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Resumo
O presente trabalho formata um estudo sobre o share of mind dos
apoiadores/patrocinadores oficiais de um evento, empresas que realizam essas
ações como estratégia de marketing a fim de se aproximar e sensibilizar seu
público alvo. Dessa forma será fornecido um estudo teórico sobre os principais
conceitos envolvidos como o Marketing, o Share Of Mind, os Eventos e o Turismo,
além de uma posterior análise de resultados obtidos através da pesquisa de
campo. A realização de questionários aplicados com os participantes e
apoiadores/patrocinadores oficiais da 13ª edição do Anime Friends, estudo de
caso da pesquisa, apresenta a relação entre os agentes envolvidos identificando o
resultado do investimento, ações, características e estratégias que contribuíram
para captar a atenção dos participantes e estabelecer uma posição na mente dos
mesmos.
Palavras-chave: Share Of Mind; Eventos; Marketing; Anime Friends.
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Abstract
This work will format a study on the share of mind of supporters / official sponsor of
an event, companies that perform these actions as a marketing strategy to
approach and sensitize your target audience. It will be provided a theoretical study
of the main concepts involved as Marketing, the Share Of Mind, Events and
Tourism, as well as further analysis of results obtained through field research. The
completion and analysis of questionnaires given participants and supporters /
official sponsors of the 13th edition of Anime Friends, case study research, shows
the relationship between the agents involved identifying the result of the
investment, actions, characteristics and strategies that helped to capture the
attention participants and establish a position in the minds of the same.
Key - Words: Share Of Mind; Events; Marketing; Anime Friends.
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Glossário

Anime: Animação originalmente japonesa baseado em um mangá.
Geek: Termo associado a grupos culturais que tem talento ou interesse por
computadores, tecnologia e internet; semelhante ao conceito de nerd, essa é uma
gíria inglesa, pode ser caracterizado como um estilo de vida adotado por pessoas
indivíduos que além da tecnologia e eletrônica são aficionados em séries e filmes
de ficção científica, jogos eletrônicos e jogos de tabuleiro.
Mangá: Histórias em quadrinhos de origem japonesa, em geral preto e branco,
que tem uma representação gráfica própria e um estilo de gravura específico.
Diferente dos quadrinhos ocidentais, esse tipo de obra é lido de trás para frente,
assim como qualquer outra obra japonesa como livros, revistas, entre outros.
Mangaká: Autores de mangás, eles são os responsáveis pela idealização, criação,
desenho e roteiro da obra, quando lançada por uma editora ou revista são
supervisionados por uma equipe de edição.
Otaku: Fãs de animes, mangás e da cultura japonesa em geral. No Japão a
palavra tem uma conotação negativa, a terminologia da palavra traz consigo o
conceito de vício, já no Brasil diz respeita a uma comunidade que possui gostos
singulares a respeito da cultura oriental.
Tokusatsu: Animes regravados como séries japonesas interpretada por atores.

9

Lista de figuras

Figura 1- Público do evento ...................................................................................28
Figura 2 - Faixa etária dos participantes do evento ...............................................29
Figura 3 - Profissão dos participantes do evento ...................................................29
Figura 4 - Gasto dos participantes dentro do evento .............................................30
Figura 5 - Empresas/marcas mais indicadas como apoiadores ou patrocinadores
do evento................................................................................................................52
Figura 6 - Estande da Rádio Disney.......................................................................53
Figura 7: Pirâmide de aprendizagem......................................................................54
Figura 8 - Estande da Umai....................................................................................55
Figura 9 - Empresas mais reconhecidas como apoiadoras oficiais do evento.......56
Figura 10 - Estande Bandai Namco e Go4gold......................................................57
Figura 11 - Empresas falsas mais reconhecidas como apoiadores oficiais do
evento.....................................................................................................................58
Figura 12 - Marcas top of mind dos entrevistados.................................................59

10

Sumário

INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12
1. CONCEITOS BASE ..................................................................................................... 18
1.1 Marketing ............................................................................................................... 18
1.2 ShareofMind ........................................................................................................... 20
1.3 Eventos .................................................................................................................. 22
1.4 Turismo .................................................................................................................. 24
2. ANIME FRIENDS......................................................................................................... 26
2.1 Anime Friends 13ª edição – 2015 ........................................................................... 31
3. METODOLOGIA .......................................................................................................... 35
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................................. 37
4.1 Análise do Share OfMind ........................................................................................ 51
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 60
REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 63

