
 

 
RESUMO 
 

O presente trabalho final de graduação tem como objeto de estudo: A Loja Renner dentro do 
Planeta Atlântida. O propósito é investigar o Patrocínio da Marca Renner no Planeta Atlântida 
através de um estudo envolvendo a comunicação, analisando, no âmbito do marketing 
cultural, que ferramentas de merchandising a Loja Renner utilizou no Planeta Atlântida de 
2008. Foi realizado um estudo cientifico onde foi possível estudar temas que deram base para 
sustentar a pesquisa. A partir do levantamento da revisão bibliográfica e da coleta de dados 
pôde-se identificar e analisar de forma concisa a problematizarão proposta a ser investigada e 
o estudo de caso dos resultados encontrados nesta pesquisa. 
 
Palavras- chave: Marketing, Marketing Cultural, Merchandising, Patrocínio.               

 

 

 
 
ABSTRACT 
 
This final work for graduation that is a subject of study on Sponsors of a study of events in 
the Planet Shops Renner Atlantis In order to investigate the sponsorship of the Mark Renner 
in the Planet Atlantis, was a study involving the communication and marketing that are 
proposed to examine, within the cultural marketing, merchandising tools of the Shop Renner 
used in the Planet Atlantis in 2008. It was done a scientific study where you can study basic 
issues that have to support this research from the time of the review of the literature and data 
collection could be identified and analysed in a concise form the problematization proposal to 
be investigated. The content analysis of the results found in this research. 
  
Keywords: Marketing, cultural marketing, Merchandising, sponsorship 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho partiu da constatação de que há pouco estudo sobre o uso do 

patrocínio de eventos com a utilização de merchandising como ferramenta. Esta temática, 

dentro do campo da Comunicação Social, na área da Publicidade e Propaganda se insere no 

estudo da mercadologia.  

Mercadologia ou marketing, como é comumente chamado, é o processo de planejar e 

executar a concepção, o estabelecimento de preços, a promoção e a distribuição de idéias, 

produtos e serviços, a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais 

(American Marketing Association, 2004).  

O marketing tem início com a idéia fundamental de que a maior parte do 

comportamento humano é uma busca da satisfação de necessidades e desejos, em que a 

estratégia de vendas deve se relacionar a elas de alguma forma.  

Hoje em dia, com a padronização e os avanços tecnológicos, torna-se cada vez mais 

difícil conquistar o consumidor, fazendo com que compre um determinado produto, ou use 

determinada marca. Dentro desse contexto, acredita-se que as empresas tentam, com as 

ferramentas de comunicação, diferenciar seu produto. Uma destas ferramentas seria a 

utilização do patrocínio, especialmente com marcas de grande porte, a fim de buscar inserção 

no mercado, ou conquistar novos clientes.                    

Com o propósito de investigar o Patrocínio da marca Renner no Planeta Atlântida, foi 

feito um estudo envolvendo a comunicação e o marketing que se propôs a analisar, no âmbito 

do marketing cultural, que ferramentas de merchandising a Loja Renner utilizou no Planeta 

Atlântida de 2008. Para isso, fez-se uma análise preliminar de alguns documentos 

disponibilizados pela empresa, em seguida aplicou-se uma entrevista junto à gerente 

administrativa de Promoções. 

A apresentação do estudo realizado foi organizada em cinco partes, em que as 

primeiras trazem uma revisão bibliográfica sobre os assuntos envolvidos explicitando 

definições e teorias importantes para a compreensão do tema pesquisado. O primeiro capítulo 

introduz o leitor a aspectos históricos do marketing, expondo a evolução de seus conceitos.  

O capítulo 2 é constituído por uma revisão teórica sobre Marketing, abrangendo 

alguns aspectos históricos e elucidando vários aspectos de extrema relevância para a pesquisa. 

Trata também sobre Merchandising, que é um dos pontos principais do trabalho, apresentando 
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alguns conceitos e definições. Ressalta ainda o Marketing de Eventos, tema central do 

trabalho.  

A marca também é estudada na pesquisa, já que é através do cuidado que as empresas 

têm com ela que surgiu a curiosidade em pesquisar sobre este tema. Logo em seguida, no 

próximo capítulo, há um histórico do Planeta Atlântida, contextualizando o evento em 

questão, depois um histórico sobre as Lojas Renner, fazendo um resumo histórico desde a 

criação da empresa até os dias de hoje e, por fim, um histórico da Renner no Planeta 

Atlântida, desde quando a empresa começou a ser patrocinadora do evento.  

No capítulo seguinte está à metodologia aplicada à pesquisa, mostrando os 

fundamentos que guiaram o trabalho e os suportes que apoiaram o estudo. É neste capítulo 

que se encontram os conceitos científicos que devem ser seguidos para a execução do projeto. 

No quarto capítulo estão os resultados e discussões junto à análise da entrevista 

aplicada à gerência da Renner. Esta entrevista junto à documentação analisada foi 

fundamental para a conclusão do trabalho, pois contém todas as informações necessárias para 

a pesquisa.  

O quinto e último capítulo é a conclusão, em que são abordadas todas as informações 

extraídas no decorrer do estudo, encerrando este estudo sobre o tema proposto.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

   

2.1 MARKETING    

 

Para embasar esta pesquisa científica, a rota teórica a ser seguida inicia-se pelo 

marketing. Segundo Cobra (1986), "Marketing é uma expressão anglo-saxônica derivada da 

palavra mercari, do latim, que significa comércio, ou ato de mercar, comercializar ou 

transacionar". E, para que seja possível ter uma visão sobre marketing, faz-se necessário um 

conhecimento sobre sua evolução histórica. 

 

 

2.1.1 Uma visão na história do marketing 

 

Apesar de ser possível encontrar suas raízes ao longo da história da humanidade, na 

própria gênese do comércio, o marketing é um campo de estudo novo se comparado com os 

demais campos do saber. Teve início nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX 

e, no Brasil, foi introduzido em 1947. Nos anos 60, a American Marketing Association 

(AMA) conceituou marketing pela primeira vez como sendo a execução de atividades de 

negócio que direcionam o curso de produtos e serviços daquele que produz para aquele que 

consome ou utiliza. 

O estudo do mercado surgiu da necessidade das indústrias de administrar a nova 

realidade, advinda da Revolução Industrial, que, segundo Cobra (1986), transformou o 

mercado de vendedores em um mercado de compradores. Com o final da Segunda Guerra 

Mundial, foi necessária uma nova estruturação nas empresas: elas iniciaram o processo de 

percepção do consumidor e da diversidade de produtos para suprir as necessidades de diversos 

públicos. O êxito dessas empresas passou a depender da sua capacidade de saber o que os 

consumidores desejavam.  

Aliadas a essas modificações vieram alguns problemas internos e também o aumento 

da concorrência empresarial. A transferência do poder para o consumidor junto da invasão de 

empresas norte-americanas e européias foram fatores que contribuíram para que, a partir desse 

momento, vários elementos sofressem uma avaliação na busca pela competitividade. 
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Tornaram-se indispensáveis estudos sobre qual produto seria colocado no mercado, quando 

isso aconteceria, qual a necessidade do consumidor e com que preço se lançaria este produto 

(LUPETTI, 2006).  

Desde então as empresas se organizaram e iniciaram o processo de definição de 

objetivos que, a seguir, deu origem ao planejamento estratégico. Inicialmente o planejamento 

estratégico levava em consideração as modificações tecnológicas, o comportamento do 

consumidor e os recursos financeiros que a empresa disponibilizava. Tinha a função de 

orientar os negócios fazendo com que o lucro fosse gerado e houvesse um crescimento 

notável. Para que o planejamento fosse adequado e eficaz, as empresas levantavam dados do 

ambiente externo, ou seja, dados que mostram o que está acontecendo no mercado tanto do 

ponto de vista político, como do econômico, tecnológico e social (LUPETTI, 2006). 

Com essas informações se tornava mais fácil analisar os pontos fortes e fracos da 

própria empresa e assim determinar sua missão. De acordo com a mesma autora, a definição 

clara da missão (Por que a empresa existe? Qual é o seu propósito?) possibilita a construção 

de objetivos, que vão fazer parte do planejamento. Este último, executado setorialmente, 

passa a determinar o marketing como um plano - constituído de metas, estratégias e ações - 

para se atingir os objetivos propostos.  

Mesmo com todo esse avanço na questão da organização empresarial, o ambiente 

externo sofreu uma mutação notável em 1980, pois houve uma alteração considerável no 

poder de compra dos consumidores, advinda da crise financeira. Nesta época, aponta Lupetti 

(2006), muitos conceitos do marketing foram extintos e a propaganda questionada. Assim, em 

1985, a American Marketing Association (AMA) passa a afirmar que marketing é o ciclo de 

idealização e implementação conceitual, de preços, promocionais e logística de produtos, 

idéias e serviços para gerar permutas que possam satisfazer os desígnios das pessoas, assim 

como das organizações.  

Outro fato importante que influenciou o marketing, foi a difusão das novas 

tecnologias, pois ainda que tenha trazido muitos benefícios, foi também responsável por 

várias novas dificuldades, visto que diminuiram muito a competitividade com a padronização 

dos produtos. Além desse problema, nesse período observou-se uma distância entre quem 

planejava e quem executava o que estava escrito no planejamento, o que causava falta de 

integração e levava a uma ação deficiente. A solução encontrada para suprir essa deficiência 

foi reunir o planejamento estratégico à administração estratégica (LUPETTI, 2006). 

Esse novo processo, denominado “gestão estratégica”, modificou a forma de pensar 

das empresas, mudando toda a estrutura empresarial de uma visão linear para uma visão 
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sistêmica. Segundo Lupetti (2006), após o problema organizacional ter sido resolvido, o fato 

da padronização foi solucionado através valorização da marca, passando ela a ser considerada 

a principal vantagem competitiva de um produto. O enfoque na marca passa a exigir um 

trabalho integrado de ações e divulgação que leva a comunicação a uma posição estratégica 

dentro do planejamento.  

A soma da comunicação ao planejamento estratégico permitiu a criação de um novo 

conceito pela American Marketing Association (AMA), que passa a definir marketing como o 

papel organizacional e uma cadeia de ciclos para a concepção, a transmissão de dados 

relevantes e a apresentação de valor para consumidores e para o a gestão das relações com 

estes, de modo a beneficar a empresa e seus stakeholders. Stakeholder pode ser definido como 

“pessoa física ou jurídica afetada, ou interessada, direta ou indiretamente, pelos 

empreendimentos econômicos”. (LUPETTI, 2007 p. 52) 

Como pode-se observar, a maioria dos conceitos de marketing relacionam 

planejamento, troca e satisfação de desejos e necessidades. Kotler ainda afirma que 

“marketing é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtém o que 

necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros”. 

(KOTLER, 1998, pág. 27) 

Ogden (2002), porém, afirma que o conceito de marketing vai além da satisfação das 

necessidades; marketing é a superação das necessidades dos clientes. E nesse conceito 

encontra-se o papel da comunicação, que precisa ser acontecer de maneira eficiente para 

surpreender e superar as expectativas do consumidor, e não apenas atendê-las. 

