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Estratégia de comunicação de marketing: Um estudo de caso do Festival de Inverno 

Bahia em Vitória da Conquista – BA. 

Alex carvalho Porto1; Maria Auxiliadôra Nunes Cordeiro2 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar se as estratégias de comunicação de marketing 

utilizadas pelo Festival de Inverno Bahia - FIB, em Vitória da Conquista, Ba., são adequadas 

para atrair o público alvo para o evento. Para dar sustentação teórica-conceitual, foram usadas 

as obras de autores como Kotler (2000), Kotler e Armstrong (2004), Kotler e Keller (2006) e 

Urdan e Urdan (2006) e Sandhussen (1998). Optou por um estudo de natureza exploratória e 

descritiva, de natureza bibliográfica, com a estratégia metodológica do estudo de caso simples 

do FIB e a observação in loco do pesquisador durante a realização do evento. Os resultados 

apontam que as estratégias de comunicação de marketing utilizadas pela iContent, para 

promover o FIB estão sendo adequadas para atrair seu público alvo, em especial as mídias 

interativas on line, através da internet, a exemplo do instagram e whatsapp, considerando a 

popularidade e acesso as essas plataformas. 

1 INTRODUÇÃO 

Vitória da Conquista, terceira maior cidade do estado da Bahia,  realiza, anualmente,  há 

14 anos,  o Festival de Inverno Bahia - FIB, promovido pela  iContent, empresa do segmento 

de entretenimento do grupo Rede Bahia, considerado como um dos maiores eventos do 

Nordeste do Brasil, na área do entretenimento. Este evento tem um público 

diversificado,  constituindo um mix das classes A, B e C, com culturas e estilos musicais 

variados,  inseridos na faixa etária que vai dos 16 aos 80 anos, atraindo um público de 50 mil 

pessoas, aproximadamente, segundo divulgado pelos seus organizadores e está consolidado 

como um dos maiores evento de entretenimento da cidade e região nordeste do país, o que atrai 

público de várias cidades e estados, contribuindo para gerar renda para a população. 

Dada a essencialidade da comunicação para a promoção do evento, a iContent utiliza a 

propaganda como uma estratégia de comunicação, com o propósito de, além de comunicar a 

existência do produto – o FIB (brand awareness), ampliar os níveis de lembrança do evento e 

estimular que as pessoas frequentem, experimentando o produto. Sendo essa experiência 

positiva, o evento se consolidará e esse público continuará a usar o produto e, ainda, reproduzirá 

sua satisfação a outras pessoas, com tendência exponencial de que o público aumente. Por isso, 

a temática é relevante, considerando a importância do FIB, que faz parte do calendário de 
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eventos mais relevantes da cidade, movimentando a economia e trazendo cultura, lazer, moda 

e gastronomia durante os três dias que o evento dura. O marketing de eventos e suas estratégias 

de comunicação são assuntos ainda pouco pesquisados e, motivado pelo grande impacto e 

sucesso que o FIB proporciona,  este estudo teve como  problema de pesquisa, o 

questionamento:  a estratégia de comunicação que o FIB utiliza para atingir seu público alvo é 

a mais adequada para levar as pessoas a frequentarem o evento? 

Para responder a essa problemática, a pesquisa teve como objetivo geral, analisar se as 

estratégias de comunicação usadas pelos organizadores do FIB são as mais adequadas para levar 

as pessoas a frequentarem o evento. Como objetivos específicos, buscou-se descrever as 

estratégias de comunicação utilizadas pelo FIB, edição 2018; abordar as principais estratégias 

de comunicação disponíveis na literatura técnica da área do Marketing; e, avaliar se as 

estratégias utilizadas para promover o FIB estão sendo adequadas, considerando a observação, 

pelo pesquisador, in loco, nos dias de realização do evento, e a coleta de dados primários durante 

o Festival, a consulta ao banco de dados da empresa e as referências bibliográficas.  

