
ser essa tendência latina de sempre achar que tudo que é bom
tem que ser importado”, relata.
Ela afirma que os casamentos
lideram o setor festeiro. “Mercado do sonho, a hora em que os
noivos realizam planos muitas
vezes vindos da infância e se dispõem a investir o inimaginável
para que tudo saia como sempre
sonharam”, explica.
Empresas
No ambiente corporativo, os
executivos já perceberam que os
eventos são ótima maneira de
integrar e avaliar equipes, além
de bom termômetro de marketing para avaliar a presença de
sua marca no mercado.No setor
infantil, os eventos estão cada

vais mais mágicos e sofisticados
com proporções estratosféricas.
“Os pais se realizam muito mais
que as crianças, certamente. É
muito divertido”, comenta.
Decorações
Os temas nascem de uma percepção apurada que resulta em
cases memoráveis para o cliente
e para o decorador. Transformar
audaciosamente uma grande
área vazia dos salões nobres do
jóquei em um rancho, com todos os seus detalhes, para receber 300 convidados em uma festa country, surpresos ao se verem em cartazes de “Procurados” pelo xerife, em meio a fotos
de quatro metros de altura de
ícones do western como John
Wayne, Le Van Cleef, Rachel Welch, puffs de feno, assentos de
trem, adereços de montaria e
uma patisserie finamente elaborada com elementos que remetem às fazendas de gado e haras
estilosos. “Essa foi uma das festas que fiz e fiquei bem satisfeita
mais uma vez com meu trabalho”, lembra Paula.
Outra festa foi a linda história
de um casal de médicos em crise, que resgata sua história de
amor num jantar em hotel de luxo que termina na suíte presidencial finamente decorada
com cenas de seu casamento,
lingeries e acessórios decididos
na consultoria de estilo com semanas de shopping com a cliente. “Sem falar dos complôs estratégicos com secretárias, gerencia do hotel, maitres, garçons,
visagistas” conta a empresária.
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BATE BOLA
Queremos
realizar
sonhos”
A empresa veicula uma
campanha em 11 dos seus
shoppings que no lugar de
sortear carros, sorteará
vale-compras e espalhará
otimismo.
Qual sentido do tema escolhido para a
campanha de Natal dos 11 shoppings
da Ancar Ivanhoe?
De caráter lúdico, a campanha
transforma o lápis de cor em uma
metáfora do poder de transformação
de cada um de nós e exalta o espírito
das festividades do fim do ano. Nomeada “Vamos colorir o Mundo”, a
campanha é um convite aos clientes
a serem agentes da renovação da esperança para o novo ano que segue

Diego Marcondes,

GERENTE CORPORATIVO DE MARKETING DA ANCAR IVANHOE

ao empoderar os melhores agentes
multiplicadores da esperança e do
otimismo: as crianças.
Como ele reflete a visão do grupo em
relação ao momento atual do Brasil?
Apesar de vivermos um ano difícil
para economia brasileira, pensamos
em uma ação que refletisse a visão otimista do grupo e transmite os valores
da companhia, baseados nas relações
humanas. Nossa proposta é fugir do
tradicional e garantir que nossos clientes vivam o melhor do espírito natalino. Por isso, não vamos sortear carros.
Queremos despertar a esperança e
realizar sonhos daqueles que passarem pelos shoppings da Ancar Ivanhoe com vale-compras para serem
gastos como o consumidor preferir.
Além do sorteio, teremos uma ação
spend&get, onde os clientes ganharão
dois kits de lápis de cor com um livro
de colorir de cartões de Natal, exclusivamente criado para a ação.
Convidaremos os ganhadores a
doarem o segundo brinde a uma
criança carente em um espaço no

Tema olímpico no Natal do Shopping Grande Rio
A Casa da Criação assina a
campanha de Natal do
Shopping Grande Rio, que
este ano é inspirada na Rio
2016. Com o tema “Natal
Campeão”, o shopping
premiará 15 mil
consumidores com frasqueira
colecionável Jogos Olímpicos
e Paralímpicos Rio 2016, além
de sortear 10 vales-compras
no valor de R$ 4 mil cada.

mall especialmente dedicado a receber as doações, que depois serão encaminhadas para uma instituição de
auxílio a crianças selecionada pelo
shopping. Em todos os aspectos da
campanha podemos perceber que ela
reflete o compromisso da companhia
em fazer a diferença.
Há outras ações programadas?
Como forma de complementar e
fortalecer essas ações, a Ancar Ivanhoe ainda investiu em uma ação de
live marketing durante todo o período
promocional de Natal em três shoppings da rede, onde os consumidores
poderão ser impactados com promoções personalizadas e exclusivas de
nossas lojas após o monitoramento
em tempo real do padrão de comportamento deles através dos dados de
cadastramento e interação com a ferramenta WiFi 2.0.
Qual a expectativa em relação ao
Natal?
Nossa expectativa, assim como
vem sendo o ano para o grupo de

shoppings da Ancar Ivanhoe, é que
o Natal reflita em um crescimento
nominal de 3% em vendas. A indústria de shopping centers é um dos
mercados que sentem por último a
situação econômica do país e estamos satisfeitos com o ano, apesar
de toda sua complexidade. Conseguimos nos ajustar às dificuldades
apresentadas e, através de um time
treinado, focado e motivado, estamos tendo um desempenho um
pouco acima do mercado.
Qual a importância de manter os investimentos em publicidade mesmo em
tempos mais difíceis?
Com o atual cenário, anunciantes e veículos tendem a se
aproximar mais. O desafio é
grande para ambos os lados,
mas o objetivo de gerar visibilidade nos une e a criatividade tende a aparecer nestes momentos.
As empresas que ficarem de fora da mídia
neste momento,
certamente terão mais dificuldades.

MIX
Crescimento - A X-Tudo incorpora a agência Interface Conteúdo, da jornalista Cristiane
Moreira Vieira, e passa a atender as contas institucionais da GL Eventos, Riocentro, HSBC
Arena, Fagga, e CJ Executive, e as contas de algumas das feiras organizadas pela Fagga.
Telefonia - Oi e NBS lançaram nova etapa da campanha de mobilidade com foco no Oi
Mais, novo Pós-Pago. No filme, o ator Mateus Solano conta as mudanças do Pós-pago,
seguindo o conceito “O seu jeito de se comunicar acaba de mudar”. Na TV e na web.
Sustentabilidade - A NBS ganhou o 7o. Prêmio Abap de Sustentabilidade, na categoria
“Melhor Case Institucional”, com o projeto NBS Rio+Rio.
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