11

INTRODUÇÃO
São diversas as estratégias de marketing que podem ser adotadas por
uma empresa com intuito de realizar uma aproximação com o consumidor, uma
delas é o patrocínio ou apoio à um festival, evento, feira entre outros. Em
contrapartida para os eventos isso pode se configurar em uma oportunidade de
financiar custos ou captar determinados apoios necessários, sendo um recurso
importante para a viabilização do mesmo (Silva, 2014).
Apesar disso, por vezes, é questionado se os participantes realmente
estão sendo sensibilizados, ou se percebem quem é o patrocinador oficial. Da
forma como se está aplicando essa tática o objetivo inicial está sendo atingido ou
há maneiras de um patrocínio em um evento ser mais intenso, inteligente e
dinâmico de forma a comunicar-se com os participantes?
Vinculado á essas inquietações estão os estudos e pesquisas empíricas
na área do marketing e da publicidade e propaganda. Como abordado por Olliveira
(2012) o share of mind1 é pesquisado e estudado como um dos pilares da teoria
do marketing, entretanto há uma carência de estudos nessa área, no que diz
respeito à prática dessa ação e nos retornos substanciais, ligados a participação
de mercado. Nessa perspectiva o presente trabalho visa verificar se essa
estratégia está sendo profícua para as empresas, ou seja, se há um avanço na
fixação da marca na mente dos possíveis consumidores que interagem com o
evento. Abordando se essa premissa está sendo válida e se há uma real
contribuição para os resultados empresariais.
Utilizando o Anime Friends 2015 como estudo de caso, serão exploradas
as ações de patrocínio e apoio adotadas, bem como as relações mantidas com o
evento e com os participantes. Uma realização da Yamato Corporation Company
que nesse ano está em sua 13ª edição, teve início em 2003 com intuito de ser
uma convenção para reunir pessoas interessadas na cultura pop japonesa, com
destaque para a os mangás e animes que estavam em crescente popularização
no Brasil. Já na primeira edição o evento reuniu 22 mil pessoas em apenas três
dias, atualmente ocorre em dois finais de semana consecutivos no mês de julho

1

Share Of Mind – Fixação da marca na mente de uma pessoa que pode ser real ou potencial consumidor da
mesma.
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(período de férias no Brasil), atrai mais de 120 mil pessoas, e é considerada a
maior feira de cultura pop japonesa da América Latina. (www.gamehall.uol.com.br)
Com enfoque na cultura geek o evento, que conta com a parceria e apoio
de 55 empresas, oferece todas as novidades do segmento para os aficionados por
esse setor de entretenimento que envolve games, música, quadrinhos, animes,
mangás, brinquedos colecionáveis, etc.
O entretenimento tem inúmeras facetas e pode ser representado por
filmes, vídeos, shows, turismo, cassinos, teatro, livros entre outros, como pontua
Stuart Moss (2009) apud Rodrigues (2010, p. 9) “[...] algo que consegue cativar
uma audiência por estimulação sensorial, o que pode causar uma resposta
emocional à essa audiência”. Além disso, esse setor mobiliza diversos
mecanismos e aspectos da sociedade, despontando assim a estruturação de uma
"indústria do entretenimento", ou seja a transformação do entretenimento que a
princípio é uma fonte de lazer em um setor que move a economia de uma
localidade.
"[...] entretenimento é, em várias partes do mundo, o setor econômico que
mais cresce. Isso é uma verdade nos países desenvolvidos, e em alguns
países em desenvolvimento. Mais um impacto ainda maior refere-se em
como o fator entretenimento tornou-se uma vantagem competitiva, em
virtualmente todos os aspectos da imensa economia de consumo." (Wolf
(1999) Trigo (2003 p. 26)