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MARKETING: CONCEITOS E EVOLUÇÃO 

O conceito moderno de marketing surgiu no pós-guerra, na década de 1950, quando 

ocorreu um maior avanço de industrialização mundial, que fez com que houvesse uma acirrada 

competição entre as empresas e maior disputa pelos mercados. Marketing é uma palavra 

proveniente da língua inglesa, Market, que significa mercado e a palavra marketing pode ser 

traduzida como mercadologia, segundo Kotler e Armstrong (2004). Para Kotler (2000), 
marketing é um processo social através do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm o que 

necessitam e desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 

com outros. A definição de Kotler tem sofrido mudanças ao longo do tempo. Em 1998, o 

Marketing foi definido como “a entrega de satisfação para o cliente em forma de benefício” 

(KOTLER e ARMSTRONG, 1998, p. 27). Um ano depois, Kotler (1999, p. 54) definiu 

marketing como “a arte de descobrir oportunidades, desenvolvê-las e lucrar com elas”.  

2.2 COMPOSTO DE MARKETING 

O composto mercadológico é, segundo Kotler e Keller (2006), a melhor representação 

dos elementos que uma empresa pode controlar, indicando, portanto, possibilidades para a 

organização satisfazer as necessidades e desejos dos clientes e auxiliá-la a alcançar seus 

objetivos, conforme pontuam Kotler e Keller (2006). 

De acordo McCarthy (1978), tais estratégias são definidas baseadas em Price (Preço), 

Placement (Praça), Product (Produto) e Promotion (Promoção). Ao analisar os 4P´s é possível 

determinar a abrangência de cada um deles e sua influência interna e externa para com a 
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empresa, avaliando as ferramentas que estão sendo utilizadas e tudo que poderá ser feito em 

termos de estratégias de atuação para desenvolver diferencial estratégico. Para compreender o 

sentido do composto de marketing, é necessário destrinchar cada P para ser utilizado de maneira 

estratégica. 

2.2.1 Produto 

Para Kotler e Armstrong (2004, p.258), produto é “algo que pode ser oferecido a um 

mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um desejo ou uma 

necessidade”.  Referente aos serviços, Las Casas (2007) afirma que constituem em uma 

transação realizada por uma empresa ou por um indivíduo, cujo objetivo não está associado à 

transferência de um bem. 

2.2.2 Preço 

O preço, conforme salientado por Kotler e Keller (2006), é o único elemento do 

composto de marketing que produz receita, os demais produzem custo. Explicam que por meio 

da determinação do preço, uma empresa pode perseguir objetivos que definem estratégia, 

ampliando o lucro atual e se tornando o player principal do mercado em que atua. Os itens que 

são inerentes ao preço (concessões, descontos, condições e prazos de pagamento), para Kotler 

e Keller (2006), são igualmente importantes, mas devem levar em consideração principalmente 

o momento e a circunstância da venda, baseados também em uma realidade de mercado imposta 

pela concorrência, com o intuito de igualar-se ou criar diferencial competitivo. 

2.2.3 Praça 

A praça é referente ao canal que corresponde à distribuição do produto, recursos ou 

informações que passam de produtores a consumidores, ou pode estar relacionada à distribuição 

física, que é a movimentação de produtos ou serviços, com local, quantidade e prazos 
determinados, e que se feita corretamente, prioriza a manutenção e otimização de custos, 

conforme afirmam Kotler e Keller (2006). 

2.2.4 Promoção 

Para Kotler (2000), a promoção é a comunicação com o consumidor, ou seja, todo o 

esforço que motiva ou encoraja a comprar. A promoção deve agregar um diferencial para 

experiência de compra (físico ou emocional) para que o consumidor tenha uma percepção 

positiva e possa também contribuir para a imagem da empresa ou produto. O marketing é muito 

mais do que apenas criar bons produtos e disponibilizá-los ao mercado consumidor, é 

indispensável neste processo a comunicação com os clientes (KOTLER e KELLER, 2006. 
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2.3 MARKETING DE SERVIÇOS 

Marketing de Serviços é o conjunto de atividades que analisa, planeja, implementa e 

controla ações destinadas à demanda por serviços, de forma adequada, atendendo desejos e 

necessidades dos consumidores ou usuários com satisfação, qualidade e lucratividade (LIMA 

FILHO, 2001). De acordo com Kotler (1998 p. 455), "serviço é toda atividade ou beneficio, 

essencialmente intangível, que uma parte oferece para outra e que não resulte na posse de algum 

bem". O consumidor, ao adquirir algum produto, está adquirindo um serviço novo. "O serviço 

ao cliente faz, dessa forma, parte do marketing, uma vez concebido e agregado ao produto" 

(COBRA, 1992, p.221). Serviços possuem características que têm interesse para o marketing: 

Intangibilidade; Perecibilidade; Heterogeneidade; Simultaneidade (LOVELOCK e WRIGHT, 

2002). 