 Para superar essas expectativas, o marketing é composto por diversas ferramentas, 

utilizadas por várias empresas. chamadas de mix de marketing. Entre essas ferramentas, 

encontra-se a promoção no Brasil se tem uma idéia generalizada de que promoção é apenas a 

venda de produtos baratos e de baixa qualidade.  

Para Ogden (2002) isso se dá porque muitos comerciantes realizam somente 

promoções de liquidação de estoque, que é venda de encalhe, ou seja, de produtos que estão 

parados ou circulando pouco. A promoção é muito mais do que isso. É um dos pilares do 

marketing, ou como os profissionais do setor chamam, um dos componentes do mix de 

marketing. Segundo o dicionário Aurélio, promoção trata-se de:  
 
qualquer atividade (de propaganda, marketing, divulgação, relações públicas etc.) 
destinada a tornar mais conhecido e prestigiado um produto, serviço, marca, idéia, 
pessoa ou instituição. A palavra deriva do latim promotìo que, grosso modo, quer 
dizer elevar ou engrandecer.  
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 A promoção, como componente do mix de marketing, pode ser dividida em venda 

pessoal, venda impessoal, propaganda, promoção de vendas, publicidade ou relações públicas, 

tradeshows (feiras de comércio), venda direta e posicionamento de produto. (OGDEN, 2002). 

Uma ferramenta que liga conceitos do marketing a cultura é o Marketing Cultural, ele 

proporciona o relacionamento entre os publico e as empresas. 

 

2.1.2 Marketing cultural 

 

É toda ação de marketing que usa a cultura como veículo de comunicação para difundir 

o nome, produto ou fixar imagem de uma empresa patrocinadora. Para se fazer marketing 

cultural não há fórmula fixa, pois há variáveis que, conforme combinadas, podem resultar 

numa excelente ação de marketing. O que determina as ações a serem tomadas é a 

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

empresa com os recursos disponíveis. (MARKETING CULTURAL, 2008 

Ao patrocinar um show, por exemplo, a empresa pode não só associar sua marca àquele 

tipo de música e público, como pode também oferecer amostras de produto (promoção); 

distribuir ingressos para os seus funcionários (endomarketing); escolher um dia exclusivo para 

convidados especiais (marketing de relacionamento); enviar mala-direta aos 

consumidores/clientes informando que o show está acontecendo e é patrocinado pela empresa 

(marketing direto); mostrar o artista consumindo o produto durante o show (merchandising); 

levantar informações gerais sobre o consumidor por meio de pesquisas feitas no local 

(database marketing); fazer uma publicação sobre o evento (marketing editorial); realizar uma 

campanha específica destacando a importância do patrocínio (publicidade) e muitas outras 

ações paralelas que tem o poder de ampliar o raio de alcance da ação de marketing cultural. 

(MARKETING CULTURAL, 2008)  

Segundo a mesma revista, as empresas fazem marketing cultural, porque este apresenta 

soluções relativamente baratas a três novas exigências do mercado: (1) necessidade de 

diferenciação das marcas; (2) diversificação do mix de comunicação das empresas para 

melhor atingir seu público; e (3) necessidade das empresas se posicionarem como socialmente 

responsáveis. Ao patrocinar um projeto cultural a empresa se diferencia das demais a partir do 

momento em que toma para si determinados valores relativos àquele projeto (por exemplo 

tradição, modernidade, competência, criatividade, popularidade etc.). Também amplia a forma 

como se comunica com seu público alvo e mostra para a sociedade que não está encastelada 
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apenas em sua lucratividade e em seus próprios negócios. (MARKETING CULTURAL, 

2008)  

O Banco do Brasil é um exemplo de empresa que investe em ações promocionais com o 

objetivo de valorizar a marca institucional. Ao associar a imagem de um atleta, do clube e do 

esporte à instituição, forma um elemento decisivo na estratégia de valorização, divulgação, e 

se necessário, rejuvenescimento da marca ou produto, como foi o caso do Banco do Brasil. 

(MARKETING CULTURAL, 2008)  

A atuação do Banco do Brasil no Marketing Cultural relaciona ações institucionais, de 

relacionamento, interativas, de merchandising, de prospecção e fidelização dos clientes, entre 

outras, que poderão ser desenvolvidas em cada evento com os objetivos de promover a 

instituição como apoiadora da cultura, comprometida com os anseios da sociedade,  

reforçar o conceito de empresa cidadã e o compromisso com as comunidades e com o país,  

agregar valor à marca BB por meio de transferência de atributos relacionados à cultura,  

contribuir no processo de prospecção e fidelização dos segmentos de clientes priorizados em 

todos os mercados atendidos pelo banco, ser instrumento na consolidação da estratégia e ser 

instrumento na consolidação da estratégia do Banco junto a mercados priorizados. (BANCO 

DO BRASIL, 2008). 

O marketing cultural é uma estratégia utilizada pelas empresas para que, através de 

patrocínios a projetos culturais, agreguem valor às suas marcas, já que é uma vertente do 

Marketing Institucional das empresas, ou seja, relaciona-se com a sua marca, sua identidade e 

com os valores subjetivos associados ao seu nome. (FERIGOLI, 2008) 

O aumento da venda de produtos com o marketing cultural não pode, salvo algumas 

estratégias específicas, ser medido pelos métodos tradicionais. Por exemplo: o marketing 

cultural permite um grande retorno de mídia espontânea, que medido em valores financeiros, 

com base na tabela de publicidade dos veículos de comunicação, pode superar em até 10 

vezes o valor do patrocínio. (FERIGOLI, 2008) 

Não se pode apresentar um projeto para uma empresa (possível patrocinadora) sem 

conhecê-la antecipadamente. É preciso saber o que ela faz, o que produz e o que já 

patrocinou. Conhecer o perfil das empresas patrocinadoras ajuda a conhecer melhor as 

empresas. (FERIGOLI, 2008) 

Todo bom projeto é composto basicamente por uma apresentação sucinta, uma descrição 

técnica (como vai ser realizado), um orçamento enxuto, um cronograma de execução e um de 

desembolso, um currículo dos proponentes e técnicos, uma descrição objetiva dos “retornos 

propostos ao patrocinador” e anexos (bem escolhidos). Mas um dos elementos principais é a 
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carta de apresentação do projeto, que deve ser personalizada, plenamente identificada com a 

empresa que se pretende transformar em parceira da proposta. (FERIGOLI, 2008) 

Não se utiliza o marketing cultural, partindo do produto cultural. Neste caso o caminho 

deve ser inverso, é o do “cultural marketing”, ou seja, da construção das estratégias eficazes 

que poderão viabilizar o projeto cultural no mercado. Quem faz marketing cultural é a 

empresa, estabelecendo um conjunto de critérios objetivos de seleção de projetos, em sintonia 

com seus objetivos institucionais e de marketing de produtos ou serviços. (FERIGOLI, 2008) 

O marketing cultural precisa considerar todas as etapas do Ciclo da Produção Cultural, a 

inspiração que se transforma em idéia, a idéia que é planejada e vira um projeto, o projeto que 

passa por uma estratégia de marketing para chegar ao mercado, a negociação até o contrato, a 

produção (equipe, capacidade de realização, melhor época de realização, local, etc) e o 

planejamento da mídia, para chegar ao público que deseja atingir, cujo perfil deve ser 

conhecido antecipadamente e com a máxima clareza. (FERIGOLI, 2008) 

Marketing cultural é uma estratégia de permuta, trocam-se recursos de patrocínio por 

retorno institucional (e também por abatimentos nos impostos da empresa, quando se utilizam 

as leis de incentivo fiscal à cultura). A empresa, ao fortalecer sua imagem pela simpatia que 

estabelece com o público e a sociedade em geral, também aumenta a venda de seus produtos 

ou serviços. (FERIGOLI, 2008) 

 

2.2 O CONSUMIDOR E O PÚBLICO-ALVO 

 

O público a quem se destina o produto é peça fundamental em uma campanha 

publicitária, quanto mais se conhece o público-alvo, mais chance terá de atingi-lo, e portanto 

de se ter sucesso em seu planejamento. Segundo Lupetti (2007), o anunciante que afirma 

querer atingir a todos, nunca atingirá seu objetivo. Quem deseja falar para todos, não fala para 

ninguém. 

De acordo com Lupetti (2007), é comum que as empresas afirmem que seus 

produtos se destinam as pessoas com mais de 20 anos de idade, pertencentes às classes sociais 

A, B e C., ou seja , elas não fazem distinção entre consumidores e público-alvo, e essa é uma 

confusão trivial , entretanto grave. 

O público-alvo é aquele que a empresa tem em mente para ser trabalhado, é aquele 

que foi detectado ao longo de uma pesquisa, é para ele que o produto foi criado. Por um lado, 

esse público pertence a uma classe social específica ou, no mínimo, está classificado entre 
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duas, como, por exemplo, B e C, em uma classificação A, B, C, D, E. Por outro lado, esse 

público possui uma idade compreendia em uma faixa etária que não deve ultrapassar 5 anos, 

por exemplo, entre 20 e 25 anos. 

Esse raciocínio se explica quando se analisam as atitudes, hábitos e os costumes de 

um grupo de pessoas cuja faixa etária não ultrapasse cinco anos. Ao pensar em uma criança de 

5 a 10 anos, descrevem-se suas atitudes, por exemplo, no modo de vestir-se, mas pensando 

em adolescentes de 10 a 15 anos, comparados com jovens de 15 a 20 anos, é fácil questionar 

se o comportamento das crianças, dos adolescentes e dos jovens é o mesmo. 

Segundo Lupetti (2007), sem duvida, o comportamento das pessoas muda 

periodicamente e é por essa razão que não se pode generalizar um público-alvo, por exemplo, 

com mais de 20 anos. Diferente do público-alvo é o consumidor, que, como o próprio nome já 

diz, é aquele que consome, independendo da classe social, idade, raça, credo ou cor. 

 É muito fácil esclarecer essa confusão quando se toma como referência o calçado 

tênis em duas situações. A primeira, um garoto, classe D, com 14 anos de idade, que junta 

todas as suas economias para comprar um tênis Nike. A segunda, um executivo na faixa etária 

compreendida ente 40 e 45 anos. 

De acordo com a mesma autora, nesse contexto, se o anunciante que afirma que seu 

produto é destinado ás pessoas com mais de 20 anos, pertencentes às classes sociais A, B e C, 

está identificando apenas seus consumidores. É preciso identificar mais clara e 

detalhadamente seu público. 

Se o seu público-alvo forem pessoas entre 15 e 20 anos, da classe B e que gostam de 

esportes, observa-se que os jovens com menos de 15 anos ficarão tentados a usar o mesmo 

tênis que os jovens mais velhos usam, neste caso inclui-se o exemplo do garoto. É uma 

questão de identificação com o seu futuro, já os mais velhos, no exemplo do executivo na 

faixa etária compreendida entre 40 e 45 anos se sentirão mais jovens, usando o mesmo 

produto e a mesma marca que os adolescentes. 

