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RESUMO 

 
A gestão de marketing é um fator importante para o crescimento de uma 
empresa porque direciona como deve ser o produto, preço, praça e 
propaganda. A empresa de doce artesanal Desire Cacau usa do Live Marketing 
como para contatar com seus clientes e fixar sua marca. Esta pesquisa tem 
como objetivo avaliar como a Desire Cacau faz uso das feiras promocionais, 
específicas para o segmento de casamentos, no contexto do live marketing. Do 
ponto de vista metodológico, o estudo foi realizado utilizando uma vivência nas 
feiras do setor, dados teóricos sobre marketing e eventos, uma pesquisa em 
profundidade com os proprietários da empresa. Os dados foram analisados sob 
a luz da teoria de marketing, especificamente do composto de marketing, onde 
se concentra o marketing direto. Chegou-se as considerações que para a 
Desire Cacau as feiras são importantes instrumentos de Live Marketing que 
permite aproximação do produto com os clientes e também network com os 
parceiros do setor possibilitando novos negócios.  
 

Palavras-chave: Live Marketing. Feiras Comerciais. Casamentos. Doçaria 

Artesanal. 

 

ABSTRACT 

The marketing management is an important factor for the growth of a company 

because it directs how it should be the product, price, place and propaganda. 

The handmade candy company Desire Cacau uses Live Marketing like to 

contact with your customers and establish your brand. This research aims to 

assess how the Desire Cacau makes use of promotional specific fairs for the 

segment of marriages in the context of live marketing. From a methodological 

standpoint, the study was conducted using an experience in trade fairs, 

theoretical data on marketing and events, research in depth with the business 

owners. Data were analyzed in the light of marketing theory, specifically the 

marketing mix, which concentrates direct marketing. Came to the 

considerations for Desire Cacau fairs are important tools for Live Marketing 

approach that allows the product to the customers and network with industry 

partners enabling new business. 
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INTRODUÇÃO 
 

Com a emergência do marketing de relacionamentos, também 

denominado Live Marketing os eventos são cada vez mais utilizados como 

ferramentas de marketing. Segundo a Associação de Marketing Promocional 

(AMPRO) o Live Marketing é "comunicação de marca com objetivo de 

incrementar a percepção de seu valor por meio de técnicas promocionais e 

pontos de contato que ativem a compra, o uso, a fidelização ou a experiência 

de produtos ou serviços". 

O Marketing Promocional é considerado um dos componentes do Live 

Marketing incluindo todas as ferramentas inerentes deste segmento, como os 

eventos, por exemplo. O Live Marketing é o marketing vivo e está intimamente 

relacionado às sensações humanas; estimula e provoca por meio de 

experiências uma compreensão diferenciada de produtos e serviços. 

Este setor do Marketing Promocional está entre os que mais 

apresentaram crescimento nos últimos dez anos e de acordo pesquisa 

“Tendências do Mercado Promocional” realizada pela AMPRO/IBOPE/ATP 

(2014), o setor movimentou perto de R$ 45 bilhões em 2014 e teve seu 

crescimento estimado de 6% para 2015. Dentro deste setor o segmento de 

eventos promocionais, em 2013, sediou 590 mil eventos que movimentaram R$ 

209,2 milhões, representando 4,32% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

A maior parte dos eventos ocorreu na região Sudeste. 

Uma das tipologias de eventos promocionais são as feiras. As 

participações das empresas em feiras podem trazer vantagens por oferecer um 

canal direto entre a empresa, o produto e o consumidor. Também permite a 

exposição da marca, a comparação de produtos e, em um único espaço, ter 

acesso a inúmeras empresas e produtos. 

O aumento no número de casamentos e, consequentemente, da cadeia 

produtiva do setor, estimularam a criação das feiras promocionais de eventos 

para casamentos. Nelas, muitas empresas desenvolvem o Live Marketing 

como ferramenta estratégica, incluindo às empresas do setor de alimentos e 

bebidas, especificamente da doçaria artesanal.  
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A autora deste artigo é colaboradora de uma empresa de doçaria 

artesanal que usa as feiras de casamentos como estratégia de marketing 

promocional, por isso, frequenta muitas feiras de casamento. Durante estas 

feiras foram surgindo indagações sobre o marketing de relacionamento que as 

empresas utilizavam e elas acabaram tornando o problema desta pesquisa, 

que reside em saber: Se há vantagens para as empresas de doçaria artesanal 

usar as feiras de casamentos como estratégia de marketing de 

relacionamento?  

A partir deste questionamento surgiu o objetivo geral da pesquisa: 

Investigar a aplicação do Live Marketing pelas doçarias artesanais em feiras 

promocionais de casamentos e os objetivos específicos: entender a dinâmica 

dos eventos, em especial as feiras do segmento de casamentos; conhecer o 

produto oferecido pela doçaria artesanal e seu posicionamento no mercado; 

identificar os canais de comunicação aplicados e o posicionamento das feiras 

nestes canais e comparar as vantagens e desvantagens do uso das feiras 

como ferramenta da estratégia de comunicação para a doçaria artesanal, em 

eventos sociais. 

Não foram encontrados estudos específicos referentes à aplicação do 

Live Marketing em doçarias artesanais que usam as feiras como ferramenta1, 

por isso, optou-se em realizar uma pesquisa exploratória, que poderá servir de 

base para aprofundamento de estudos futuros que levem a construção de um 

padrão sobre a aplicação do Live Marketing nesta categoria de empresa. 

Os métodos empregados para a investigação foram essencialmente 

empíricos e sociais baseados na constatação dos fatos a partir da observação 

de um caso concreto. Este procedimento formado a partir de uma base lógica 

indutiva é limitado, permitindo apenas conclusões prováveis.  

Escolheu-se um exemplo para aplicar os estudos e a escolha recaiu na 

empresa Desire Cacau, localizada em Niterói/RJ. O motivo da escolha deve-se 

as facilidades em realizar a pesquisa por conhecer seus proprietários e a sua 

participação em feiras de casamento como estratégia do Live Marketing.  

                                                           
1
 Foram detectados os estudos de Souza (2013) e Ulysséa (2009) sobre plano de comunicação 

e plano estratégico de marketing para doçarias, onde as feiras eram citadas como uma das 
suas ferramentas. 
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Fez-se uma entrevista em profundidade seguindo um roteiro 

semiestruturado com os proprietários da empresa. Este foi elaborado visando 

responder aos questionamentos que permitissem verificar as ações 

estratégicas de marketing de relacionamento apresentados na fundamentação 

teórica. Para a análise usou-se as referências do marketing mix e seus 

componentes, os 4 Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção) confrontados com 

as respostas dos proprietários da empresa durante à entrevista. 

Também se considerou a participação da autora em vários eventos com 

a empresa estudada (observação participante não estruturada) e algumas 

visitas a fábrica de doces. 