Para os autores, a Intangibilidade indica que serviços são ideias e conceitos (processos). 

Não são patenteáveis, o consumidor baseia-se no know-how da empresa; a Perecibilidade indica 

que se não for usado, está perdido, a exemplo de quarto de hotel e poltrona de ônibus durante 

uma viagem; a  Heterogeneidade mostra que varia de cliente para cliente, atividade voltada para 

pessoas, como um corte de cabelos; e, a  Simultaneidade, indicando que os serviços são criados 

e consumidos simultaneamente, não podem ser estocados; um risco, pois não tem como trocar 

caso o produto (serviço) apresente defeito. 

2.3.1 Mix de Marketing de Serviços 

Nesse processo diferencial dos serviços, Lovelock (2014) afirma que os quatro 

elementos estratégicos tradicionais, preço, praça, produto e promoção precisam ter nova 

inclusão de elementos, conhecidos como o 8P’s: People (Pessoas); Process (Processos); 

Physical Evidence (Evidências Físicas); Produtividade & qualidade. Segundo o autor:  a) 
People (Pessoas): todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente na produção e consumo 

de um serviço; b) Process (Processos): os procedimentos, mecanismos e fluxo de atividades 

pelos quais um serviço é consumido; c) Physical Evidence (Evidências Físicas): o ambiente no 

qual um serviço é prestado, assim como materiais impressos e outros itens físicos, podem tornar 

palpável a promessa que um serviço representa; d) Produtividade & Qualidade: o primeiro 

refere-se ao alcance das melhores práticas para maximizar recursos e otimizar o tempo da 

equipe; a qualidade é a garantia da entrega nas condições acordadas, buscando superar as 

expectativas do cliente. 

Para Lovelock (2014), marketing de serviços tem características diferenciadas do 

marketing feito para produtos, e tem ênfase no prestador do serviço. Se uma empresa tem 

profissionais satisfeitos, bem treinados e produtivos, faz clientes satisfeitos com o desempenho 

de alta qualidade dos serviços, tornando-se leais. É feita então a fidelização do cliente através 

de sua qualidade, fazendo com que o cliente volte a procurar o serviço. Marketing de serviços 

trabalha diretamente com a competência da organização em prestar o serviço com qualidade 

implicando em executar perfeitamente o serviço desejado pois não basta ter um produto bom e 

de qualidade, se não for acompanhado de um ótimo serviço para oferecer aos clientes. 
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2.4 MARKETING DO ENTRETENIMENTO 

Para entender o Marketing do entretenimento, faz-se necessário entender o conceito da 

palavra entretenimento. Entreter, de acordo com Ferreira (2010, p. 809), vem de “entre+ter, e 

significa, fazer demorar para distrair, recrear-se, divertir-se”. 

Cobra (2008), entende que a estrutura que define toda a indústria do entretenimento é 

formada por 4 Cs:  Conteúdo: o real produto, desde a ideia inicial até o consumidor final; 

Conduto: meio de acesso ao produto – local do evento; Consumo: a forma como o consumidor 

usa o produto; Convergência: como as várias mídias e tecnologias vão se compor para 

comunicar o produto/serviço. 

O produto de entretenimento, afirma Cobra (2008, p. 28), para alcançar sucesso, 

depende dos patrocinadores e dos consumidores. “Ao desenvolver o produto e desenhar o perfil 

da audiência, o produtor de entretenimento deve ter em vista a viabilização dos recursos 

necessários”. 

Segundo Watt (2004), o termo marketing, em especial no segmento de eventos, é um 

dos mais utilizados e um dos menos compreendidos. O autor argumenta que, neste segmento, 

o mais importante é que os organizadores do evento compreendam que não se trata apenas de 

uma abordagem. Trata-se de uma metodologia que contribui na organização como um todo e 

não apenas nas atividades relacionadas à promoção do evento. Por isso, torna-se fundamental a 

decisão sobre as estratégias de comunicação do evento, para assegurar condições de sucesso. 