Conforme Lupetti (2007), responder a perguntas como quem é seu público-alvo e 

quais são seus hábitos e atitudes não é tarefa fácil, todavia, se não se souber quem deve 

receber a mensagem publicitária, não é possível criá-la e divulgá-la. É preciso uma análise 

cuidadosa e clara na definição do público-alvo para direcionar as ações de comunicação.  

 

2.3 MERCHANDISING 
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O merchandising, enquanto conceito, está muito próximo das atividades de 

promoção; por isso mesmo a grande dificuldade de ser compreendido.”Academicamente, no 

passado, as tentativas de aportuguesamento da palavra remetiam a mercandizar, merceologia, 

mercandologia, e até mercadologia e outos absurdos” (FERRACCIÙ, 2003 p.348). 

O Grande Dicionário Larousse Cultural da Lingua Portuguesa (2002) define 

merchandising como “designação corrente da propaganda não declarada feita atavés da 

menção ou aparição de um produto, serviço ou marca durante um programa de televisão, 

rádio, teatro e cinema”. 

Segundo Zenone e Buairide (2005 p.121) “a partir desse conceito podemos entender 

o merchandising como toda a inserção comercial em shows, novelas, filmes, eventos etc.” 

Para isso é preciso destacar que esse tipo de veiculação não deve ser considerado uma 

propaganda direta do produto. 

Que pessoa não se lembra de ter visto em alguma novela um personagem tomando 

alguma bebida , mostrando o rotulo e a marca, em que aparecia claramente sua imagem? A 

situações como essa, Blessa (2001, p.21) dá o nome de merchandising editorial, termo 

connhecido em outros países como Tié-in. Mas para Zenone e Buairide (2005), existe muita 

crítica em relação a esse uso, pois para eles, esse tipo de merchandising tem por objetivo 

persuadir o consumidor à compra de determinado produto, serviço ou marca, valendo-se do 

artifício de mensagens subliminares. 

As mensagens ou propagandas subliminares são veiculadas nos mas diversos canais 

de comunicação, como TV, cinema, rádio, histórias em quadrinhos, videogames, música, 

informática, outdoors e vitrines, entre outos. 

Para Zenone e Buairide (2005 p.122) “esse tipo de propaganda tem como objetivo 

maior controlar a mente do consumidor, portanto, fere as normas do bom senso e do livre 

arbítrio, pois não os dá escolha, seja na compra de um produto, seja em se tratando de uma 

filosofia ou um ideal político”.  

Segundo Pancrácio (2000, p.27), na terminologia técnica brasileira há diversas 

concepções para definir o conceito de merchandising: 
o Para profissionais de mídia, merchandising é a forma indireta de veiculação 

de uma mensagem comercial, o que demonstra um conceito muito próximo da 

propaganda. 

o Um profissional de marketing com o foco nas atividades de promoção dirá 

que o merchandising é qualquer ação da empresa visando promover o produto sem 

que ele esteja no ponto de venda. 
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o Outra versão do conceito diz que qualquer exposição da marca ou produto 

não veiculada pelas mídias e não paga pelo anunciantes se caracteriza como 

merchandising . 

Segundo o conceito apresentado por esse mesmo autor, o conceito imediatament 

anterior de merchandisng, assume um papel que é da publicidade. Um exemplo dessa prática 

ocorre quando um consumidor usa, espontaneamente, a camisa de um fabricante qualquer. 

Alguns autores tem uma visão mais focada, a partir de Blessa (2001, p.18) tem-se o 

merchandising como um “conjunto de atividades de marketing e comunicação destinadas a 

identificar, controlar, ambientar e promover marcas, produtos e serviços nos pontos de 

venda”. Já Costa (2003, p.232) também limita as atividades de merchandising às ações 

realizadas no ponto de venda. 

De acordo com Zenone e Buairide (2005), a partir da visão daqueles dois autores, 

percebe-se que há uma tendência em conceituar o merchandising como um conjunto de 

técnicas, ações ou material promocional usado no ponto de venda, a fim de proporcionar 

informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, motivando e influenciando 

as decisões dos consumidores na hora da compra. 

Conforme Ferracciùs (2002, p.348), “merchandising é a operação de planejamento 

necessária para colocar o produto ou serviço certo no mercado, no lugar e tempo certos, em 

quantidade certa e preço certo”. 

Embora o merchandising seja uma ação destinada ao consumidor final, ele faz parte 

de um programa de apoio intermediário, o que pode ser considerado quando se resgata a sua 

definição: Segundo Luppetti (2007, p. 94) “um conjunto de ações que visam construir um 

cenário favorável para compra do produto”  

Nos eventos, o merchandising vem sendo muito utilizado pois este é uma excelente 

ferramenta para a exposição da marca, os eventos, que possuem um grande fluxo de pessoas, 

podem explorar ao máximo todas as possibilidades desta técnica, evidenciando a marca e 

estimulando a compra dos produtos.  
 

Entre as ferramentas de comunicação mercadológica, o merchandising é uma 
atividade multifacetada que vem despontando como solução estratégica para 
inúmeros problemas surgindo no mix de marketing. Além de auxiliar o ajustamento 
dos produtos e marcas ao mercado, o merchandising destaca-se por garantir uma 
maior proximidade com o público e por sua capacidade própria de interagir mais 
diretamente com o consumidor.(PINHO, 2004,  p.69) 

           

Mas para definir melhor o assunto, Pinho (2004) descreve o merchandising como “a 

análise e a resposta para as mudanças (transformações) e processos (avanços) que ocorrem no 
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planejamento, negociação, aquisição e venda de produtos ou serviços, desde a sua concepção 

até o recebimento e uso pelo comprador”. 

Algumas outras definições do merchandising relatam que é a prática de marketing na 

qual a marca ou a imagem de um produto ou serviço é utilizada para vender outro, 

destacando-o da concorrência.  

 

2.3.1 Os Objetivos do Merchandising  

 

É possível definir três objetivos principais para o merchandising: vender mais e 

melhor, incrementar o número de consumidores e reduzir custos. 

De acordo com Zenone e Buairide (2005), “vender mais e melhor” depende de um 

bom merchandising, as vendas aumentam a curto prazo, pois uma boa exposição valoriza a 

marca e os produtos, tornando a compra não apenas necessária, mas também prazerosa. 

Incrementar o número de consumidores necessita que cada cliente tenha determinada 

capacidade potencial de compra definida pelos usos do produto e por sua aptidão econômica. 

Para os autores, ampliar permanentemente o número de clientes da marca ou seção é a forma 

mas fácil e segura de incrementar as vendas, além de disso, a multidão atrai novos 

compradores. Não é necessário selecionar o comprador, pois um merchandising eficiente atrai 

todos de forma constante. 

Reduzir custos, segundo Zenone e Buairide (2005), é decorência do fato de que 

quanto mais decisões intermediárias de compra (marca, quantidade, uso, características etc.) o 

consumidor tiver em mente, mais econômica será a ação do merchandising, reduzindo os 

principais custos de um PDV, como os relativos a espaço físico, estoques desnecessários e 

mão-de-obra dos auto-serviços. 

 

2.3.2 As Atividades do Merchandising 

 

A partir da década de 30, ocorreram grandes transformações nos processos 

operacionais do comércio varejista, com o advento e a instalação do auto-serviço, despertanto 

a necessidade de se criar algumas novas técnicas operacionais que complementassem as 

operações mercadológicas.  
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De acordo com Zenone e Buairide (2005), sem dúvida foi o varejo de bens de 

consumo imediato em que mais cedo se verificou essa necessidade. A ausência de balconistas 

e a possibilidade de os consumidores fazerem suas escolhas livremente levaram as empresas 

de mercado a pensarem em dar aos seus produtos um destaque nas lojas.  

Conforme os mesmos autores acima, podem ser incluídos como parte integrante das 

atividades do merchandising, o mix de produto em função do Público-alvo, pois o ponto 

básico de uma atividade de merchandising seria estabelecer o mix ideal de produtos a serem 

colocados em exposição no ponto de venda. É imprescindível ter produtos-âncoras, ou seja, 

produtos de marcas conhecidas e procuradas e agrupar os itens de acordo com a necessidade 

do consumidor.  

Outro ponto evidenciado por Zenone e Buairide (2005), é a comunicação integrada e 

a divulgação pelas mídias adequadas, conforme já diziam alguns especialistas: “a propaganda 

é a alma do negócio”. Esse adágio torna-se evidente no ponto de venda, pois a utilização de 

mídias como displays, take-ones, folhetos, banners, faixas e outros elementos permitem 

oferecer destaque aos produtos que a empresa deseja evidenciar.  

Todas as atividades de merchandising devem estar em sintonia com as demais 

ferramentas de comunicação, como a propaganda, a publicidade, a promoção de vendas e o 

marketing direto, formando o composto de comunicação. 

Segundo Zenone e Buairide (2005), merchandising pode ser conceituado, como um 

sistema de técnicas de venda cujos eixos principais são a apresentação, a rotatividade (giro) e 

o benefício dos produtos. 

Esse conceito também compreende o conjunto de ações que se realizam para a maior 

valorização possível do produto, tanto para o distribuidor, quanto para o consumidor. 

 

2.3.3 Responsabilidade do merchandising 

 

O merchandising, como qualquer outra área do marketing, exige algumas 

responsabilidades, para garantir o seu sucesso, para que isso ocorra é preciso haver um 

perfeito sincronismo entre os departamentos de marketing, da área de vendas e, indiretamente, 

de todos os outros departamentos da empresa,  

De acordo com Zenone e Buairide (2005), o departaento de marketing é quem cuida 

da criação e do controle da política e das verbas, bem como da análise e da avaliação da 

rentabilidade e do futuro das operações de merchandising . 
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Já o Departamento de vendas se incumbe do planejamento detalhado e da execução 

das operações de merchandising de acordo com a política e as verbas apropriadas, do controle 

funcional das operações , dos contatos com os clientes para concretizar a aprovação dos 

planos de merchandising e de briefing e da aprovação do material de ponto de venda. 

As operações de merchandising têm custos que derivam não só do material 

agregado, mas também das operações promocionais e da mão-de-obra empregada. 

Conseqüentemente, é de suma importância que se avaliem os resultados obtidos, não só em 

termos mercadológicos, mas também de custos e comparativamente. (ZENONE; BUAIRIDE, 

2005). 

Segundo os autores (ZENONE; BUAIRIDE, 2005), algumas perguntas devem ser 

feitas ao se avaliar os resultados do merchandising: 

 
o Qual o objetivo da operação de merchandising e qual o critério de avaliação 

que se deve usar? 

o A força de venda cumpriu toda a tarefa da operação exatamente como foi 

instruída a executá-la? 

o Houve desvios do plano original? Até que ponto eles alteraram o objetivo 

inicial? 

o As áreas escolhidas para executar a operação foram efetivamente as mais 

indicadas? 

o Se tudo foi executado conforme o planejado, os efeitos sobre a marca, ou 

marcas, foram os esperados? 