Figura 1: Design da pesquisa  

 

 

Fonte: Da autora, 2016 

 

Este artigo foi composto de três subseções: A primeira expõe os 

conceitos, definições e tipologias de eventos, eventos sociais e feiras. A 

segunda aborda sobre marketing e Live Marketing e a importância dos eventos 

como ferramenta de marketing. A terceira apresenta a empresa no ramo da 

doçaria artesanal Desire Cacau e o estudo realizado sobre o uso de feiras por 

esta empresa como ferramenta do Live Marketing. Terminando com as 

considerações finais. 

 Drift Stage: Leitura de referências sobre eventos, feira, 
marketing, live marketing. Elaboração do Projeto. 

Predição: generalização para teste e compreensão dos 
fatores observados a campo e avaliações.  

Caso Piloto: Entrevista em profundidade, Observação 
participante não estruturada.  

Análise do resultado da  pesquisa com os paramêtros 
construídos a luz das teorias e confrontados com a os 
dados da entrevista e da observação parti cipante não 
estruturads.  
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ENCONTROS DE NEGÓCIOS PARA OS EVENTOS SOCIAIS  
 

Nesta seção as definições e tipologias dos eventos serão apresentadas, 

e entre as tipologias, as feiras por serem o objeto de estudos e os eventos 

sociais os objetos das feiras estudadas. Pode-se pensar que serão tratados de 

um tema específico eventos para eventos. Um evento particular será estudado 

no uso do mesmo para criar ambientes mercadológicos para eventos, os 

casamentos.  

 

1.1 DEFINIÇÕES E TIPOLOGIAS DE EVENTOS 
 

A palavra evento vem do latim eventu, que significa ser ou constituir fato 

de importância na vida social ou em outros âmbitos, assim, para que haja um 

evento será necessário duas ou mais pessoas com algum objetivo em comum. 

 
 

[...] os eventos acontecem em alguns períodos efêmeros, com 
duração de dias e, não raro, de horas, realizando encontros que 
permitam aos participantes comungar e debater descobertas, 
questionamentos, angústias, alegrias, enfim, saciar a eterna sede de 
compreender o universo e com ele se integrar. São formas de 
introduzir uma nova discussão num dado meio, de mobilizar a opinião 
de grupos e segmentos sociais, um instrumento de ação política e, 
vale dizer, um meio de comunicação, por sua peculiaridade de captar, 
miscigenar e transmitir os mais diversos tipos de linguagens, em 
todos os níveis sociais (MORAES 2013, p.59). 
 
 

Os eventos podem ser de cunho sócio antropológico (como religioso ou 

de comemoração), de cunho competitivo (como os esportivos), de cunho 

econômico (relacionado a negócios ou incentivo) e de cunho científico (como 

os de produção do conhecimento), entre outros. 

Para CESCA (1997), os tipos de eventos são praticamente infinitos e 

variam de autor para autor. Podem ser considerados como: programas de 

visitas, concursos, exposições, feiras, salões, mostras, encontros como 

conferências, palestras, simpósio, debates, brainstorming, conclave, semana, 

entrevista coletiva, jornada, workshops, oficinas, colóquios, festas populares, 

casamentos, batizados e colação de grau, além de outros. 
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A sobrevivência dos negócios, na contemporaneidade, está diretamente 

relacionada à capacidade dos gestores e executivos de acompanharem as 

constantes mudanças e anteciparem as tendências. Este é o motivo do meio 

coorporativo reunir profissionais de lugares diferentes no mundo, com o intuito 

de realizarem ações para seus negócios. Por isso são recorrentes os eventos 

corporativos. Assim, também, passam a serem percebidos como uma ótima 

maneira de combinar marcas, reunir empresas ou abrir oportunidades de 

negócios ou, na mídia, na promoção da imagem de organizações (públicas e 

privadas). 

Asmussen (2011) aponta que no século XXI, os eventos adquirem status 

de atividade estratégica, onde os rumos dos negócios, em parte, são 

estabelecidos e avaliados em eventos.  

Britto e Fontes (2002, p. 14) consideram o evento “a somatória de 

esforços e ações planejadas com o objetivo de alcançar resultados definidos 

junto ao seu público”. Nesta linha de pensamento para Matias (2010) o evento 

é um componente do mix de comunicação, que tem por objetivo minimizar 

esforços, fazendo uso da capacidade sinérgica da qual dispõe o poder 

expressivo no intuito de engajar pessoas numa ideia ou ação. 

Entre os eventos de cunho econômico, estão as feiras. Que podem ser 

entendidas como um tipo de evento que oferece condições para a venda direta 

ou indireta. Segundo Giacaglia (2003, p.44) 

 
 
Esse tipo de evento é utilizado quando se deseja atrair grande 
número de consumidores a um único local para lhes apresentar 
produtos e serviços de maneira bastante atraente e motivadora, 
induzindo-os à compra imediata. A vantagem da Feira, com relação a 
outros eventos, está justamente na possibilidade de exposição da 
empresa e seus produtos a um grande público segmentado; portanto, 
sem que, para isso, seja necessário incorrer em altos investimentos 
de divulgação. 
 
 

As feiras tem caráter de venda e socialização. Sendo promotoras de 

contatos entre o consumidor e o mercado, com período de realização e horário 

pré-estabelecido unindo em um mesmo espaço a oferta e a demanda por 

produtos ou serviços (SILVA, 2005). A comunicação nas feiras é explicada por 
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Sousa (2000, p.15) como estabelecida entre os agentes e geram oportunidades 

para: 

a. visitantes: ver algo novo, aprender alguma coisa ou estabelecer 

contatos; 

b. expositor: gerar vendas, introduzir e promover novos 

produtos/serviços, fidelizar clientes, contatar com a concorrência, 

reforçar a imagem institucional, ou aumentar o reconhecimento e 

notoriedade da empresa. 

 

Buendía (1991) classifica as feiras quanto ao tipo de produto a ser 

apresentado pelos expositores, dividindo-as em industriais, comerciais e 

promocionais. E quanto ao público podem ser classificadas como setoriais, 

quando tem caráter seletivo ou geral quando é destinado a todos os 

interessados. 

 
Normalmente os expositores pagam determinado preço pela 
ocupação do espaço à empresa promotora da feira. Cabe a cada um 
deles planejar e organizar esses espaços, transformando-os em 
stands, cuja decoração irá refletir a área de atuação e o principal 
produto e/ou serviço do expositor. (BRITTO; FONTES, 2006, p.142). 
 
 

Assim, considera-se que as feiras são eventos comerciais que 

acontecem pela iniciativa de promotores com o interesse em reunir empresas 

que queriam divulgar e promover produtos, técnicas e serviços junto a um 

público estabelecido por com período de realização e horário pré-estabelecido.  