2.5 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

O termo estratégia possui abrangência distinta, diferindo, conforme a área de estudo. 

Para este artigo, a ênfase recai sobre comunicação. Deste modo, Yanaze (2010) afirma que as 

estratégias de comunicação são realizadas por uma equipe devidamente capacitada que prima 

por atingir os objetivos e metas estabelecidos no planejamento da organização. As estratégias 

comunicacionais, portanto, são fundamentais no planejamento estratégico da organização, 

contendo informações e ações que possam agregar e obter resultados satisfatórios. São as 

estratégias, alinhadas à gestão de relacionamento, que potencializam a visibilidade das 

empresas, principalmente, no âmbito das mídias sociais.  

Para França (2009), a gestão de relacionamento com o cliente define-se como a 

aproximação e interação com os públicos, permitindo que a organização atinja os objetivos, 

obtendo, assim, sucesso para organização.  

A comunicação é de extrema importância para construir e consolidar a imagem das 

organizações no mercado. A forma como estas organizações expõem seus produtos e ou 

serviços tem papel determinante na atração e retenção de clientes. Essas ações são denominadas 

de estratégias de comunicação que, para Hooley, Saunders e Piercy (2005), podem ser bem 

sucedidas através do uso do marketing de relacionamento. Essas ferramentas ampliam a 

probabilidade de retenção dos clientes. 

Assim, para Urdan e Urdan (2006, p. 246), a gestão de comunicação em marketing “tem 

a tarefa de definir a combinação mais eficaz e eficiente de atividades, mensagens e mídias para 
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atingir os objetivos”. Exatamente por isso, a comunicação está na base do processo de 

promoção, que definem o composto promocional. Para selecionar esse composto, existem as 

ferramentas: propaganda, marketing direto, venda pessoal, promoção e vendas e relações 

públicas. Urdan e Urdan (2006) defendem que o uso combinado dessas cinco opções constitui 

ferramenta poderosa de gestão estratégica do empreendimento. Segundos  os autores (2006): a) 

Propaganda: a comunicação paga, impessoal e transmitida por mídia não interativa de massa 

(jornal, TV, outdoor) ou mídia interativa (Internet); b) Marketing direto:  objetiva  atingir 

receptores identificados (mala direta, telemarketing); c) Venda pessoal:  vendedor interage 

diretamente com o consumidor; d) Promoção de vendas:  acrescentam valor para o comprador; 

e) Relações públicas: consistem em monitorar as perspectivas dos públicos da empresa e 

identificar pontos de interesse. 

Autores como Sandhusen (1998) afirmam que as decisões da mensagem devem 

considerar o desejo (algo positivo a ser dito sobre o produto), a exclusividade e a credibilidade 

da mensagem. Já Urdan e Urdan (2006) pontuam a relevância da definição das mídias a serem 

utilizadas na comunicação. Descreve a mídia não interativa dirigida, que alcança receptores 

específicos, mas não permite comunicação bilateral; a mídia interativa humana, onde pessoas 

fazem contato com outras pessoas ou grupos de pessoas, tendo comunicação bilateral; mídia 

interativa eletrônica, que permite atingir grande audiência, com mensagem individualizada e 

espaço para comunicação bilateral, a exemplo da internet. 

É essencial que a organização, para ter eficácia em sua comunicação de marketing e 

possibilite o alcance dos seus objetivos, considere que esse é um recurso estratégico e, como 

tal, deve ser desenvolvido de forma integrada. É assim que Urdan e Urdan (2006) consideram 

que as comunicações integradas de marketing aumentam o potencial de sucesso do esforço 

promocional da organização, devendo observar os princípios da abrangência (Abrangência: 

abordar públicos empregando múltiplas ferramentas promocionais; Consistência: assegurar 

coerência daquilo que cada ferramenta comunica; Equilíbrio: as comunicações não devem 

apenas elevar a consciência da marca, melhorar a preferência e conquistar compras, mas operar 

em todos os objetivos da organização (URDAN E URDAN, 2006). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Delimitou-se como universo para essa pesquisa o Festival de Inverno Bahia (FIB), 

evento idealizado em 2005 pela iContent, uma empresa de entretenimento do grupo Rede Bahia. 