 

Conforme os autores, seguindo os critérios destas perguntas, pode-se avaliar com um 

pouco mais de clareza as operações do merchandising, e assim observar sua importância no 

plano de marketing. 

 

2.3.4 A Importância do material promocional 

 

Aos serem dispostos nos pontos de venda, os materiais promocionais, constituem 

elementos fundamentais, para o processo de informar, lembrar e  persuadir o consumidor a 

uma ação desejada pela empresa. 

Conforme Zenone e Buairide (2005 p. 134), “além de auxiliar no posicionamento e 

na divulgação de produtos, os materiais promocionais são importantes ferramenta em uma 
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campanha de comunicação cujo o objetivo seja contemplar o desejo e a intenção de compra”, 

ou seja, os materiais de merchandising reforçam ou ampliam os efeitos da propaganda. 

Segundo Blessa (2001), deve-se ter o mesmo cuidado com a comunicação no ponto 

de venda que o dispensado a uma propaganda, devendo-se levar em conta os seguintes pontos 

fundamentais para o desenvolvimento dos materiais: 

 
o Criatividade: O material de PDV, deve ser antes de tudo criativo e bem 

dimensionado para o local onde será aplicado. 

o Originalidade: Concepção inédita, tema apropriado, texto curto e fácil, além 

de bom impacto visual, farão com que a mensagem seja bem memmorizada. 

o Funcionalidade: Simplicidade, boa acomodação do produto, montagem, além 

de colocação e reposição fácil, garantirão a aceitação e uso pelos lojistas. 

 

Para Costa (2003, p. 234), a comunicação adequada no ponto de venda garante 

excelentes resultados ao produto, proporcionando um conjunto de facilidades ao consumidor e 

benefícios para o intermediário, como transformar a intenção de compra em venda, permitir 

que o ambiente do ponto de venda se torne mais alegre e agradável, reforçar a lembrança e a 

fidelidade à marca do produto ou da empresa e aumentar a rotatividade do produto, 

proporcionando um resultado mais efetivo no PDV. 

Existem alguns materiais e ações promocionais que são utilizados nos pontos de 

venda. De acordo com Zanone e Buairide (2005), são: 

 
o Abordagem : Ato realizado por um(a) demostrador(a)1 para indução à 

compra de um produto. Normalmente, a abordagem é acompanhada por folheto, 

amostra ou brinde promocional. 

o Adesivos de Chão: a fixação de um material plástico auto-colante contendo 

mensagens promocionais, cujo objetivo é criar uma marcação que leve o cliente a 

um ponto desejado dentro do PDV. Os adesivos são bem aceitos em locais como 

bares, restaurantes e supermercados, podendo ser colocados não apenas no chão, 

mas também em objetos como balcão, entre outros. 

o Banners: Sinalizadores que podem assumir diversos tamanhos, sendo 

confeccionados em papel, plástico ou tecido e esticados sobre roletes de madeira. 

Contêm informações sobre produtos ou marcas e sua função é muito importante, 

pois atuam diretamente no ponto de venda, despertando nos consumidores o desejo 

de compra. 

                                                 
1 Demonstrador (a): Profissional destinado (a) para divulgar os atributos de determinados produtos ou serviços 
aos consumidores. 
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o Cartazes e cartazetes: material utilizado em pontos extras e locais de fácil 

visualização no local. 

o Clip strip: tira plástica cujo objetivo é aumentar a visibilidade dos produtos 

em diferentes pontos do local, mediante exposições cruzadas com categorias afins 

ou ainda em locais de grande tráfego de consumidores, gerando aumento das 

vendas por meio de compras não planejadas. 

o Display: Um dos materiais que mais chamam atenção no PDV, normalmente 

é utilizado para promover, apresentar ou expor, demostrar e ajudar a vender o 

produto ou serviço, podendo ser colocado diretamente no chão. A embalagem-

display tem dupla função, podendo tanto ser utilizada como embalagem para 

transporte, como servir de display no ponto de venda. 

o Inflável: Peça de material plástico flexível que deve ser usada cheia de ar e 

ter impressas ou pintadas mensagens ou imagens. O inflável pode ter o formato do 

produto ou da marca. 

o Móbile: material aéreo, sustentado por fios, para a fixação no teto do PDV. È 

mais usado em lojas de conveniência ou especializadas, em pequenos mercados e 

farmácias. 

o Stopper: peça publicitária que se sobressai perpendicularmente à prateleira ou 

estande. 

o Take-one: Folheto contendo informações sobre produtos, serviços ou 

promoções. Quando não utilizados por promotoras em abordagens, devem estar em 

locais de visualização imediata, como ponta de estandes ou entrada de lojas. 

o Urnas: Suas principais funções são armazenar cupons promocionais e 

despertar no consumidor o interesse de participar da promoção. Para que isso 

aconteça, é preciso que a urna esteja em um local de visualização imediata, como 

ponta de estande ou na entrada das lojas. 

 

Segundo Pinho (2004, p.72), o merchandising: 

 
interpreta as preferências do consumidor para a empresa, dirigindo e 
supervisionando o desenvolvimento das linhas de produto do princípio ao fim. As 
suas responsabilidades estão ligadas principalmente ao conteúdo da linha, estilos, 
variedades do sortimento e formas de apresentação. 

 

Os eventos trabalham diretamente com merchandising, seja no próprio evento, seja 

na parceria entre seus patrocinadores, sendo necessário entender os conceitos relativos ao 

marketing de eventos. 
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2.4 MARKETING DE EVENTOS 

 

No Brasil, um dos setores em maior ascensão atualmente é o de eventos, no sentido 

amplo da palavra: feiras, congressos, rodada de negócios, simpósios, shows promocionais 

entre outros. Empresas atentas incluem, hoje, os eventos no plano de marketing como uma 

variável importante, integrada a sua comunicação global e não mais como uma atividade de 

segundo plano, emergencial, ou como uma obrigação de estar lá.  

O que as empresas querem é divulgar a sua marca e reforçar o seu share of mind2, 

sendo assim cada vez mais estão surgindo eventos que levam em seus nomes marcas 

conhecidas no mercado internacional e nacional, eventos como o Nokia Trends, Coca-Cola 

Vibezone, Skol Beats, Claro que é Rock, Tim Festival, entre outros. Estes megaeventos têm 

um grande planejamento e uma estrutura gigantesca, recebendo um público numeroso, 

proporcionando ampla visibilidade para as marcas e reforçando ainda mais o seu share3.  

Segundo Melo Neto (2001, p.22), o marketing de eventos “é uma modalidade de 

marketing promocional que objetiva criar ambientes interativos onde o negócio do 

patrocinador se junta a consumidores potenciais, promove a marca e aumenta as vendas”. O 

marketing de eventos se insere na categoria de marketing promocional, pois sua natureza 

institucional valoriza a marca do patrocinador, maximizando sua divulgação reforçando a sua 

imagem ao torná-la mais conhecida.  

Dentro do marketing de eventos existem outras sub categorias que a dividem, são 

elas: o marketing esportivo, o marketing cultural o marketing social e o marketing ecológico. 

De acordo com MELO NETO ( 2001, p.23), “o conceito de evento por ser bastante amplo, se 

aplica a qualquer modalidade de marketing promocional, o patrocínio de eventos é uma 

modalidade de investimento”  

O marketing cultural, segundo Melo Neto (2001, p.36) compreende a política e 

estratégia de financiamento da cultura pela iniciativa privada,. O autor cita uma pesquisa 

realizada em 1994 pelo Instituto Databrasil, por solicitação do Centro Cultural Cândido 

Mendes, sediado no Rio de Janeiro, que constatou uma sensível diminuição do volume de 

investimento empresarial em cultura. 

Segundo este mesmo autor, a pesquisa também acusou o surgimento de um novo 

padrão de gerenciamento de projetos culturais junto às empresas que tradicionalmente 

investem neste setor.  
                                                 
2 Share of mind: conscientização do maior número possível de pessoas em relação a uma marca 
3 Share: participação, porção de mercado. 
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Para Melo Neto (2001), são essas empresas que investem em eventos, que levam o 

seu nome e marca. Alguns destes eventos não existem mais, mas marcaram época, eventos 

como o Free Jazz Festival, Concertos Boavista, Hollywood Rock, Carlton Dance Festival, 

Mostra de Filmes Banco Nacional, Concertos Vinólia, Heineken Concerts e outros. 

De acordo com o objetivo que se pretende alcançar, o marketing de eventos é uma 

ferramenta estratégica muito eficaz no que diz respeito à comunicação da empresa com o 

cliente, devido ao contato e a exposição da marca e dos serviços que estarão à disposição dos 

clientes, não somente na captação, mas também no processo de fidelização do público.  

Muitas empresas estão utilizando a estratégia de patrocinar grandes eventos como 

forma de tornar suas marcas globalizadas: empresas como IBM, McDonalds, General Motors 

e Ford estão destinando verbas bastante significativas para o patrocínio de eventos de grande 

porte.  

Para o autor há também aquelas empresas que apóiam os eventos realizados pela 

prefeitura local, o melhor exemplo disso é o patrocínio de shows comemorativos das datas 

festivas da cidade e dos eventos que fazem parte do seu calendário turístico (carnaval, 

festivais populares, festas de fundação da cidade, reveillon, entre outros.) 

Segundo Melo Neto (2001, p. 36), o evento cultural tem se revelado como a melhor 

estratégia de investimentos na área cultural. O formato mais comum é realização de “shows 

musicais” e o patrocínio de eventos tipo “exposições e mostras” no campo das artes plásticas, 

cinema, fotografia e vídeo. 

De acordo com Melo Neto (2001), no Brasil, os estabelecimentos culturais (museus, 

bibliotecas, centros culturais e outros) ganharam nova vida com o aporte de recursos privados. 

A prática do Marketing de Eventos vem de longa data e contém uma linha histórica 

com grandes nomes e grandes casos de sucesso, de acordo com Hoyle (2002, p. 23), a história 

é rica de exemplos de gênios criativos que sonharam além das fronteiras do convencional para 

desenvolverem a conscientização e aumentar as vendas com seus eventos. Para Hoyle (2002) 

existem três E’s no marketing de eventos que necessitam ser seguidos, são eles o 

Entretenimento, a Emoção e a Empresa. Conforme Hoyle (2002), não importa se é uma 

convenção completa ou um banquete isolado para entrega de prêmios, os três elementos são 

críticos para o sucesso contínuo do evento. 

Para Hoyle (2002), a emoção pode parecer intangível, mas é real. È a chave para a 

venda de um evento memorável. Ela pode ser gerada pelo entretenimento que para o autor 

“remove todas as portas”: a grande banda, o mágico deslumbrante, a fabulosa festa montada 

no saguão de um hotel resort. Entretanto, para esse mesmo autor, o entretenimento pode não 
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ter nada a ver com a emoção prometida por um profissional de eventos. Muitos profissionais 

perdem a oportunidade de promover emoção em outros pontos críticos de suas reuniões ou 

eventos. 