Considerando esses apontamentos e o recorte de Rodrigues (2010 p. 8)
do conceito de sociedade do espetáculo desenvolvido por Guy Debord, que
descreve como “[...] uma sociedade de mídia e de consumo, organizada em
função da produção e consumo de imagens, mercadorias e eventos culturais.",
podemos compreender a dinamicidade e influências do setor, assim abarcando a
importância dos estudos que correspondem a essa temática.
Abordado em pesquisas, os eventos atuam com diversos objetivos/
interesses, e com diversos públicos alvo. A organização dos mesmos interfere em
pontos cruciais da comunidade em que é realizado, como na economia, na
infraestrutura da cidade ou da região, nas políticas públicas, na qualidade de vida,
na imagem prospectada da cidade, interagindo com outros sistemas complexos,
como o turístico, resgatando a teoria dos sistemas complexos de Peter Druker, Le
Moigne (1977 apud Leite et. al. 2004) que implica a imprevisibilidade e trabalha
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com um grande número de elementos e componentes (Leite et. al. 2004).
COUTINHO HPM e COUTINHO HRM (2007, p. 02) retratam como alternativa para
o problema da sazonalidade turística, "[...] verifica-se que os eventos são
importantes para o turismo porque, ao atrair pessoas de outras cidades, estão
incentivando a economia e enriquecendo a vida cultural da cidade onde são
realizados." Ainda ressaltado por Fernandes (2009, p.01):
[...] promove a valorização do local. Assim como que, o efeito promocional
decorrente da realização de um evento, permite que as pessoas conheçam o
território e as suas potencialidades - actividade turística. Outro componente que
influencia as economias é o aumento da renda turística e por consequência o
aumento de construções e adaptação de infra-estruturas por via da realização de
eventos, porque vai obrigar a um maior investimento e iniciativas de entradas de
capitais no parque hoteleiro e da restauração, nos serviços e no comércio.

Seguindo esse raciocínio, os eventos podem ser trabalhados conforme a
necessidade do destino turístico, como solução de uma sazonalidade, ou pode ser
o próprio atrativo da localidade. A associação de ambos oportuniza e otimiza o
produto, por vezes sendo conveniente o diálogo entre eles.
Porém a organização de um evento é complexa, há diversos aspectos que
devem ser considerados como: público alvo, motivo, local, estrutura operacional,
além de administrar as necessidades singulares dos diversos agentes envolvidos,
como a organização, os parceiros, os usuários e a comunidade em que o evento
está inserido. Outro ponto essencial para o sucesso do evento é a captação de
recursos que o mesmo demanda, sendo físicos, humanos ou financeiros.
Nesse quesito se os produtores não tiverem recurso próprio, o caminho
pode ser opções de financiamento coletivo ou financiamentos culturais, oferecidos
pelo governo e por instituições privadas, analisados por Silva (2004): os recursos
orçamentários (Fundo Nacional de Cultura (FNC) somados aos recursos
Instituições Federais de Cultura, exemplo: MinC, institutos e fundações); os
Fundos de Investimentos, como o Ficart e Funcione; e os Incentivos Fiscais em
que pessoas físicas e jurídicas optam por aplicar a parcela dos impostos devidos
em apoio a atividade culturais.
A lei dos incentivos fiscais expandiu as possibilidades e atraiu a atenção
de diversas empresas de cunho privado, que visam os benefícios, entretanto a
oferta de projetos e propostas é maior do que os recursos disponíveis, dessa
forma os eventos abrem um leque de oportunidades para despertar o interesse
14

dos mesmos. Dessa forma torna-se crucial para os organizadores de eventos
considerar as expectativas dos patrocinadores e pensar em formatos adequados
as propostas e anseios dos patrocinadores; é igualmente importante para as
empresas cogitar uma forma criativa de evidenciar a marca, para seu público alvo.
Uma ferramenta que pode favorecer a ambos é o patrocínio que ao
associar uma marca ao evento por um lado traz recursos e credibilidade ao
mesmo e por outro a marca faz uma aproximação com o mercado, oferecendo
experiência e emoção aos consumidores, deixando de ter uma imagem apenas
corporativa. Assim espera-se sensibilizar o usuário, ou seja, fazer com que ele
remeta a mesma a um momento divertido, uma experiência positiva; e ao
transmitir emoção deixa de ser algo puramente material e obtém valor, tendo
provável influência no share of mind, como aponta Pinho (1966, p. 43 apud
Olliveira 2012) “Uma marca não significa apenas um produto, mas um conjunto de
valores e atributos tangíveis e intangíveis”.
O share of mind é importante para uma empresa na medida em que há
uma correlação com a participação de mercado, como evidencia Olliveira (2012).
O mesmo ressalta que “a marca proporciona um elo entre o consumidor e a
empresa.”(Olliveira, 2012 p.29). Ou seja, as empresas podem patrocinar e apoiar
determinados eventos tendo em vista um retorno no share of mind e
consequentemente aumento na participação de mercado.
“[...] em razão da grande quantidade de ofertas existentes no mercado, ser
conhecido é fundamental para que se tenha oportunidade de realizar a
venda, o que leva a crer que a lembrança da marca possui associação com
a sua participação de mercado.” (Olliveira, 2012 p.29).