 

1.2 EVENTOS SOCIAIS  
 

O aumento do senso de bem-estar em adultos pode estar relacionado à 

participação em atividades sociais, uma vez que, os laços sociais permitem 

estimular o senso de significado ou coerência na vida (PAPALIA e OLDS, 

2000). O ser humano é um ser social e o viver em sociedade possibilita 

relacionar-se com os outros. Estas relações estão associadas às regras e 

comportamentos que as pessoas desenvolvem para viver em sociedades. As 
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relações sociais também contribuem para dar sentido à vida, favorecendo a 

organização da identidade por meio da inter-relação entre as pessoas. 

Segundo Papalia e Olds (2000) os relacionamentos sociais, são 

importantes para os indivíduos em todo o ciclo vital, têm pesos diferentes de 

acordo com a época de vida das pessoas, dependendo do gênero, do status 

conjugal, da presença ou da ausência de filhos, do tipo de arranjo domiciliar, da 

personalidade, de questões culturais, educacionais e políticas e do contexto 

como um todo. 

Os ritos sociais marcam a vida social e podem ser entendidos como  

Um sistema cultural de comunicação simbólica, constituído de 
sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral 
expressos por múltiplos meios. Esta sequência têm conteúdos e 
arranjos caracterizados por graus variados de formalidades 
(convencionalidade), estereotipia (rigidez) e redundância (repetição). 
A ação ritual nos seus traços constitutivos pode ser vista como 
“performativa” em três sentidos: 1) no sentido pelo qual dizer é 
também fazer alguma coisa como um ato convencional, 2) no sentido 
pelo qual os participantes experimentam intensamente um 
desempenho que utiliza vários meios de comunicação, 3) no sentido 
de valores sendo inferido e criados pelos atores durante o 
desempenho. (TAQMBIAH, 1985, apud PEIRANO, 2003, p.11).  
 
 

Os rituais, quase sempre, são realizados em eventos sociais. Estes são 

importantes para a manutenção das identidades sociais e sua cultura. Embora, 

para muitos a ideia de ritual é algo de sociedades passadas, pode ver pelo 

conceito emprestado de Taqmbiah (1985) e adaptado por Peirano (2003), os 

rituais estão na nossa vida cotidiana e os eventos sociais também.  

Para Britto e Fontes (2002, p.134), os eventos sociais “são os de 

interesse comum da sociedade como um todo, realizações familiares ou de 

grupos de interesses entre amigos, visando à confraternização entre as 

pessoas ou comemorações específica”. 

Como visto, estes eventos ajudam a fazer com que as pessoas sejam 

integradas em grupos sociais, em redes de relacionamentos e aceitas. 

Também que possam se exibir, mostrar status e cumprir com as regras da 

sociedade. 

Assim, mesmo antes da pessoa nascer são feitos eventos para ela, 

como os chás de bebês. Se os pais tem alguma religião, logo haverá um 

evento de cunho religioso que acabará sendo também profano como o 
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batizado. Os aniversários, as colações de graus, festas de confraternização, 

baile dos quinze anos, festa de debutante, festa de dezoito anos, bodas de 

prata, bodas de ouro, casamento, descasamento ou festa do divórcio, jantares, 

almoços, chá beneficentes, festas juninas, reuniões para assistir jogos, 

churrasco com amigos, entre tantos são eventos sociais.  

Um dos eventos sociais de grande destaque na contemporaneidade é o 

casamento. A palavra casamento deriva de "casa", enquanto que matrimônio 

tem origem no radical mater ("mãe") seguindo o mesmo modelo lexical de 

"patrimônio". Também pode ser do latim medieval casamentu: “Ato solene de 

união entre duas pessoas de sexo diferente, capazes e habilitadas, com 

legitimação religiosa e/ou civil.” (AURÉLIO, 2005). 

A sua celebração é um ritual de passagem que simboliza a união de 

duas pessoas e suas famílias. 

 
Na Roma Antiga, antes do Cristianismo, surgiu o casamento como 
instituição social. Era celebrado publicamente e criava direitos e 
obrigações diante da Lei, do Estado e da Religião (na Roma antiga 
religião e estado se confundiam). Com a Cristianização de Roma o 
casamento foi assumido como função e monopólio da Igreja, e 
passou a ser mais negócio entre famílias que o amor entre noivos. 
Depois da Revolução Francesa, quando a França rompeu relações 
com a Igreja e instituiu o Estado Laico, o casamento foi assumido 
pelo Estado, como monopólio Estatal. (UNIVERSO JURÍDICO, s/d 
Apud INOVA, 2016). 

 
 

No cristianismo o casamento significa que os noivos se tornam um só, 

surgindo uma nova família. Como dito nas escrituras sagradas: “Por isso o 

homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois 

se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só.” 

(Bíblia, Marcos 10. 7-8).  

O casamento, no Brasil, pode ser um ato civil conforme o Código Civil 

Brasileiro de 10 de janeiro de 2002. O Art. 1.514 explica que “O casamento se 

realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a 

sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados”. 

Além de ser um rito de passagem e um contrato social, o casamento é 

um ato sonhado, planejado e romantizado na nossa cultura. Desde criança é 

passado para as pessoas que no casamento os noivos se encontraram no 

amor. Na infância, as crianças se espelham em historias de princesas e 
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príncipes encantados, novelas, festas de casamento em que participam ente 

outros. Assim, há a criação do espetáculo da festa de casamento como o ponto 

alto da realização do sonho gerado socialmente.  

Os casamentos de pessoas com posses, sempre foram grandes 

realizações que legitimavam o status destas famílias. Ademais, muita coisa 

mudou nestes últimos 25 anos. A sociedade atual é movida pelo 

espetacularização, segundo o conceito de sociedade do espetáculo de Debord 

(2003) e as cerimônias de casamento tornam-se uma maneira dos noivos se 

destacarem socialmente. Os holofotes estão voltados para o casal, que por 

meio de vários detalhes personalizados, criam um evento não somente para 

legalizar uma união, reunir amigos e a família para presenciar e convalidar o 

ato, criar um momento de diversão e fruição, mas também, gerar um cenário 

teatralizado onde os noivos são os protagonistas. Alguns chegam a exagerar 

nestes eventos ficando anos planejando e capitalizando para a sua realização. 

A maioria dos casamentos deixou de ser algo que a própria família 

organizava. Mesmo com a presença dos buffets, floristas e espaço específicos 

desde a década de 70, poucos casamentos eram organizados 

profissionalmente. O uso de cerimonialistas ou empresas especializadas era 

muito raro. No final do século passado, setor de casamento passou a ser 

considerado um grande negócio. Profissionalizou-se tudo, criou-se uma cadeia 

produtiva do setor que incluem inúmeras empresas e novos negócios. 

Para realizar o sonho do casamento e todos os seus detalhes, os noivos 

e suas famílias investem na contratação de buffet e decoração, foto e 

filmagem, som, moda, beleza e, também, na doçaria que incluem os bolos e os 

doces. 