O entretenimento, segundo o autor, está disponível em qualquer lugar, é parte da 

sociedade. Anos atrás, as pessoas precisavam fazer um esforço especial para sair de casa e ir 

ao teatro ou a um evento esportivo para desfrutar de entretenimento, mas para o autor, agora 

elas estão saturadas com opções convenientes de entretenimento doméstico na televisão, com 

CDs e DVDs, computadores e vídeos. Para Hoyle (2002), a chave do sucesso do marketing é 

a necessidade de fornecer um tipo de entretenimento que forçará sua audiência a sair de casa 

para experimentar algo que não encontrará lá, por que o que você está oferecendo é diferente, 

exclusivo e preparado para elas.   

Segundo Hoyle (2002, p. 24) a emoção pode fazer parte de um tributo a um líder 

industrial, de um novo logo corporativo lançando em uma conferência de vendas ou da 

comemoração do aniversário de uma associação. O importante é que a emoção deve sempre 

ser considerada como parte de um plano de marketing eficaz. 

A empresa é definida no Webste’s Unabridged Dictionary, entre outras coisas, como 

“a disposição para assumir riscos ou tentar algo novo: implica energia e iniciativa”. Para 

Hoyle (2002), se há alguma característica que defina os pioneiros de marketing de eventos, é 

essa vontade de romper os limites da razão, navegar em águas desconhecidas, consolidar os 

pontos mais importantes de marketing na imaginação e na consciência dos públicos que 

desejam atrair.  

Os eventos estão diretamente ligados ao marketing, o que os torna uma atividade de 

marketing é a capacidade de juntar o negócio do patrocinador aos consumidores potenciais. 

Segundo Neto (2003, p.31): 

 
essa combinação negócio-consumidor se processa por meio da ocorrência de um 
fato e de um acontecimento que atrai o interesse de pessoas, estas movidas pelo 
interesse de participar de algo, diferente e em busca de opções diversificadas de 
lazer e entretenimento, decidem participar direta ou indiretamente do evento, essas 
pessoas, ao participarem desses eventos, tem um contato maior com as marcas, com 
seus produtos e aprendem a valorizar estas marcas.  

 

 

Segundos os autores, os eventos estão constantemente evidenciado as marcas, 

criando um elo muito forte entre o marketing de eventos e as marcas, que necessitam 

constantemente estarem na mídia, para o público nunca esqueça que elas existem.  
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2.5 MARCA: 

 

O uso da expressão marca é bastante arcaico, pois há muito tempo já existe a  

preocupação em relação aos cuidados com os produtos, sendo através da rotulagem que se 

constataram os primeiros registros em relação a criação de marcas. Segundo Kotler (1998, p. 

396), “os primeiros registros históricos do uso da marca datam da idade média quando 

artesões criavam marcas, para identificar seus produtos e proteger a si próprios e seus 

consumidores contra produtos de qualidade inferior”.  

Se antes as pessoas já gostavam de distinguir seus produtos dos seus concorrentes e 

proteger a imagem de seus produtos contra plágios, além de controlar a qualidade, nos dias de 

hoje uma empresa não é nada sem uma marca, por isso elas se utilizam de vários recursos 

para zelar por sua imagem, protegendo-a, pois, muitas a tem como seu patrimônio mais 

valioso.  

 
A marca é uma força tão poderosa que é difícil algo não a possuir . O sal é vendido 
em embalagens que identificam o fabricante, laranjas são seladas com o nome do 
agricultor e componentes automobilísticos como velas, pneus, filtros, apresentam o 
rótulo dos fabricantes e diferentes marcas das montadoras. Alimentos frescos, como 
frangos, perus e salmões, estão sendo vendidos cada vez mais como marcas 
intensamente anunciadas. (KOTLER, 1998, p. 396)  

 

É através da marca que as empresas fazem sua exposição em patrocínios. Segundo 

Kotler (1998, p.393), ela é definida como “um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação 

dos mesmos, que tem o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e de diferenciá-los de concorrentes”. Sabe-se que marca não é só isso, pois a 

definição de marca é bastante ampla.  

A marca está presente em tudo, em todos os produtos e empresas, é através dela que 

formamos o conceito dos produtos ou empresa, pois uma marca bem trabalhada sempre é 

lembrada. Quando se menciona o nome Coca-Cola, por exemplo, não é por acaso, é por que a 

empresa trabalha diretamente na identidade dessa marca, cuidando constantemente da sua 

imagem.  

 
 
 
Quando se fala em marca, é comum estar-se a referir, na maioria das vezes, a uma 
representação gráfica no âmbito e competência do designer gráfico, onde a marca 
pode ser representada gráficamente por uma composição de um símbolo e ou 
logotipo, tanto individualmente quanto combinados.  
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No entanto, o conceito de marca é bem mais abrangente que a sua representação 
gráfica. Uma empresa através de seu nome fantasia e da sua representação gráfica - 
comunica a "promessa" de um produto, seu diferencial frente aos concorrentes que o 
faz especial e único. O mercadólogo busca associar às marcas uma personalidade ou 
uma imagem mental. Assim, pretende ´marcar´ a imagem na mente do consumidor, 
isto é, associar a imagem à qualidade do produto. Em função disto, uma marca pode 
formar um importante elemento temático para a publicidade. Possui vários níveis de 
significado, entre eles cultura, atributos ou benefício. É fundamental entender que a 
marca é mais intangível do que tangível, pois o consumidor de determinada 
classificação demográfica tem sensações, experiências e percepções diferentes sobre 
a mesma marca em relação a outro consumidor classificado demograficamente da 
mesma forma. (KOTLER, 1998, p. 385) 

 

A imagem é muito importante para a marca, pois é preciso se ter uma boa imagem 

para poder atingir os objetivos traçados para o mercado. A imagem da marca vem sendo 

substituída pelo termo identidade da marca, que segue alguns dos mesmos conceitos, sendo 

que o termo identidade da marca é mais atual e mais específico. Os estudos de imagem tratam 

das maneiras pelas quais certos públicos concebem um produto ou marca, um político, uma 

empresa ou até um país.  

“A imagem trata da maneira pela qual esse público decodifica o conjunto de 

símbolos provenientes dos produtos, dos serviços e das comunicações emitidas pela marca” 

(KAPFER, 2003, p. 84)  

Segundo o mesmo autor:  

 
A identidade é um conceito de emissão, trata-se de especificar o sentido, o projeto, a 
concepção que a marca tem de si mesma. A imagem é um resultado, uma 
decodificação. Sob um plano administrativo, a identidade precede a imagem. Antes 
de ser representada na imaginação do público, é preciso saber o que se deseja 
apresentar. Antes de ser captada, é preciso saber emitir. A imagem é uma 
decodificação, uma extração de significado uma interpretação de signos. (KAPFER, 
2003,  p. 86) 

 

Então, a identidade da imagem tem um significado de lembrança na mente do 

público, pois as marcas necessitam serem expostas para poderem ser lembradas, e o patrocínio 

é uma forma de expor estas marcas.  
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2.6 HISTÓRICO DO PLANETA ATLÂNTIDA 

 

O Planeta Atlântida é o maior evento de verão do sul do país. Ocorre no Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina, é promovido pelo grupo RBS e produzido pela DC7. Teve seu início 

em 1996 e foi criado com o intuito de preencher uma lacuna que existia no verão do litoral 

gaúcho. Seu objetivo maior é promover o entretenimento para os ouvintes da Rádio Atlântida 

FM, empresa pertencente ao grupo RBS. (PLANETA, 2008) 

Os ouvintes não dispunham de um grande evento de verão que reunisse bandas 

regionais e nacionais em um único local, que promovesse também a reunião de pessoas de 

todas as partes do estado, algo que pudesse transmitir muita energia e sintonia para o público 

jovem, que proporcionasse em dois dias muita alegria e diversão. Para isso, foi criado o 

“Planeta” como carinhosamente é chamado hoje. Mais tarde, foi expandido para o litoral 

catarinense, onde foi muito bem aceito e hoje faz grande sucesso naquele estado. (PLANETA, 

2008) 

O Planeta Atlântida já começou como um grande evento, com uma estrutura 

montada para receber um grande número de pessoas. Para isso foram desenvolvidas 

campanhas publicitárias massivas, que foram veiculadas no rádio, na televisão e nos jornais 

do grupo RBS. O Planeta, no seu início, contava com poucos patrocinadores, mas já dispunha 

de espaços destinados para eles dentro da suas dependências, com a possibilidade de 

distribuição de brindes e matérias publicitários, lounges4 para convidados em sua área vip, 

com grande aproveitamento de merchandising por essas empresas. (PLANETA, 2008) 

 

2.6.1 Histórico da Renner 

 

A Renner começou suas operações em 1912, no Rio Grande do Sul, como filial de 

uma empresa têxtil administrada pela família Renner. Em 1940, expandiu sua oferta de 

mercadorias e tornou-se uma loja de departamentos. Em 1965, foi constituída a Companhia e, 

em 1967, ocorreu a sua abertura de capital. Após uma profunda reestruturação no início da 

década de 1990, a Renner transformou-se em uma loja de departamentos especializada em 

vestuário. (RENNER, 2008). 

Ainda na década de 1990, a Renner expandiu suas operações para os Estados de 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, 
                                                 
4  Lounges: Áreas montadas para melhor conforto de convidados. 
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consolidando sua posição nesses mercados como uma loja de departamentos com mercadorias 

de qualidade a preços competitivos. Em 1991, a Companhia contava com 8 lojas e, até 

novembro de 1998, já havia inaugurado 13 novas lojas. (RELATÓRIO RENNER, 2008)  

Em dezembro de 1998, a J. C. Penney Brazil Inc., subsidiária de uma das maiores 

redes de lojas de departamentos dos EUA, adquiriu o controle acionário da Companhia, até 

então detido pela família Renner, bem como outras ações detidas por acionistas minoritários, 

data em que já tinha 21 lojas. Como subsidiária do grupo J. C. Penney, a Renner obteve 

alguns benefícios operacionais, tais como o acesso a fornecedores internacionais, especialistas 

na escolha de pontos comerciais, bem como a procedimentos e controles internos 

diferenciados. Isso contribuiu para um crescimento substancial a partir de dezembro de 1998. 

(RENNER, 2008). 

 

Figura 1. Crescimento do número de lojas da Renner de 1995 a 2007 

 

Fonte: RENNER (2008). 

 

A expansão da Renner também envolveu a abertura de novas lojas nos Estados de 

Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a partir do ano 2000. A Renner 

espera agilizar seu programa de expansão de lojas por meio da abertura anual de um 

significativo número de novas lojas ao longo dos próximos anos e está atualmente planejando 

sua expansão para as regiões Norte e Nordeste do Brasil. (RENNER, 2008). 

Concretizando com sucesso sua estratégia de crescimento, a Renner ampliou as 

vendas em cada ano dos últimos 11 anos. Em 2007, sua receita líquida da venda de 
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mercadorias foi de R$ 1.751,7 milhões, que comparada com os R$ 133,4 milhões obtidos em 

1995, representa um crescimento de aproximadamente 1200%. (RENNER, 2008). 