O  FIB tem como objetivo levar para a região da cidade de Vitória da Conquista – BA, música, 

lazer, cultura, gastronomia, moda e entretenimento em um só lugar, inserindo a cidade no 

calendário dos maiores eventos do país. Com a mesma característica das cidades do sul do 

Brasil, Vitória da Conquista registra temperaturas baixas no inverno, chegando em média a 

10ºC, o que traz um estilo peculiar ao Festival (WIKIPEDIA, 2018). É um evento musical que 

ocorre anualmente na cidade de Vitória da Conquista, interior do estado da Bahia, no Parque 

de Exposições da cidade, em suas 14 edições, responsável por levar grandes nomes da música 

brasileira, atendendo os diferentes estilos de música e perfil do público. O evento atrai um 

público estimado em 50 mil pessoas, confirmando-o como a maior festa do interior do Estado 

da Bahia, conforme a iContent (2017). 
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Este trabalho têm características de pesquisa teórica e empírica, em que utilizou de 

material documentado para a compreensão do tema e de pesquisa de campo para colher e validar 

os dados. Fez-se o uso da pesquisa descritiva e exploratória, uma vez que procurou descobrir 

qual a frequência que determinado fenômeno ocorre e partindo de uma observação que consistiu 

no recolhimento e no registro de fatos da realidade e por caracterizar as estratégias de 

comunicação utilizadas no evento e procurou realizar o estudo, a análise, o registro e a 

interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador. Foi exploratório 

por inexistirem estudos nesta natureza sobre o Festival de Inverno Bahia (FIB), lócus onde se 

deu a pesquisa, e também procurou “explorar” o fenômeno investigado, no sentido de tornar 

mais clara a proposta deste trabalho. Tal fato proporcionou melhor compreensão do problema 

de pesquisa, considerando a ocorrência do primeiro contato com o tema analisado, com os 

sujeitos investigados e com as fontes secundárias disponíveis (LAKATOS E MARCONI, 

2001). Esses estudos, conforme Cervo & Bevian (2002, p. 69), “tem por objetivo familiarizar-

se com o fenômeno ou obter nova percepção do mesmo e descobrir novas ideias”. 

 Pode ser definido como um estudo de caso simples, considerando a seleção de uma 

unidade de análise, um festival musical, devido à grande vantagem de permitir o estudo de 

forma aprofundada nesse locus. Yin (2010) esclarece que o estudo de caso é adequado quando 

os limites entre fenômeno e contexto não são claramente evidentes, embora apresente a 

limitação de não poder ter seus resultados generalizados para outras unidades, neste caso, outros 

eventos. 

Considerando a necessidade de análise das estratégias de comunicação do FIB, edição 

2018, o instrumento de coleta de dados foi o questionário estruturado, auto administrado, com  

150 (cento e cinquenta) participantes do evento, in loco, utilizando o critério da acessibilidade, 

contendo 14 (quatorze) perguntas de múltipla escolha,  e usou da observação do pesquisador, 

nos três dias de realização do evento (24 a 26 de agosto/18), que contemplou a dinâmica de 

realização do festival, suas atrações, público e demonstrações de preferências pelas atividades 

diversificadas apresentadas do FIB, a observação in loco e consulta à base de dados da iContent. 

Após a coleta, os dados foram organizados e tabulados com o uso do Google Docs e do software 

Excel, que possibilitaram gerar tabelas e gráficos; tratamento e análise estatística, de forma que 

fossem analisados na perspectiva quantitativa. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O Festival de Inverno Bahia – FIB é um produto (serviço) oferecido à cidade e região, 

na área do entretenimento. No evento, os foliões podem usufruir de estilos musicais variados 

como: rock, pop rock, eletrônico, forró e sertanejo e, além disso, as empresas patrocinadoras 

montam espaços interativos para ativarem suas marcas e assim criar um ambiente, fazendo com 

que participante se envolva por completo no evento. Esse conjunto de ações tem dado destaque 

ao Festival, como um evento de grande sucesso e atratividade no calendário de eventos do 

Nordeste do País. Naturalmente que conquistar essa posição competitiva e de grande reputação, 

com credibilidade da marca decorre de intenso trabalho dos seus organizadores, assegurado 

através do uso do estabelecimento do composto de marketing que, de fato, possibilita que a 
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organização promotora comunique seu produto de forma certa, ao público certo, no tempo certo, 

com preço competitivo. 