O valor que movimenta esse tipo de mercado está por volta de R$ 70 

milhões, em média, por dia segundo a Associação Brasileira de Empresas 

Brasileiras de Eventos Sociais (ABRAFESTA). Em estudo realizado por esta 

organização 8.300 empresas participaram de eventos sociais, gerando um 

volume R$ 16 bilhões em negócios e 45 mil empregos criados e entre estes 

eventos estavam os casamentos. No Brasil foram realizados, em 2014, mais de 

um milhão de casamentos (ABRAFESTA, 2015). 
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1.3 AS FEIRAS PARA O NEGÓCIO DOS CASAMENTOS.  

 

As feiras de casamento unem todos os tipos de profissionais de 

casamento em um só espaço, para que os noivos tenham a oportunidade de 

conhecer fornecedores. O perfil dos expositores são de buffet, convites, 

decoração, vestido, fotos, salão, Fabricantes e distribuidores de bebidas, 

Shows,  Música ao Vivo, DJ’s, Som, Luz, Vídeo, Maquiagem e Penteados - Dia 

da Noiva, Manobrista e Segurança, Paisagismo e Design, Mobiliário, 

Acessórios para Noivas, Primeiro aluguel, Doces, Eventos, Estilistas, 

Gastronomia, Festas infantis, Buffet, Bolos, Casas de Festas, Chá de Lingerie , 

entre outros, ver o que tem de novo e atraente no mercado atual.  

Cada empresa assume o papel expositor, que produz o seu marketing 

para atrair os clientes que ali circulam. Entre os serviços da feira os mais 

contratados são os da decoração, como visto na figura 2 

Figura 2: Design da pesquisa  

 

 

Fonte: Site Expocasório, 2013. 

 

Uma das mais importantes feiras do setor é a ExpoNoivas & Festas, que 

é promovida pela Goal Promoções & Feiras. Segundo informações retiradas no 

site2 do evento, em 20 anos de história, contabilizou 80 eventos realizados. O 

público de seus eventos é composto de casais, amigos e familiares (figura 3). 

 

 

                                                           
2
 Disponível em http://www.exponoivas.com.br/queroexpor/dadosefatos. Acesso em 21 jan 

2016. 

http://www.revistacentrosul.com/#!shows-e-msica-ao-vivo/cvwf
http://www.revistacentrosul.com/#!som--luz--vdeo/cavg
http://www.revistacentrosul.com/#!maquiagem-e-penteados--dia-da-noiva-e-d/c1flr
http://www.revistacentrosul.com/#!maquiagem-e-penteados--dia-da-noiva-e-d/c1flr
http://www.revistacentrosul.com/#!manobrista-e-segurana/cglu
http://www.revistacentrosul.com/#!paisagismo-e-design/cyh1
http://www.revistacentrosul.com/#!acessoriosnoivas/c1y8g
http://www.revistacentrosul.com/#!doces/c1ur7
http://www.revistacentrosul.com/#!eventos/c1y63
http://www.revistacentrosul.com/#!estilistas/cfp9
http://www.revistacentrosul.com/#!gastronomia/c1ldf
http://www.revistacentrosul.com/#!festas-infantis/c1ruw
http://www.revistacentrosul.com/#!buffet/c1x9z
http://www.revistacentrosul.com/#!clientes/cqkg
http://www.revistacentrosul.com/#!casas-de-festas/cy6e
http://www.revistacentrosul.com/#!ch-de-lingerie/c7eb
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Figura 3: Perfil do público Expo Noivas & Festas 

Fonte: Site Expo Noivas & Festas, 2016. 

 
Esta promotora realizou 36 eventos no estado do Rio de Janeiro, 34 no 

estado de São Paulo e 10 no estado de Minas Gerais. Estes eventos reuniram 

mais de 8.000 expositores e um público que ultrapassa três milhões de 

visitantes e mais de R$ 300 milhões em negócios fechados com a realização 

das exposições (EXPO NOIVAS & FESTAS, 2016).  

Entre 2011 a 2013 a promotora realizou eventos com um público em 

média de 263 mil ao ano, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.  

 
Tabela 1: Calendário de Feiras da Exponoivas & Festas 

 

Fonte: Site Expo Noivas & Festas, 2016. 

 

As edições de 2014 e 2015 mostram que à feira vem mantendo um alto 

número de frequentadores. 
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Tabela 2: Exponoivas & Festas 2014-2015 

Cidade  Local  Mês  Público  Área 

Rio de 

Janeiro 

Rio Centro  Abril-Maio 2015 70.496 visitantes 13.000m² 

Shopping Nova América Agosto 2014 25.794 visitantes  4.400 m² 

São Paulo São Paulo Expo Janeiro 2014 23.324 visitantes 5 000 m² 

Expo Center Norte Abril 2014 30.436 visitantes 9 000 m² 

Outubro 2014 21.744 visitantes 9.000 m² 

Fonte: Site Expo Noivas & Festas, 2016. 

 

As feiras de noivas se tornaram um investimento não somente para os 

expositores de marcas, mas também, para as empresas promotoras de 

eventos. Atualmente, existem muitas feiras de diversos tamanhos e em épocas 

diferentes espalhadas por todo país. Estas feiras também passaram a se 

segmentar como a Fest Gospel, voltadas ao universo gospel, ou a Casar, 

destinada ao mercado de luxo, entre outros. 

 

2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA EVENTOS. 

Nesta seção serão abordados os conceitos de marketing, marketing mix 

e Live Marketing que embasam a pesquisa. 

2.1 DEFINIÇÕES SOBRE MARKETING E LIVE MARKETING 
 

A palavra marketing é derivada do inglês market, que significa mercado. 

O marketing é a ação de analisar consumidor e produto. “Marketing é a ciência 

e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de 

um mercado-alvo com lucro”. Keller e Kotler (2006, p. 2). 

 
 
Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele 
define, mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o 
potencial de lucro. Ele aponta quais os segmentos que a empresa é 
capaz de servir melhor e que projeta e promove os produtos e 
serviços adequados.  
 
 

Para Minadeo (2005, p.9) o marketing pode ser entendido como uma 

orientação da administração baseada em que a tarefa primordial da 

organização é determinar as necessidades e desejos e os valores de um 
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mercado visado, e adaptar-se para promover a satisfação do consumidor de 

forma mais eficaz que os seus concorrentes. O marketing gera vantagens 

competitivas e duradoras para a empresa. 

Marketing de serviços pode ser definido como um grupo de atividades 
operacionais que têm como objetivo investigar, obter e servir 
demanda por assistência. Além disso, inclui atividades como planejar, 
implementar e controlar as necessidades do consumidor com 
qualidade e lucratividade. (BITENCOURT, 2012, p.) 
 
 

O escopo do marketing abrange: bens, serviços, eventos, pessoas, 

lugares, organizações informações e ideias. Para administrar esse amplo 

negócio, Maximiano (2006) afirma que o marketing deve ter estratégia baseada 

no Mix Marketing ou Composto de Marketing. Kotler (1984, p.68) define mix de 

marketing como “a mistura de variáveis de marketing controláveis que a 

empresa utiliza para atingir o nível desejado das vendas no mercado-alvo”. O 

mix de marketing é denominado de os 4 P’s que são divididos em: produto, 

preço, praça e promoção. Somados os 4 P’s chega-se em um denominador 

comum o mercado a atingir. 