 

2.6.2 A Renner no Planeta Atlântida5 

 

A parceria entre a Renner e o Planeta Atlântida teve seu início no ano de 1997, com 

um convite feito por parte do grupo RBS para que a loja vendesse a marca do Planeta, com a 

criação de uma griffe que venderia camisetas, bermudas, bonés, chaveiros e outros.  

No convite enviado, a empresa seria posto de venda de ingressos para o evento, 

fortalecendo ainda mais a entrada das pessoas em suas lojas espalhadas pelo estado. Dentro 

deste pacote estava a disposição de uma loja dentro do evento para a venda dos artigos do 

Planeta, a Renner pode vender seus produtos exclusivos do evento, um espaço temático foi 

montado, onde a Loja criou um ambiente em que a Renner pode ter um contato mais direto 

com o seu público. Neste espaço, a Renner criou um ambiente com música própria, com a 

presença de vários DJ’s, e com muita propaganda e clipes exclusivos da loja, além de uma 

decoração diferenciada (veja fotos no capítulo de RESULTADOS E DISCUSSÃO).  O 

espaço se destacou muito dos demais dentro do evento, onde também foram distribuídos 

brindes e oferecidos serviços aos visitantes, desde maquiagem até confecção de penteados 

diferentes para os Planetários da Renner.  

Dentro das dependências do Parque, onde é realizado o evento, foi feita uma 

distribuição de brindes, como bandanas, adesivos, tatuagens e mapas do evento contendo a 

programação do espaço Renner, ou Arena como é chamado. 

O evento também disponibiliza para a empresa um espaço dentro do camarote vip, 

direcionado aos patrocinadores. Neste ambiente, a Renner montou um espaço para seus 

convidados, contendo um serviço parecido com o Espaço Renner, mas com mais conforto, 

servindo bebidas e aperitivos, com uma ampla distribuição de brindes, semelhantes aos 

distribuídos no Espaço Renner. 

A marca sendo patrocinadora do evento, tem uma vasta exposição na mídia, com 

anúncios em jornais, televisão, internet, rádio e com o próprio merchandising feito dentro do 

evento.  

 

 
                                                 
5 Informações obtidas no relatório anual de 2007 das Lojas Renner. 
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3. METODOLOGIA   

Mediante os objetivos estabelecidos por esse estudo e segundo o entendimento de que 

metodologia científica é o conjunto detalhado e seqüencial de métodos e técnicas científicas a 

ser executado ao longo de uma pesquisa, foi preciso criar um caminho a ser seguido para 

melhor compreender o fenômeno investigado.  

O método aplicado na pesquisa é o estudo de caso, que consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento.  

 
Caracterizado por ser um estudo intensivo. É levada em consideração, 
principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos os 
aspectos do caso são investigados. Quando o estudo é intensivo podem até aparecer 
relações que de outra forma não seriam descobertas (FACHIN, 2001, p. 42). 

 

Foi feita uma pesquisa envolvendo a documentação, analisando os dados de pesquisas 

encomendadas e dados fornecidos pela administração do evento para a empresa, 

caracterizando-se como uma pesquisa documental, em que, segundo Gil (2001, p.46), “as 

fontes são muito mais diversificadas e dispersas. Há de um lado os documentos de primeira 

mão, que não receberam nenhum tratamento analítico.” Mas o trabalho encaixa-se nos 

documentos “de segunda mão” por que de alguma forma já foram analisados, por tratarem-se 

de relatórios de pesquisas e de tabelas estatísticas.  

Esta pesquisa é de natureza qualitativa e também quantitativa à medida que o conjunto 

de dados quantitativos e qualitativos, segundo Minayo (2001, p. 85), não se opõem, ao 

contrário, se complementam, pois a realidade atingida por eles interage dinamicamente.  

A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2001) responde a questões particulares, com 

um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com um universo de 

significados, crenças, atitudes, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

E a pesquisa quantitativa se apresenta como uma pesquisa mais objetiva. 

O procedimento científico deste estudo permite classificá-lo como exploratório, pois 

conforme declara Vergara (1997), as pesquisas exploratórias são realizadas em áreas onde há 

pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Na visão de Gil (2002), esse tipo de 

pesquisa caracteriza-se por envolver levantamento bibliográfico e entrevistas com os gerentes 

da empresa.  

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que trata-se da busca e 

análise da bibliografia tornada pública em relação aos temas de estudo, colocando o 



 

 

32

pesquisador em contato direto com o que foi escrito sobre o assunto. Neste levantamento 

bibliográfico, foram estudados conceitos relativos a marketing, marketing cultural, 

consumidor e público-alvo, merchandising, marketing de eventos e marca. Além disso, foram 

levantados históricos do Planeta Atlântida, das Lojas Renner e das Lojas Renner inserida no 

evento. 

Após a pesquisa bibliográfica, foi elaborada uma entrevista com roteiro de perguntas 

abertas que, segundo Barros e Lehfeld (2001), tem a característica de levantar informações 

com a vantagem de abranger um pequeno número de pessoas, esta entrevista foi aplicada com 

a gerente administrativa de promoções da Renner, Eliane Guisso.  

Foi feita uma análise das fotografias, enviadas pela própria Renner, e de fotografias de 

arquivo pessoal do pesquisador. A entrevista, juntamente com a documentação enviada, 

serviu de base para toda a pesquisa feita. 

A pesquisa tem um caráter exploratório e descritivo, pois segundo Gil (2001, p.42), 

“as pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que habitualmente realizam 

os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São também as mais solicitadas 

por empresas comercias, partidos políticos, entre outros”.  

Estas metodologias reunidas direcionaram os estudos, facilitando a compreensão dos 

dados analisados, pois sem este embasamento científico seria muito difícil decupar os dados e 

extrair as informações necessárias para a realização da pesquisa. 
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4. DESCRILÇAO DAS AÇÕES DA RENNER NO PLANETA ATLÂNTIDA 2008 

 

Unindo os conceitos estudados no referencial teórico, pode-se fazer uma análise das 

ferramentas utilizadas pela Renner no Planeta 

Atlântida de 2008. 

Todas as ações de marketing são 

desenvolvidas e pensadas em conjunto, com a 

Renner e a empresa que desenvolveu o marketing 

promocional do evento, a Mazah Live Marketing, 

para atender o briefing que solicitava que as ações 

estabelecessem uma experiência entre os 

“planetários” e a marca Renner, foram 

desenvolvidos diversos mecanismos. 

 A Renner dispunha de várias ferramentas 

para chamar a atenção do público no evento, 

ferramentas estas que foram bem aproveitadas, 

segundo seus idealizadores, extraindo-se o 

máximo de suas utilidades. 

No evento a empresa contou com o 

Espaço Planeta, ou Arena, que é o principal 

contato da marca com o público, ao qual todos os participantes do evento têm acesso.  

No clima do evento, este é um local de muita “badalação”, com tematização e 

ambientação própria. Este ambiente conta com várias atrações, como dancers, animadores, 

telas de plasma e DJ’s, que se revezam animando a Arena e garantindo sempre que o público 

fique o maior tempo possível no local, pois este espaço é o que concentra o maior número de 

atividades da marca.  

Neste espaço estão sendo seguidos alguns conceitos de Blessa (2001, p 18) que diz 

que tem se o merchandising, com “conjunto de atividades de marketing e comunicação 

destinadas a identificar, controlar, ambientar e promover marcas, produtos e serviços” a Arena 

conta com todos estes conceitos apontados pela autora.   

É na Arena que são distribuídos a maioria dos brindes, conforme entrevista realizada 

com Eliane Guisso, do Departamento de Propaganda e Promoção. Os brindes distribuídos, 

ARENA (ARQUIVO PESSOAL)

      DJ ARENA (ARQUIVO PESSOAL)
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que contem a marca da empresa, são: adesivos, bandanas, camisetas, camisetões de dois e três 

lugares, mãozinhas, cartazes com frases diferentes. 

Estes brindes estão inseridos nos materiais promocionais, que segundo Zenone e 

Bauaride (2005 p. 134), “além de auxiliar no posicionamento e divulgação de produtos, os 

materiais promocionais são importante ferramenta em uma campanha de comunicação cujo 

objetivo seja contemplar o desejo e a intenção de compra”.   

Os adesivos distribuídos são de formato diferenciado, 

denominados adesivos-sinaleira, eles tem a função de amenizar as 

chances de abordagem invasiva a pessoas já comprometidas, 

evitando a formação de brigas e tumultos na festa.  

Segundo o relatório da empresa, foram distribuídos 30 mil 

adesivos com as seguintes cores e indicações 

(explícitas): Vermelho – “Nem vem!”; Amarelo – “Quem Sabe...”; 

verde – “VEM!”. Estes adesivos vêm sendo confeccionados há 

várias edições do evento e segundo os 

idealizadores sempre fazem muito sucesso com os planetários.  

Outro brinde que causa grande impacto é a bandana, que 

também vem sendo distribuída há várias edições, garantindo 

grande sucesso nas ações propostas pela empresa. São distribuídas 

em sua maioria dentro ou próximo à Arena, mas também é 

distribuída em diversos pontos do Evento.  

A bandana é forma de merchandising bastante original, 

pois ela segue o conceito de Blessa (2001) por ser um objeto 

criativo e bem dimensionado para o local 

onde está sendo aplicado. Ela é bastante funcional, pois além de servir como proteção nas 

horas de sol quente no evento,  ela vira uma peça decorativa no figurino dos planetários.   

 

 

 

 

         ADESIVOS  (RELATÓRIO RENNER 20008

         BANDANAS (RELATÓRIO RENNER 2008)
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Um brinde que conforme os organizadores, chamou muito a atenção na edição de 

2008 foram os camisetões, que eram distribuídos em ações 

isoladas dentro da Arena e em brincadeiras realizadas o 

tempo todo no local. Estas camisetas eram de duas ou três 

pessoas, segundo os idealizadores das ações os camisetões, 

na verdade, tinham duas finalidades: Facilitar a vida dos 

solteiros no approach6 e deixar os casais mais próximos, 

além de ser um “outdoor” ambulante dentro do Planeta, 

chamando a atenção de todos no evento. 

Este brinde é uma ferramenta de merchandising, que 

segue o conceito de Blessa (2001), que diz que o material 

promocional deve ter originalidade, elas possuem uma 

“concepção inédita, tema apropriado, texto curto e fácil, além 

de bom impacto visual, faz com que a mensagem seja bem 

memorizada”. 

Um brinde bastante diferenciado são as 

mãozinhas, que contém a marca da Renner no 

centro. Esta é uma forma de fazer a marca 

aparecer com grande ênfase nas transmissões do 

evento que são realizadas pela TV COM e 

MULTISHOW, já que elas circulam por todo o 

evento e têm um destaque maior em frente ao 

palco.  

As mãozinhas são excelentes forma de 

merchandising, por possuírem esta mobilidade de circulação, elas fazem parte de um dos 

conceitos de Pancrácio (2000), que diz “ qualquer ação da empresa visando promover o  

produto que esteja fora do ponto de venda” é caracterizado com um merchandising editorial, 

pois tem o objetivo de persuadir o consumidor. 