A pesquisa procurou descrever o perfil dos participantes do FIB, encontrando como 

resultados preponderantes que, dos respondentes, 60% são do sexo masculino; 31% inserem-se 

na faixa etária de até 25 anos e 28% dos 26 a 35 anos; 44% tem pós-graduação; 61% são 

solteiros; 47% moram com os pais e 86% dos respondentes residem na cidade de Vitória da 

Conquista, Ba. 

 

 
GRAFICO 1: Perfil em Rede Social 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018 

 

Ao serem indagados em qual rede social possuem perfil, 29% disseram ter o perfil no 

Instagram, 28% no Facebook, 27% no WhatsApp, 10% noTwitter e 6%  no Linkedin, como se 

pode verificar no gráfico 1. Esse resultado converge para o perfil do público do FIB, 

majoritariamente um público jovem, sendo que 84% dos participantes desta pesquisa tem idade 

até 45 anos, uma geração completamente conectada com as novas tecnologias da informação e 

comunicação.  

 
GRÁFICO 2: Rede Social mais usada 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2018 
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O gráfico 2 aponta que, dos participantes da pesquisa, há empate entre o Instagram e 

o WhatsApp, com 42% das respostas cada uma das redes sociais mais utilizadas; 12%  

afirmaram ser o Facebook; 2% o Twitter e 2% outras redes. Aqui se observa o crescimento 

experimentado pelas plataformas digitais Instagram e WhatsApp, que superam o Facebook e 

aponta um público que interage frequentemente nas redes sociais, aspecto pontuado por Cobra 

(2008) ao definir a estrutura da indústria do entretenimento perpassando pelos 4Cs, o conteúdo, 

o conduto, o consumo e a convergência, mostrando aderência entre o conteúdo, o conduto e a 

convergência, com as redes sociais. 

 

GRÁFICO 3: PREFERÊNCIA DO ESTILO MUSICAL 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2018. 

No quesito estilo  musical, o gráfico 3 evidencia que  40% preferem o Rock, 24%, o 

Pop Rock, 14% o Forró e Outro estilo, respectivamente e 8% preferem o estilo Dance, tecno. 

 

GRÁFICO 4: ATENDIMENTO DO GOSTO MUSICAL 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2018. 
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Indagados se as atrações do FIB atendem o seu gosto musical, 63% afirmaram que  

sempre e quase sempre, 33% eventualmente, e 4% que nunca. Esse resultado demonstra que a 

maioria está satisfeita com as atrações trazidas pelo evento musical. 

 

GRÁFICO 5 – CONHECIMENTO DO FIB 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2018 

 

Dos respondentes, 30% disseram que tomaram conhecimento do evento pela Internet, 

sites e blogs; 28% pelas Redes Sociais, 19% pela TV, 11% através de Outdoor, 6% pela Rádio, 

4% por panfletos e 2% por outros meios (Gráfico 5). Segundo França (2009), em eventos, é 

fundamental que a gestão de relacionamento com o cliente seja entendida como aproximação e 

interação com os públicos desejados, fato que é facilitado pelo uso de mídias digitais, pela 

abrangência, custo e rapidez, o que se mostra aderente com os resultados apresentados neste 

gráfico 5, ao apontar que 58% dos respondentes tomaram conhecimento do FIB, primariamente 

por internet e redes sociais. 
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GRÁFICO 6 – ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO MAIS ADEQUADA 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2018 

 

Acerca das estratégias de comunicação mais adequada para promover o FIB, pode-se 

visualizar no gráfico 6 que 33% consideram a Internet, sites e Blogs, 30%, as Redes Sociais, 

17% Outdoor, 15% a TV e 5% a Rádio. Considerando essas respostas, constata-se coerência 

entre os gráficos 5, que mostra que 58% do público presente no FIB disseram ter tomado 

conhecimento do evento pelas mídias digitais e o gráfico 6, que evidencia que 63% consideram 

como estratégias mais adequadas para comunicação do evento, as mesmas mídias sociais, em 

especial, internet, sites, blogs e redes sociais, possibilitando o defendido por Urdan & Urdan 

(2006) acerca da gestão de comunicação e marketing de eventos. 