O marketing de mercado-alvo exige que os profissionais de marketing 
sigam três passos básicos: 1. Identifiquem e tracem o perfil de grupos 
distintos de compradores que possam requerer produtos ou mix de 
marketing diferenciados (segmentação de mercado). 2. Selecionem 
um ou mais segmentos de mercado (mercados-alvo). 3. Determinem 
e divulguem os principais benefícios que diferenciam os produtos no 
mercado (posicionamento de mercado). (KOTLER, 2000, p.278). 
 
 

O item produto é feito para satisfazer as vontades ou necessidades do 

publico e para Kotler (1993, p. 506) “um produto é algo que pode ser oferecido 

a um mercado, para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo, que pode 

satisfazer um desejo ou uma necessidade”. Os produtos são gerados e 

adaptados para realizar as expectativas do consumidor.  

Kotler (2000, p.338) a empresa deve avaliar o produto em fases, no 

inicio a empresa deve oferecer um serviço básico, em seu crescimento 

apresentar, ampliações deste com atendimento, garantia na sua primazia. 

Diversificar marcas e modelos e em sua declinação eliminar modelos fracos. 
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O preço pode ditar o quão aceitável pelo mercado é o produto. O cliente 

ao analisar a sua necessidade em adquirir tal produto, analisando qual será o 

custo beneficio e isso fará parte de sua decisão de compra. 

 
 

Historicamente, o preço tem sido o principal fator a afetar a escolha 
do comprador. Isso ainda é válido para as nações e os grupos mais 
pobres e para mercadorias genéricas (commodities). Contudo, fatores 
não ligados ao preço têm se tornado mais importantes para o 
comportamento de escolha do comprador nas últimas décadas. 
(KOTLER; ARMSTRONG, 2004, p. 263). 
 
 

Além da aceitação da compra o consumidor, também, decide a 

quantidade de produto que será consumido e, por isso, o preço do produto na 

administração do marketing é tão importante. A comercialização do produto 

tem que ser lucrativa, portanto, segundo Kotler e Armstrong (2004, p. 270) “No 

final, quem decide se o preço de um produto está correto é o consumidor. As 

decisões de preço como as outras decisões de mix de marketing, devem ser 

orientadas ao comprador”.  

Kotler (2000, p.338) explica que para uma boa administração o preço 

deve seguir as seguintes variáveis: em sua introdução no mercado o preço é 

elevado, por ser algo novo que precisa ser valorizado; no crescimento das 

vendas o preço deve ter um valor que penetre no mercado; quando atingir 

maturidade no negócio o preço deve estar equivalente ao da concorrência ou 

até mesmo melhor e caso ocorra o declínio de venda reduzir preços. 

O termo praça pode ser denominado de canal de distribuição. Refere-se 

ao destino que o produto percorre desde a produção até o consumo. A 

empresa deve analisar como será feita a distribuição do produto, para que ele 

esteja acessível para o seu publico no local e no momento certo. 

 
O ponto-de-venda, seja uma prateleira de supermercado ou um site, 
representa o verdadeiro centro do universo da fabricação-venda 
varejista. Por isso, é importante que tanto fabricantes como varejistas 
reconheçam o “poder da prateleira” e se disponham a explorar esse 
potencial – algo que só é possível por meio do esforço conjunto. 
(KAUFFELD; SAUER, 2008). 
 
 

O local de compra pode ou não se tornar o mais convincente fator 

indispensável para a competição. A praça tem que ser organizada para uma 



18 
 

 

boa lucratividade da empresa, por isso, no lançamento do produto a 

distribuição tem que ser seletiva, conforme o crescimento da aceitação do 

público a distribuição Intensiva, no auge da popularidade o abastecimento do 

mercado deve ser mais intensivo e em momentos de esquecimento do público 

a empresa deve eliminar os pontos de venda não importantes, para continuar 

lucrando com o produto. 

De acordo com Costa e Talarico (1996, p. 51), 

 
 

a empresa deve comunicar-se com seus públicos de maneira eficaz, 
suficiente, impactual e persuasiva, obedecendo a um planejamento, 
coerente com os objetivos mercadológicos traçados, e utilizando às 
estratégias de comunicação mais adequadas aos objetivos. 

 
 

A promoção é o mais reconhecido entre os componentes no mix de 

marketing, pois é ela que se relaciona mais diretamente com o público, como 

se fosse uma conversa entre a marca e o consumidor. Para os autores 

McCarthy e Perreault (1997, p. 230) a promoção é tida como “a comunicação 

da informação entre vendedor e comprador potencial ou outros do canal para 

influenciar atitudes e comportamento”. 

Este componente é a estratégia de persuasão para conquistar o 

consumidor. Para que o consumidor venha almejar o produto ele precisa saber 

sobre sua existência. É o elemento do mix com investimento em cinco 

ferramentas cruciais: propaganda, promoção de vendas, relações públicas e 

publicidade, força de vendas e marketing direto. Conforme Churchill (2005, p. 

451)  

 
A comunicação visa gerar interesse na organização e em seus 
produtos e marcas. Em geral, isso significa informar os receptores da 
mensagem sobre como a empresa ou seus produtos podem propiciar 
valor para eles. Um modo básico de fazer isso é concentrar-se nos 
benefícios, e não apenas nas características. 
 
 

A propaganda informa ao público sobre a existência e as qualidades do 

produto instigando a vontade em adquiri-lo. Os meios mais utilizados para 

propagar são televisão, rádio, imprensa escrita, outdoors, entre outros. O uso 

da propaganda é a ferramenta mais usual feita pelas empresas para dirigir 

comunicações persuasivas, mas pode-se também, compor um conjunto de 
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ferramentas de incentivo que em curto prazo, permite estimular a compra 

rápida ou em maior quantidade como amostras grátis, cupões e prémios, 

artifícios que atraem os olhares do cliente. (KOTLER, 1998). 

As relações públicas e a publicidade cuidam da imagem da marca, 

mostrando para o mercado sua missão. “As relações públicas envolvem uma 

série de programas desenvolvidos para promover ou proteger a imagem de 

uma empresa ou dos seus produtos em particular.” (KOTLER; KELLER, 2007, 

p.72). 

A força de venda ou venda pessoal são relações entre representante da 

marca e o público. Assim a empresa consegue ter informações sobre a 

necessidade do cliente e o cliente consegue tirar suas dúvidas do produto com 

o vendedor. 

O marketing direto é uma relação personalizada com os clientes, 

segundo Kotler (1999, p.302), “o marketing direto usa várias mídias de 

propaganda para interagir diretamente com os consumidores. em geral 

solicitando deles uma resposta direta”. Por esse motivo o marketing direto é o 

que mais direcionado ao seu público e seu uso evita o gasto de recurso com 

um marketing mais expansivo que atinge um público que não é o do produto. 