 

                                                 
6 Approach: aproximar-se {v.refl.}, aproximação {f.} consultado no site: http://pt.bab.la/dicionario/ingles-
portugues/approach.html em 02 de junho de 2008. 
 

 

             MÃOZINHA-(RENNER 20008) 

  

CAMISETÃO DE 3 LUGARES 
          (RENNER 2008) 

         CAMISETÃO 2 LUGARES 
             (RENNER2008) 
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        Outra peça que segundo os idealizadores, chamou muito a atenção pela 

criatividade, foram os cartazes, segundo os responsáveis pela ação, são cartazes de Guerrilha. 

De acordo com eles, é possível e necessário fazer uma emboscada em um evento que se está 

patrocinando. Com o objetivo de maximizar o espectro da marca de forma inteligente, esta 

ação também foi desenvolvida. 

Foram infiltrados agentes em meio 

à multidão de espectadores, com a função 

de levar placas alusivas aos artistas que se 

apresentavam no palco. Essas placas 

continham, além de frases fanáticas, o 

logo da Renner. Com os 

agentes posicionados diante das principais 

câmeras do palco,  a empresa foi 

transmitida nas imagens da TV COM e MULTISHOW para todo o Brasil. 

Os cartazes de guerrilha, foram uma das ações mais inteligentes executadas no evento, 

pois eles contemplam, umas das principais atividades do merchandising, que é segundo 

Zenone e Bauairide (2005) o da comunicação integrada, e da divulgação pelas mídias 

adequadas, esta ferramenta oferece o destaque que a empresa deseja evidenciar, no caso a 

marca Renner. 

Na Arena, também foi criada uma ação 

diferenciada nesta edição do evento, a “Vista 

Romântica”, a fim de aproveitar ao máximo o espaço 

do stand, foi criado um elevador panorâmico, que 

serviu para colocar os casais do Planeta em “órbita”.  

Segundo os idealizadores da ação, para ter 

direito a 15 minutos de vista romântica a 10 metros 

do chão, mecânicas especiais foram criadas para 

solteiros e casais. A cada uma hora, 4 meninas e 4 

meninos, todos solteiros, eram clicados e exibidos nos 

telões do espaço. Com a energia e brincadeiras bem 

humoradas do animador do espaço, era sugerido que 

         CARTAZES DE GUERRILHA (ARQUIVO PESSOAL)

            BRINCADEIRA PALCO 
               (ARQUIVO PESSOAL) 

   VISTA ROMÂNTICA (RENNER 2008)
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o primeiro casal que se formasse e fosse ao palco dar um beijo, levava os 15 minutos de 

romance nas alturas. 

Já para os casais, a mecânica funcionava assim: o fotógrafo os clicava e as fotos 

rodavam nos telões. Para cada foto um sistema atribuía uma frase dando um parecer para o 

casal e um índice indicando o quanto combinavam:  

Ex: “Paulo e Carla, 85%. Vocês combinam muito, só cuidem dos ciúmes.” 

Em determinados momentos, o shuffle 7congelava e o casal exibido ganhava os 15 

minutos de namoro no elevador. 

Esta é uma ação que promove grande emoção e segundo Hoyle (2002), ela é muito 

importante e sempre dever fazer parte de um plano de marketing eficaz. 

Conforme Melo Neto (2003), os eventos bem como suas atividades paralelas, estão 

diretamente ligados ao marketing proporcionando a capacidade de 

juntar o negócio do patrocinador aos consumidores potenciais. 

Uma ação que de acordo com os realizadores, chamou 

grande atenção do público foi o “Mande seu recado”, para que 

quem estivesse com vergonha de “chegar” em alguém, pudesse 

mandar uma mensagem para as telas de plasma espalhada pela 

Arena, que alem de transmitirem vários clipes e imagens ao vivo 

do local, garantiam o serviço de mensagens e computadores 

espalhados pela arena. 

Esta ação salienta-se pela criatividade, que é um dos 

conceitos de Blessa (2001), que diz que “o material dever ser antes de tudo criativo e bem 

dimensionado para o local onde será aplicado”. 

Uma outra peça que se destacou 

das demais nesta edição foi o “Sofazão”: 

como o contrato de patrocínio 

contemplava a utilização de infláveis no 

espaço do evento, pensando na 

possibilidade de usar esta peça de forma 

integrada com o contexto, foi criado este 

sofá, que além de ser uma peça imponente, 

                                                 
7 Shuffle: termo utilizado também para definir monitor ou tela. 

MANDE SEU RECADO     
(ARQUIVO PESSOAL) 

                      SOFAZÃO (ARQUIVO PESSOAL)  
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que ficava em frente ao palco, serviu como ótima diversão para o público, que podia, além de 

ter uma visão privilegiada do que estava acontecendo no palco, aproveitar um momento de 

descanso. Além do sofá, a Renner também utilizou outros infláveis como balões que ficavam 

suspensos e que sempre chamam a atenção de todos por serem peças já bastante utilizadas em 

feiras e shows. Os balões evidenciam a marca e sempre proporcionam um excelente impacto. 

O sofazão é uma ação que contempla um dos itens evidenciados por Zenone e 

Buairide (2005) que o da originalidade, tendo uma concepção inédita, com um tema 

apropriado, é um material promocional, que é constante mente utilizado em eventos deste 

gênero, mas por sua criatividade, que também contempla um dos itens dos autores, por ser 

dimensionado pala o local onde é aplicado. 

È um inflável, peça citada na relação disposta pelos mesmos autores, pois é de 

material plástico flexível, que é usado cheio de ar, contendo impressas, imagens com a logo 

da Renner, possuindo ainda um formato diferenciado. 

Dentro da pista do Planeta, 

a Renner também contou com um 

espaço para comercializar suas 

peças exclusivas do evento. Na 

Loja foram encontradas muitas 

vezes peças diferenciadas, 

comercializadas somente nos dias 

do evento. Esta loja, segundo a 

empresa faz grande sucesso e costuma 

ser muito movimentada durante toda 

a duração do evento, garantindo à 

Renner um ótimo retorno nos 

investimentos, proporcionando ao 

público a aquisição de souvenirs da 

marca e do Planeta Atlântida.  

Na pista ainda foi encontrada 

em diversas partes no Planeta o uso 

da marca dos patrocinadores, como 

nas praças de alimentação, nas laterais do palco e em outros locais, o que garantiu segundo a 

       LOJA RENNER PLANETA (RENNER 2008)

   PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO (ARQUIVO PESSOAL)
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Renner um reforço ainda maior da marca, proporcionando um retorno satisfatório para a 

imagem. Segundo Kapfer (2003, p. 84) “a imagem trata da maneira pela qual esse público 

decodifica o conjunto de símbolos provenientes dos produtos, dos serviços e das 

comunicações emitidas pela marca”, isto é, quanto mais essa marca estiver exposta, mais o 

público vai fixá-la em sua mente.  

No evento, também foi disponibilizado um camarote para os patrocinadores, na área 

vip. Neste camarote foi montada uma estrutura para receber os convidados da empresa, que 

dispunham de vários serviços exclusivos, como massagem relaxante, garçons, bebidas e 

drinks, além de um serviço de catering8, especialmente orquestrado pelo Chef Jean 

Rodrigues. Este serviço fez uma grande diferença para os visitantes. Neste espaço que se 

conecta com todas as outras ações de marketing da Renner, também foi realizada uma ampla 

distribuição de brindes semelhantes aos 

distribuídos na Arena, e alguns outros 

distribuídos por parceiros comerciais da 

empresa.   

Além disso, os convidados contaram 

com um conforto exclusivo proporcionado por 

sofás, mesas e cadeiras que os acomodaram, 

contando ainda com vários televisores de 

plasma que transmitiram todos os shows que aconteciam no palco principal.  

Os convidados do camarote ganharam uma camiseta exclusiva da Renner, que 

possibilitava a permanência no local, além de 

fazer um forte merchandising da loja, o local era 

todo ambientado com imagens da marca 

Renner, criando uma sinergia com o restante das 

ações de marketing propostas.  

Esta ação trabalha com a emoção que 

para Hoyle (2002), pode parecer intangível, 

mas é real. È a chave para a venda de um evento memorável. Ela pode ser gerada pelo 

entretenimento que para o autor “remove todas as portas”: a grande banda, o mágico 

deslumbrante, o entretenimento, que segundo este mesmo autor, pode estar disponível em 

                                                 
8  Catering : Serviço de culinária diferenciado, com pratos quentes e frios. Fonte Site: 
http://www.diasfelizes.iol.pt/art_festa.php?id=361001&div_id=2012 consultado em 06 de julho de 2008. 

           CAMAROTE VIP (ARQUIVO PESSOAL) 

            CAMAROTE VIP (RENNER 2008) 
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qualquer lugar, é parte da sociedade, mas pode ser promovido com o intuito de fornecer um 

tipo de entretenimento que força seu público a sair de casa para  experimentar algo que não se 

encontra por lá. 

As ações de marketing do evento no ano de 2008, contaram com outra novidade que 

foi a criação de um concurso para eleger a 

melhor estampa. Esta campanha se chamava 

“seu estilo no planeta”, e premiava as 

melhores estampas, proporcionando uma 

ligação da empresa com o público, que pôde 

desenvolver algo diferenciado para a Renner, 

destacando-se fortemente no meio eletrônico, 

gerando comentários de diversos sites de 

propaganda.   

Este concurso, insere-se no contexto de marketing promocional, que é um dos 

desdobramentos do marketing, é uma promoção criativa, que contempla critérios de Blessa 

(2001), que trabalha também com a originalidade.  

A griffe do planeta, comercializada pela Renner desde 1998, segundo a empresa foi 

objeto de muito sucesso desde sua criação, a empresa sempre teve excelentes a Renner com 

essa linha de produtos que, por 

se tratar de uma venda sazonal, 

atrai muito a atenção do público 

consumidor da loja e por sua vez 

do público do Planeta Atlântida. 

A linha é bastante ampla e possui 

desde camisetas, chaveiros 

biquínis, roupas íntimas até 

almofadas estilizadas do evento, 

entre outros. Esta é uma 

ferramenta bastante interessante para a empresa, pois ao fazer uma propaganda direta do 

evento, faz grande propaganda indireta da loja, vendendo os produtos em suas lojas e na loja 

montada dentro do Planeta.    

      GRIFFE  DO PLANETA   (RELATÓRIO RENNER 2007) 

           PROMOÇÃO  SITE LOJAS RENNER 
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As ações da Renner seguem vários fundamentos do marketing cultural, sendo esta uma 

estratégia utilizada por ela para que pudesse, através do patrocínio que a empresa realiza do 

Planeta Atlântida, agregar valor a sua marca, que segundo Kotler (1998), “é através dela que 

as empresas fazem sua exposição em patrocínios”, já que associa a Renner a valores 

subjetivos associados ao nome do evento.  