 

 

GRÁFICO 7 -  AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DO FIB 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2018 

 

A avaliação da estratégia de comunicação do Festival de Inverno Bahia, de acordo o 

gráfico 6, é muito boa e boa para 80% dos participantes da pesquisa e regular para 20%, 

indicando uma avaliação bastante positiva da forma selecionada pelos promotores do evento 

para sua comunicação com o público alvo. Essa positividade na avaliação da estratégia de 

comunicação do evento demonstra que que a iContent está utilizando propaganda como 

estratégia de comunicação adequada ao perfil do seu público (dos 16 aos 80 anos), explicitando 

que muito além de comunicar a existência do seu produto – o FIB  (brand awareness), pretende 

ampliar os níveis de lembrança do evento e estimular que as pessoas frequentem o festival, 

através de experiências positivas, que pode gerar tendência exponencial de aumento do público, 

através da oferta de um composto mercadológico que satisfaz o mercado alvo, como pontuam 

Kotler e Keller (2006). 
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GRÁFICO 8 – ADEQUAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DO FIB AO PERFIL 

FONTE: Pesquisa de Campo, 2018 

 

No quesito adequação da comunicação do Festival ao perfil do seu público, a pesquisa 

indica que para 48% a comunicação de marketing está completamente adequada, 44% 

consideram que está parcialmente adequada e para 8% ela está pouco adequada, conforme se 

pode visualizar no gráfico 8. Essa postura estratégica é aderente com o que Lovelock (2014) 

define, ao agregar ao composto mercadológico tradicional (preço, praça, produto e promoção), 

mais 4 P’s, associados aos serviços (People – pessoas; Process – processos; Physical Evidences 

– evidências físicas  People (Pessoas); Process (Processos); Physical Evidence (Evidências 

Físicas); Produtividade & qualidade, considerando serem esses elementos essenciais para a 

promoção de um evento de qualidade, que atraia pelo conteúdo, qualidade e convergência, com 

o intuito de despertar no público a lembrança de edições anteriores e a satisfação dessas 

experiência, reforçando o desejo de nova experimentação através da geração de nova compra 

do serviço. Ainda atende ao exposto por Yanaze (2010), no que se refere à importância dessas 

estratégias de comunicação para atrair e reter clientes. 

Ao analisar a base de dados do FIB, e o levantamento das estratégias de comunicação 

utilizadas pelos organizadores do evento, foi constatado que foram utilizadas as seguintes 

estratégias de comunicação, na promoção do evento: a) Mídias off-line: outdoor em pontos 

estratégicos do estado da Bahia, panfletos, banners, revistas, matérias em jornais, rádio e TV; 

b) Mídias on line: redes sociais diversas, blogs, sites e newsletter. 

A literatura estudada aponta que a comunicação integrada de marketing se constitui em 

poderosa ferramenta gerencial para o sucesso do empreendimento. Essa importância é 

percebida em todos os autores abordados, a exemplo de Kotler (2006), Kotler e Armstrong 

(2004), Urdan e Urdan (2006) e Sandhussen (1998), que não apenas apresentam a relevância 

da definição do mix de marketing, mas, na fundamental influência do composto promocional, 

para eventos de entretenimento, tendo a comunicação como seu alicerce. Assim, foi percebido, 

não apenas durante a realização do FIB, mas no período denominado pré-evento, toda uma 

articulação dos seus organizadores na implementação do Plano Integrado de Comunicação de 

Marketing, à medida que utilizou largamente mais de uma ferramenta de comunicação, 
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conforme descrito anteriormente. Esse uso integrado permite, como bem acentuaram Urdan e 

Urdan (2006), a possibilidade de sucesso do empreendimento, além da consolidação da marca 

FIB na memória do público. 