O marketing promocional, segundo a AMPRO (2013), é a “atividade do 

marketing aplicada a produtos, serviços ou marcas, visando, por meio da 

interação junto ao seu público-alvo, alcançar os objetivos estratégicos de 

construção de marca, venda e fidelização”. Por visar estratégias de relação da 

marca com o publico criou-se o Live Marketing. 

 

LIVE MARKETING 
 

O Live Marketing é uma ação do marketing promocional para promover 

um produto ou serviço que tenha a participação direta do cliente.  O mesmo é 

convidado a conhecer, sentir, provar, viver o produto, oferecendo uma 

experiência maior entre o produto e quem o consome. Segundo a AMPRO 

(2013) “O Live Marketing e suas ferramentas são a forma mais completa e 
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eficaz para levar sua marca ou mensagem ao seu público-alvo em seis passos: 

encontrar, mostrar, atrair, ativar, experimentar, fidelizar”.  

Mansano, presidente da AMPRO, em texto publicado para o Anuário 

Brasileiro de Marketing Promocional 2013, “o Live Marketing está calcado na 

interatividade e experiência. As ações ocorrem sempre em tempo real e o 

feedback é imediato”. Ainda segundo Mansano, o Live Marketing utiliza as 

propriedades de ações do público para benéfico da empresa, que passa a ter 

uma resposta mais rápida e verdadeira do que seu publico diz sobre o seu 

produto, e o quanto esse cliente vai divulgar o que ele se sentiu realizado. 

O Live Marketing se distinguisse como inovador e abrange princípios 

como: promoção, eventos, ativação, ações digitais, brand experience, entre 

outras.  

No site oficial do Congresso Brasileiro de Live Marketing, realizado pela 

AMPRO, em 2013, define Live Marketing como “o marketing vivo, ao vivo e em 

cores, que toca e interage com gente. Remete às atividades de marketing que 

proporcionam interlocução viva entre marcas e pessoas provocando uma 

compreensão diferenciada de produtos, serviços e branding”. 

Por isso, os eventos promocionais, como as feiras, são considerados 

pertencentes ao live marketing. 

 

A IMPORTÂNCIA DOS EVENTOS COMO FERRAMENTA DE 

MARKETING 
  

O evento é um recurso estratégico que inclui valores para aproximar a 

marca ao público alvo. Como discorre Kotler e Keller (2006, p. 8): “eventos e 

experiências são oportunidades para fazer parte de momentos relevantes e 

mais pessoais na vida dos consumidores”. 

Os eventos ajudam a construir e melhorar a reputação da marca e seu 

posicionamento. Cabrerizo e Santos (2011, p.20) “o consumidor associa o bem 

estar proporcionado pelo evento ao valor e prestígio da marca”. Sendo o 

evento um recurso intangível, deve ser bem organizado e preparado para 
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atender ao mercado, visando a associação daquele momento com a marca 

como positiva.  

No entanto, o cuidado com o uso dos eventos para Mansano (2013) 

deve ser redobrado. A feira comercial é uma atividade viva onde se tem que 

realizar o relacionamento com o cliente em primeira mão, pois, não haverá 

outra chance se o evento não der certo. Não é possível pedir para o público 

voltar no dia seguinte porque o som não funcionou ou fazer um novo jogo de 

futebol por falta de luz no estádio. 

Assim, embora seja uma excelente oportunidade de estar frente a frente 

com seu cliente, esta aproximação precisa ser muito bem organizada para não 

afastar o cliente de seu produto. 

 

3. DESIRE CACAU UM EXEMPLO DE LIVE MARKETINGEM FEIRAS 

PARA EVENTOS SOCIAIS. 

 
Nesta seção será apresentada a descrição da Desire Cacau e a 

pesquisa realizada com seus proprietários e o estudo relacionando a teoria 

com os dados levantados. 

 

3.1 UM POUCO DA HISTORIA DA DESIRE CACAU  
 

A Desire Cacau3 é uma empresa de doces e chocolates criada em 

agosto de 2011, pela Srª Eliane Valle, em sua casa, na cidade de São Gonçalo, 

RJ. Antes da fundação da empresa, a doceira Srª Eliane sempre fazia doce nos 

finais de semana para relaxar e ter uma renda extra. A procura pelos seus 

doces começou a crescer, mas, como era funcionaria de outra empresa, não 

sobrava tempo para investir em sua vocação. Porém, após o nascimento do 

seu filho, ela decidiu tentar montar uma empresa. Na época trabalhava com 

projetos específicos como páscoa, dia das mães, dias dos pais e corporativos.  

                                                           
3
 A maior parte das informações sobre a empresa foi retirada da entrevista concedida pelos 

proprietários a autora. As outras constam em seu site e, também, observadas pela autora 
quando trabalhou em feiras para a empresa, além das visitas à fábrica.  
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O nome da empresa foi pensado querendo manifestar a relação das 

pessoas com o chocolate e, para os proprietários, a palavra desejo foi a que 

mais se enquadrou no conceito que queriam passar. Após procurar na língua 

portuguesa um nome relacionado que não tivesse sido registrado, ela optou por 

uma palavra estrangeira a desire que em inglês significa desejo.  

No início da empresa, todos os processos eram feitos pela Srª Eliane, 

desde a compra de material à entrega dos produtos. A estrutura física consistia 

na cozinha e nos utensílios de casa. O investimento inicial foi uma barra de 

chocolate e o lucro das vendas era guardado para ser investido futuramente. 

A Desire Cacau não é uma empresa que produz o chocolate, mas 

transforma o chocolate e outros ingredientes no produto doce de chocolate. 

A transformação da empresa para o segmento de doces em geral e não 

apenas de chocolate, ocorreu quando um cliente a contratou para fazer 

chocolates de uma festa e também pediu que fizesse doces. Por meio da 

insistência desta cliente, a primeira pesquisa de mercado foi feita e ela 

demostrou que o doce é muito mais consumido que o chocolate. Então, a 

primeira linha da empresa foram os chocolates e, após, às trufas e depois 

outros doces. 

Ao projetar a empresa e definir o seu público foi ponderado às opções 

da loja física e o cliente de eventos. Em razão dos investimentos necessários 

para a loja física e da concorrência com as outras lojas físicas, a Desire Cacau 

optou por usar os eventos como estratégia de marketing.  

Para os proprietários, o cliente de evento de casamento tem como 

objetivo encontrar soluções para o seu casamento, vão à feira com um foco 

bem específico o que favorece a divulgação de seus serviços. 