Segundo a direção da empresa, com estas ações, a Renner pôde atingir em cheio seu 

público-alvo proposto para o evento, visto que as ações contemplavam pessoas de todos os 

gostos, principalmente os jovens que são a maioria do público do Planeta Atlântida. No 

espaço onde ocorre o evento, local em que todos os participantes têm acesso, a Renner 

utilizou várias ferramentas de merchandising estudadas, segundo Zenone e Buairide (2005), 

neste espaço a empresa utilizou a abordagem, adesivos, displays, infláveis, banners, take-one, 

cartazes e cartazetes, além de brindes e ações diferenciadas de merchandising e de marketing 

promocional. Segundo conceitos extraídos de Pancrácio (2000, p.27), a empresa utilizou a 

ferramenta de forma correta, pois, de acordo com a seguinte afirmação, “para profissionais de 

mídia, merchandising é a forma indireta de veiculação de uma mensagem comercial, o que 

demonstra um conceito muito próximo da propaganda”, sendo estes conceitos seguidos pelos 

idealizadores do evento.  

As ações cumpriram também com os requisitos de Blessa (2001), que diz que o 

merchandising precisa possuir criatividade, originalidade e funcionalidade, atributos estes que 

puderam ser notados em todas as ações descritas no evento. 

      A prática do merchandising no evento contraria alguns autores como Costa (2003), 

que defendem a limitação de sua utilização somente em pontos de venda, no entanto, o 

merchandising vem sendo muito utilizado nos eventos, pois se trata de uma excelente 

ferramenta para a exposição da marca, à medida que possuem um grande fluxo de pessoas, 

podem explorar ao máximo todas as possibilidades desta técnica, evidenciando a marca e 

estimulando a compra dos produtos, como foi o caso da Renner no Planeta Atlântida.  

Todas as atividades de merchandising estiveram em sintonia com as demais 

ferramentas de comunicação, como a propaganda, a publicidade, a promoção, juntamente com 

o marketing direto, formando um composto de comunicação. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O desejo de estudar o Patrocínio da Marca Renner no Planeta Atlântida foi 

interessante e prazeroso, pois surgiu de uma curiosidade pessoal que foi ao encontro de uma 

carência de informações sobre o tema no meio científico. Através deste estudo foi possível 

aprofundar muitos dos conceitos que haviam sido apresentados no decorrer do Curso de 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - através de uma interação concreta e 

aplicada com os mesmos.  

A análise dos Patrocinadores de Eventos - Um estudo das Lojas Renner no Planeta 

Atlântida - propôs um amplo estudo em diferentes assuntos para analisar o tema proposto. 

Notou-se, no decorrer da pesquisa, que a Renner utiliza corretamente várias ferramentas de 

merchandising e que estas funcionam em perfeita harmonia com as outras ações de marketing 

desenvolvidas pela empresa.  

Através do estudo pôde-se constatar que a Renner tem uma grande satisfação em ser 

patrocinadora oficial do Planeta Atlântida, pois desenvolveu uma griffe própria para o evento 

contendo camisetas, bermudas biquínis, chapéus, chaveiros entre outros. E a cada ano essa 

linha vem crescendo com diferentes produtos em seu mix, surgindo ainda a possibilidade de 

exploração desta griffe com concursos e promoções, a exemplo do que foi realizado em 2007, 

criando uma interatividade com o público ao proporcionar a chance de desenvolvimento de 

estampas para as camisetas do planeta. 

Uma das constatações do estudo foi que no caso da Renner, não são apenas as ações 

de merchandising que garantem o sucesso da marca no planeta, mas sim o conjunto de ações 

de marketing que são desenvolvidas pela empresa. 

A Renner, com este evento, tem a possibilidade de aproximar-se de um público 

bastante significativo nas decisões de compra o jovem, que é um consumidor em potencial. 

Durante os dois dias do evento, a Renner promoveu grandes ações internas, distribuindo 

brindes e proporcionando serviços para quem visita o evento e seus espaços. No caso 

analisado, as ferramentas vêm sendo muito úteis na divulgação da marca, e vêm tornando a 

empresa cada vez mais lembrada no momento da decisão de compra. 

 Ficam ainda alguns questionamentos que talvez pudessem ser solucionados em um 

estudo com uma abrangência maior. Apesar disso, acredita-se que o desenvolvimento desta 

pesquisa e a conseqüente análise das informações tenham permitido que se alcançasse o 
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objetivo inicialmente definido, tendo, além disso, a sustentação de um referencial 

bibliográfico pertinente. 

Conclui-se que o presente trabalho serviu como um meio de aprimorar e ampliar os 

conhecimentos referentes à área da comunicação ensinados no decorrer dos quatro anos do 

curso de Publicidade e Propaganda. Especificamente, os assuntos relacionados ao marketing 

cultural e as suas ferramentas. 
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APÊNDICE A 
  
 

Entrevista aplicada 
 
 

Entrevista Lojas Renner: 
 
 
 
1. As ações de marketing utilizadas pela Renner no Planeta Atlântida são pensadas por 

quem? 
 

      Segundo a entrevistada Eliane Guisso as ações são pensadas e planejadas pela Renner e 

pela empresa que prestou o serviço de marketing promocional, no caso desta ultima edição foi 

a empresa Mazah Live Marketing, que desenvolveu um plano de ações baseadas em um 

breafing enviado pela Renner. 

 

 
2. Por Que a Renner resolveu investir no Planeta Atlântida? 
 
     A gerente respondeu que A Renner não poderia estar de fora; o Planeta é o maior festival 

de música do Sul do País, mobilizando cerca de 160 mil pessoas (número de participantes em 

2007, no RS e SC), fora as pessoas que não participam do evento, mas que consomem os 

artigos da griffe do Planeta, e que tomam conhecimento de sua existência. Com a Renner 

patrocinando o evento ela fica com uma exposição à mídia bastante evidenciada, reforçando 

ainda mais sua marca e a lembrança junto ao público. 

 
 

3. Há quantos anos a Renner investe no evento? 
 
    Segundo dado da gerente está é a décima primeira edição que a empresa é patrocinadora da 

edição do Rio Grande do Sul e a Quarta da edição de Santa Cataria. 

Uma empresa não seria patrocinadora oficial de um evento se este não gerasse benefício para 

esta, com onze edições como patrocinadora do evento sendo que o planeta se encaminha para 

a décima segunda edição, está é uma parceria que da muito certo. 

 
 

4. A Renner investe em outros eventos de mesmo porte? 
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     Não, o planeta é o maior evento que a empresa patrocina, sendo parceira nas edições do 

Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, a empresa patrocina outros eventos pelo país, mas 

todos, eventos de pequeno porte, como alguns shows isolados e alguns eventos de moda. 

    A Renner prioriza o planeta, pois ele é o maior festival de música do sul do país, e um dos 

maiores da América Latina, segundo os relatórios da empresa os investimentos feitos no 

Planeta, consomem grande parte da verba destinada a publicidade anual. 

 
 
 
5. A comercialização da Griffe do Planeta tem haver com a continuação nos investimentos 

no evento? 
 
A griffe vem sendo tratada com muito cuidado pele Renner, tanto que no ultimo ano foi 

elaborada uma promoção junto ao evento, para o público desenhar estampas para as 

camisetas, as melhores seriam confeccionadas, estas estampas deveriam ter a “cara do 

Planeta”, e Renner vem tendo resultados satisfatórios com o evento. 

 
 
 
6. O público-alvo da loja está focado diretamente no público do evento? 
 
 Não, a Renner possui um público alvo diferenciado, mas procura atender a todos os públicos, 

visto que o público do evento é de jovens entre 16 e 21 anos a Renner busca atender suas 

expectativa com produtos para todas as idades. A empresa não está no evento somente para 

vender artigos da griffe, ela está presente no evento, para ter um maior reforço na sua marca. 

 
 
 
7. A parceria com o Planeta Atlântida se deu através de quem? 
 
A Renner recebeu uma proposta de investimento para patrocinar o evento, está foi julgada 

pela diretoria, uma excelente oportunidade para reforçar a marca no estado, mais tarde este 

reforço tornou-se nacional, com a amplitude que o evento atingiu. 

 

 
8.  As áreas escolhidas para executar as operações foram efetivamente as mais indicadas? 
 
A empresa que executou as ações de marketing desenvolveu esta tarefa de forma 

extremamente profissional, sabendo aplicar cada ferramenta nos locais e nas horas certas, 

atingindo um excelente resultado perante o público.   
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9.  A Renner se baseia em algum modelo para a execução das ações de merchandising? 
 
Os planos de merchandising, são executados através de um modelo seguido pela empresa de 

marketing contratada pela Renner, para isso é feito todo um planejamento e um cronograma 

que precisam ser seguidos rigorosamente pela empresa, para se atingir o sucesso esperado. 

 

 

10.  Quais os brindes que são distribuídos no evento. 
 
Durante o evento, são distribuídos vários brindes, entre eles estão Adesivos, Bandanas, 

Camisetas, “camisetões” de dois e três lugares, mãozinhas, além dos brindes distribuídos na 

área vip, de parceiros comerciais da empresa. 

 

 
11.  Quais as ações de merchandising a empresa utiliza? 
 
A empresa utiliza diversas ações que estão no seu plano de merchandising, dentro e fora do 

evento, as fora do evento, são as intervenções em que aparece a Renner de fundo, matérias em 

que apareça o evento evidenciando os patrocinadores, nas ações internas estão à utilização dos 

espaços como os infláveis, a ambientação do espaço planeta ou arena, a ambientação do 

camarote vip, a distribuição de brindes, a uniformização de seus funcionários ações com 

cartazes que são posicionadas propositalmente em frente ao palco por pessoas infiltradas da 

Renner em meio a platéia e ações com brincadeiras dentro da arena, sempre evidenciando a 

marca. 
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ANÊXO B 
 
 
 
PROMOÇÃO9: 
 
 
 

LOJAS RENNER LANÇA A PROMOÇÃO “SEU ESTILO NO PLANETA”  
 

 

A criatividade está à prova no site da Lojas Renner com a 
promoção “Seu Estilo no Planeta”, em que os internautas 
podem criar suas próprias estampas para ilustrar uma 
camiseta do Planeta Atlântida, maior evento de música 
do Sul do País. A estampa vencedora será usada nos 
produtos da grife que estarão à venda nas lojas Renner 
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, os dois 
estados onde acontece o festival.  

  

    Os autores das duas melhores estampas ganharão três passaportes cada um, com direito às duas noites da edição
2008 do Planeta, no RS ou em SC.  Os dois vencedores ainda serão contemplados com um cartão-presente no valor 
de R$ 500,00 em compras na Renner. 

    O hot site da promoção, desenvolvido pela Rage, disponibiliza mais de 30 ícones que podem ser sobrepostos,
coloridos e redimensionados através do editor de imagem. A comissão julgadora é formada por executivos da Lojas
Renner e da RBS, promotora do evento. A divulgação dos ganhadores será no dia 25 de setembro, através do site da
Renner. 

 
 

 

 
 

 

 

                                                 
9  Informações extraídas do site: www.potaldapropaganda.com.br em 12 de maio de 2008. 