 O uso intensivo das mídias interativas e não interativas possibilitou que o público alvo 

dele tomasse conhecimento de forma ampla, permitindo além da comunicação do produto (o 

festival e suas diferentes atrações), a ampliação substancial dos níveis de lembrança do seu 

público, uma vez que esse evento se realiza anualmente, na cidade de Vitória da Conquista - 

BA, no mês de agosto, na estação inverno, dando um toque especial e diferenciador de outros 

eventos culturais e musicais da cidade e regiões de abrangência. Ainda evidenciou e estimulou 

o desejo de levar o público à experimentação do produto e aguardar a nova edição, decorrente 

da comunicação que estimula o imaginário das pessoas acerca das experiências futuras a serem 

ofertadas. 

Esses elementos mostram aderência com o que os autores da área do Marketing 

pontuam: a gestão da comunicação em marketing é responsável por definir a combinação de 

mídias e mensagens para atingir os propósitos do empreendimento (URDAN E URDAN, 2006; 

SANDHUSSEN, 1998; KOTLER E ARMSTRONG, 2004;, HOOLEY, SAUNDERS E 

PIERCY (2005). 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constatou-se empiricamente a forma como o FIB desenvolve seu plano de marketing e 

foi possível identificar que o budget investido na mídia online obtém um resultado mais positivo 
do que as ações off line, essa observação fica evidente ao se verificar, visualmente,  que a maior 

parte do público que frequentou o evento foi de jovens de até 35 anos, totalmente conectados 

em redes sociais, mas cok presença marcante da faixa etária até os 60 anos.  

Sabe-se que a comunicação é um fator decisivo para que o produto FIB tenha 

atratividade e alcance o seu mercado. A identificação dos tipos combinados de mídias usadas 

pela iContent para divulgar o festival, mostrou que houve a intencionalidade da organização 

em atingir o maior número de pessoas possível e, em especial, a decisão de usar as mídias 

interativas eletrônicas, como as redes sociais Instagram e Facebook, permitiu  atingir grande 

audiência, com mensagem individualizada e espaço para comunicação bilateral, convergindo 

com as opiniões de autores como Urdan e Urdan (2006), Hooley, Saunders e Piercy (2005), e 

Las Casas (2007), indicando que o uso da internet, além de atrair as pessoas, as tornam 

divulgadoras do produto em conjunto com a organização, a exemplo da postagem dos vídeos, 

post e promoções, via, além das redes sociais já descritas, o WhatsApp, cujo alcance é veloz e 

instantâneo. 

Esse fenômeno acentua a essencialidade de se ter uma estratégia de comunicação eficaz 

e adequada à realidade de cada público, pois são os conjuntos de decisões integradas que 

permitem à organização atingir os objetivos esperados, e tem possibilitado ao produto FIB, da 

iContent, ampliar substancialmente a participação do público alvo no evento, consolidando-o 

como um dos mais importantes da cidade e região de abrangência, trazendo-lhe sucesso. Para 

que o evento pudesse ter, durantes os três dias de atividades, a quantidade e o perfil de público 
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esperado, o marketing do FIB utilizou diversas estratégias de comunicação, como mídias off-

line (outdoors, panfletos, banners, revistas, matérias em jornais, rádio e tv.) e online  (redes 

sociais, blogs, sites e newsletter), de forma a abranger grande quantidade de pessoas que 

constituem o público desejado pela  iContent, promotora do FIB. 

Naturalmente que a iContent ainda usou outras ferramentas, como a publicidade e 

propaganda, marketing direto, o patrocínio de empresas da cidade que participam ativamente 

da história do FIB, indicando um nível de fidelização e credibilidade da marca. 

Após essa avaliação, chega-se à constatação que a iContent utiliza as estratégias de 

comunicação para promover o FIB,  adequadas para  atrair o seu público-alvo, comprovando-

se a hipótese deste trabalho. 

Este estudo teve a limitação de não realizar uma pesquisa empírica quantitativa com o 

público, para ouvir as pessoas acerca das estratégias de comunicação do FIB. Assim, 

recomenda-se que futuras pesquisas complementem este estudo, através de uma pesquisa 

quantitativa, na próxima edição do evento. 
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