As feiras também possibilitam em um mesmo espaço o visitante 

conhecer várias empresas que trabalham com um mesmo produto, comparar a 

qualidade, o atendimento e o preço de seus serviços e produtos. Esta 

concorrência é muito mais salutar para as doçarias artesanais que concorrem 

entre si e não com empresas de chocolates industrializados, como pode 

ocorrer se a empresa estivesse como canal de vendas uma loja em um 

Shopping Center. 
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3.1 CARACTERÍSTICAS ATUAIS DA EMPRESA  
 

A fábrica que era na cozinha da casa do casal foi se apropriando dos 

nove cômodos da casa. A família estava vivendo em dois destes cômodos, por 

isso, preferiram deixar a casa para a fábrica e se mudarem para outro imóvel.  

Outro fator desta decisão foi a percepção da necessidade de se ter um 

ambiente refrigerado, com visão, mesas, armários, ar condicionado, geladeiras, 

freezer, fogão semi-industrial, maquinário para melhorar o negócio. Com o 

lucro que a empresa reservou deu-se o início aos investimentos.  

Apesar de a empresa contar com maquinários, o trabalho com os doces 

artesanais é mais humano. Para ser bem desenvolvido deve ser feito 

artesanalmente e não utilizando as máquinas. Ainda, o braçal acaba sendo 

mais ágil que as máquinas e superior em qualidade. 

A Desire Cacau, em períodos de grande produção, chegou a ter dez 

funcionários. Mas, não é seu padrão por contarem com a presença constante 

de seus proprietários que trabalham até em turnos que viram a noite para dar 

conta dos pedidos. Atualmente, a fábrica tem quatro funcionários fixos de 

janeiro a janeiro.  

A empresa conta com uma variedade de mais de 100 produtos em seu 

cardápio e produz entre 12.000 a 15.000 doces toda semana. Também, 

prepara uma linha para ser lançada anualmente e possui um serviço de 

brigaderia4.  

Mesmo que a Srª Eliane já tenha feito vários cursos específicos de 

doçaria, ela afirma que não é uma pessoa que se utiliza de cursos para suas 

criações, sendo esta mais autodidata. Suas criações são baseadas no que ela 

acredita que irá ficar bom e do tempo que ela leva para criar. Ela procura 

pesquisar em canais especializados e demora em média um ano para criação 

de um doce.  

A degustação dos seus doces ocorre em um escritório que a empresa 

mantém no bairro de Pendotiba, em Niterói. Este é alugado somente para esta 

atividade que ocorre aos sábados. 

                                                           
4
 Brigaderia é o serviço de enrolar o brigadeiro ao vivo no evento. Onde o convidado pode se servir. 
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3.2 ANÁLISE DOS MARKEING MIX DA EMPRESA DESIRE CACAU 
 

Quanto aos produtos da Desire Cacau. Pode-se verificar que a forma em 

que a empresa iniciou seus negócios e os ampliou estão de acordo com o que 

descreve Kotler (2000) a empresa deve oferecer um serviço básico, em seu 

crescimento apresentar, ampliações deste com atendimento. Seu primeiro 

produto foi doce de chocolate, depois a ampliaram a tabela de ofertas de 

produtos, inseriram o atendimento da degustação e da brigaderia. Geraram, 

também, produtos distintos aos ofertados pela concorrência e, em média, 

lançam quatro ou cinco doces novos por ano. 

Quando os sócios estruturam a empresa fizeram uma pesquisa em 

relação ao preço de mercado e há uma tendência do produto começar o preço 

inferior, mas a Desire não adotou este método. Iniciaram com o preço de 

empresa experiente para não precisar aumentar o preço de R$ 0,50 centavos 

para R$3,00. O custo com os recursos humanos já estavam previstos para 

quando a empresa crescesse. Sem perceber estava seguindo as orientações 

teóricas, que instrui que o preço é associado a sua qualidade e deve trazer 

lucro a empresa. 

A praça dos produtos é pensada desde quando criação de um novo 

doce analisando a logística a partir de milheiro, avaliando a dificuldade e o 

tempo de cada processo. A parte de decoração demanda mais tempo, por isso, 

às vezes, a escolha é para uma mais simples para que possa atender a 

demanda em tempo e custo.  

Como a Desire Cacau não é uma empresa varejista, a entrega é feita a 

partir de 400 unidades dependendo da localidade.  

O meio mais utilizado pelos clientes para entrar em contato com a 

empresa é o e-mail e os contratos de venda tem a concretização toda online.  

Entre as ferramentas da promoção as utilizadas pela doçaria são: 

propaganda, publicidade, força de venda, marketing direto. O mecanismo da 

propaganda começou sendo feitas pelo Orkut e após construíram uma página 

no facebook. Raramente são usados anúncios em revistas por não recebem 

um grande retorno com esta ferramenta.  



25 
 

 

A primeira publicidade feita pela marca foi selecionar contatos de 

produtores de eventos e cerimonialistas por meio de revistas especializadas 

em casamento. O Sr Ricardo, um dos proprietários da empresa, preparou um 

arquivo com a apresentação que exibia a empresa, em que a empresa 

acreditava e quais eram os seus produtos. Ademais, sem fotos, devido não ter 

linha de produtos ainda definidos neste período. Este material foi enviado aos 

contatos estabelecidos e como o mercado. 

Uma das dificuldades da empresa é a maneira como pronunciam seu 

nome, usando o francês Desirée ao invés do inglês Desire, por isso, estão 

preparando um vídeo que destaque a marca e fixe seu nome correto. Todas as 

postagens em sua página são feitas, com a hashtag #desejoénossonome, para 

que as pessoas automaticamente vinculem o nome Desire ao desejo. 

A Srª Eliane explicou que um importante recurso para a doçaria 

artesanal é a degustação, por ser o meio em que a pessoa tem acesso o 

produto, que tem cor, sabor e cheiro. Na degustação o cliente pode conhecer 

alguns sabores e tirar duvidas que talvez em um contato por telefone ou e-mail 

não conseguiria. A degustação permite que se conheça o cliente e que se crie 

um vínculo no qual se consegue saber quais são as preferencias dos clientes e 

identifique o tipo de paladar de cada um. Esta ação é um aspecto de força de 

venda. 

O marketing direto é utilizado pela Desire Cacau, segundo seus 

proprietários, pelas divulgações na internet não conseguir chegar ao cliente 

pessoalmente e o produto exige isso. Assim, as feiras de casamento permitem 

que haja este contato diretamente com seu público principal, as noivas. 

De acordo com os sócios a desvantagem da feira é do cliente 

experimentar o seu produto e em minutos provar também de outra empresa, 

fazendo uma comparação é imediata. Esse tipo de experiência não é a mesma 

quando o cliente faz uma degustação na Desire Cacau e, após 10 dias, faz em 

outra doçaria artesanal.  

O poder de avaliação e julgamento em uma feira é muito maior. Mesmo 

assim, os sócios da Desire Cacau dizem que não sentem essa desvantagem, 

pelo contrário, isso é para eles é uma vantagem, por terem um produto 

diferenciado.  
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Outra vantagem percebida é poder expor os seus produtos ao mesmo 

tempo para os noivos e para cadeia de eventos sociais. Com estes últimos, há 

a chance de se fazer network que é importante como indicação para clientes 

futuros. 

Nas feiras a Desire Cacau não faz vendas e nem cadastro de clientes. 

Ela acredita que se a pessoa gostou do produto irá fazer anotação sobre ele. O 

resultado do investimento em uma feira não é necessariamente uma venda 

imediata, mas, principalmente, a divulgação do nome.  

As pessoas que participam do evento podem conhecer a empresa, isto 

pode ser mais importante que a venda imediata. Ser conhecido no mercado e 

ter sua marca forte são provavelmente, as maiores funções da feira. 

 

3.2.1 A participação em Feiras 
 

A Desire Cacau afirma que a estratégia de divulgação mais eficiente, 

são as feiras, pois, trazem mais resultados para a empresa. A primeira feira da 

empresa foi a Centro Sul, no Iate Clube Brasileiro, em maio de 2012. Desde 

então, participam de todas as edições da Centro Sul. Considerada uma das 

feiras mais antigas feiras deste segmento em Niterói, ocorrendo duas vezes ao 

ano. 

Desde 2014, a empresa participa da principal feira de casamento do Rio 

Janeiro, a Inesquecível Casamento, que ocorre em no mês de agosto. Em 

2015, participaram da Inesquecível Niterói e das Noivas Rio de Janeiro, em 

Niterói.  

A escolha de participar de uma feira leva em consideração qual dará 

mais possibilidade de network. Ter a presença dos principais fornecedores do 

mercado de casamento e os possíveis parceiros como cerimonial, produtores, 

entre outros, influencia na decisão pela escolha da feira.  

Outra escolha recai sobre a divulgação da feira e os canais de mídia que 

ela atinge, no pré-evento e no pós-evento. No pós-evento sempre tem que ter a 

exposição da marca em uma matéria de alguma na revista especializada. As 

revistas especializadas são consideradas pela empresa uma boa forma de 

mostrar a marca e nos eventos isto pode acontecer a um preço acessível. 
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Para participar de uma feira existe um processo. A primeira feira que a 

Desire Cacau participou, ela foi indicada. Pela importância por ela adquirida, 

agora são as promotoras das feiras que passaram a convidá-la a participar.  

As feiras possuem alguns critérios para participação das empresas, por 

exemplo, a Inesquecível Casamento, limite por segmento os expositor e exige 

referência do profissional da empresa. Quando chega em janeiro, a 

organização manda para a empresa que já participou um e-mail sobre a 

renovação de participação. Na fase de renovação para quem participou do ano 

anterior, se questiona se quer renovar e se o mesmo espaço. Se a resposta for 

positiva para ambas perguntas a organização fecha o contrato. Se não quiser 

renovar o mesmo espaço, desejando um espaço novo, a empresa tem que 

esperar acabar o período de renovação para saber se há algum espaço 

sobrando para que se possa migrar para este novo espaço.  

Nesse período a empresa que quis um espaço novo disputa com as 

outras novas empresas que não estavam na feira do ano anterior. Sempre 

recebe um espaço físico, um ponto de luz, parede e piso. Então todo o projeto 

do stand ocorre por conta do expositor. 

 

3.3 CONCORRENTES 
 

Ao serem perguntados sobre seus concorrentes, os empresários 

afirmaram que é muito relativo e não olham com propriedade o seu significado. 

Mas, que existe um movimento natural do mercado. 

As outras empresas que trabalham com doce artesanal em Niterói que 

para eles são considerados concorrentes são a Docinhos e Doçuras e a 

Pieirassol e no Rio de Janeiro a Louzieh, que é considerada a melhor do Brasil, 

a Ana Foster, a Frances Doce, a Chocolate e a Fabiana D’angelo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Eventos reúnem pessoas com objetivos em comum. As feiras de 

casamento são eventos que atraem pessoas com objetivos de venda 

(expositores) e compra (potencias clientes), que utilizam de tempo e espaço 

para compartilhar experiências.  

Esta pesquisa procurou responder ao questionamento sobre a 

participação da Desire Cacau em feiras quanto no contexto do live marketing. 

Acredita-se que o objetivo foi cumprido e também, os objetivos específicos, de 

entender a dinâmica dos eventos, em especial as feiras do segmento de 

casamentos; conhecer o produto oferecido pela empresa e seu posicionamento 

atual no mercado por meio de dados coletados com seus proprietários; 

identificar as estratégias de curto, médio e longo prazo que a empresa utiliza; 

identificar os canais de comunicação aplicados pela empresa e o 

posicionamento das feiras nestes canais e comparar as vantagens e 

desvantagens das feiras como ferramenta da estratégia de comunicação no 

contexto do Live Marketingpara o setor de doçaria artesanal, em eventos 

sociais. 

A gestão do marketing foi vista como fator fundamental para a 

valorização de uma empresa. Pois, por meio dele a empresa se aproxima e 

conhece o seu mercado. Especificadamente o marketing promocional que faz o 

cliente reconhecer a marca. O Live Marketingé uma ação de comunicação que 

encontra diretamente o seu publico, e o feedback é instantâneo. Isto foi sentido 

nas ações estratégicas da Desire Cacau.  

As feiras de casamento são usadas por eles como forma de estratégia 

de marketing para entrar em com seu público. É na feira que eles deixam os 

seus doces mais próximos dos clientes, renovando os clientes que no caso da 

Desire Cacau é constantemente alterado  anualmente, visto que a noiva que 

casou deixou de ser público e no próximo ano outra noiva será um potencial 

cliente. 

A feira também é usada como possibilidade de network. A doçaria 

Desire Cacau, faz das feiras um recurso de live marketing, para interagir com 

seu público e ter uma resposta mais próxima sobre seus produtos. Anualmente 
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participa de duas feiras fixas e outras vão sendo incorporadas a sua estratégia 

quando são consideradas pertinentes de participação. 

A doçaria Desire Cacau fornece docinhos, chocolates e serviço de 

brigaderia produzindo entre 12.000 a 15.000 doces toda semana e não tem 

pretensões de aumentar a quantidade de produção. Seu produto artesanal 

qualidade e os custos de maior investimento não garantir o padrão por eles 

estabelecido. 

Os planos da empresa é manter a qualidade do produto, com  

atendimento, relações e parcerias de excelência, também, continuar 

participando dos eventos e divulgando a empresa nas redes sociais.  

As feiras têm capacidade estreitar o relacionamento com cliente e este 

sentir o produto e o atendimento da empresa. Na feira consegue provar 

docinhos de várias empresas em um curto espaço de tempo, podendo assim, 

tomar decisões com mais certeza sobre a empresa que irá contratar para seu 

evento. 

As feiras podem ser bons instrumentos de marketing para as empresas, 

canais de contato com os parceiros, uma opção de escolha e contato direto 

para os clientes das doçarias artesanais.  
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