De fato não é uma tarefa fácil no contexto atual, onde as pessoas são
constantemente bombardeadas com informações, há que se pensar em formas
efetivas de se destacar e conseguir dialogar com o consumidor. Pensando nos
apoios e patrocínios a eventos musicais, esportivos e culturais como uma das
estratégias adotadas para a fixação da marca na mente dos consumidores, há que
se atentar a vários aspectos como quantos são os apoios envolvidos, se o público
do evento tem relação com a marca/produto, e as ações a serem implementadas.
A inquietação se dá ao observar que em diversos casos os apoios são quase
passivos, ou seja, os logos aparecem em alguns cartazes e camisetas; será que
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só ser apoiador ou patrocinador é o suficiente para obter o share of mind ou esse
apoio/patrocínio deveria ser mais interativo? Será que os participantes dos
eventos notam quais são as empresas envolvidas? Destarte, vale ressaltar que é
sobre essa temática e esses questionamentos que esse trabalho propõe explorar.
O objetivo geral é analisar as diferentes formas de participação de
apoiadores/patrocinadores no Evento Anime Friends 2015, que é o objeto de
estudo da pesquisa. Para tal pretendeu-se caracterizar/contextualizar o evento,
identificando seus patrocinadores e apoios a fim de verificar a relação mantida
com a organização do mesmo. Outro objetivo foi auferir o share of mind dos
patrocinadores junto ao público participante, identificando as estratégias e ações
de divulgação e interação com os participantes do evento, para que seja possível
verificar se o patrocínio ou apoio foi uma estratégia de marketing eficaz.
Com intuito de correlacionar as formas de apoio/patrocínio com o share of
mind o presente estudo consiste em uma pesquisa exploratória de caráter
quantitativo tendo como objeto de estudo o Evento Anime Friends 2015.
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico de todos os conceitos que
fornecem conhecimentos e noções dos temas relacionado a pesquisa,
possibilitando uma análise aprofundada e de qualidade; também foi feita uma
contextualização do evento em questão e o detalhamento da 13ª edição.
Questionários dinâmicos e randômicos foram elaborados com propósito de auferir
o share of mind dos participantes do evento em relação aos apoiadores ou
patrocinadores oficiais. Nessa etapa houve duas perguntas, uma espontânea
(Você lembra de algum apoiador ou patrocinador do Anime Friends 2015?) e outra
em que serão apresentados os logos dos apoiadores/patrocinadores intercalados
com logos de “falsos” apoiadores. Os apoiadores e patrocinadores oficiais do
evento foram identificados, contatados e convidados a participar de uma entrevista
estruturada, que pretendeu elencar os objetivos de apoiar o evento, identificar se
há controle de investimento, se é uma estratégia de marketing, entre outras
informações que auxiliaram a análise de dados.
São poucas pesquisas que abordam essa temática e os resultados são de
interesse de empresas, que se propõem a patrocinar ou apoiar um evento visando
uma resposta positiva para seus encargos, e para os organizadores de eventos
que podem inteirar-se sobre os benefícios que podem proporcionar para seus
possíveis

parceiros,

podendo

elaborar

propostas

objetivas

e

criativas,
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convenientes para ambos os lados, para que seja possível negociar com
propriedade.
O trabalho pode estimular futuras pesquisas e projetos que visem
entender a dinâmica de teorias de marketing como o Share of Mind, Market Share,
na prática, identificando casos de sucessos e insucessos na utilização de algumas
ações para disseminar a marca na mente dos consumidores, conquistando a
simpatia e consequentemente influenciando na decisão de compra.
No capítulo I desenvolvemos o referencial teórico dos conceitos abordados
na pesquisa: turismo, eventos, marketing e share of mind. No capítulo II fizemos
uma contextualização do surgimento de anime eventos e da criação do Anime
Friends, assim como uma descrição detalhada da edição de 2015. No capítulo III
está a metodologia, no capítulo IV encontram-se as pesquisas e tabulação dos
questionários aplicados durante o evento e as considerações das entrevistas
realizadas com os apoios e com a organização do evento. No Capítulo V estão as
considerações finais da pesquisa, e na sequência a bibliografia, os apêndices e
anexos.
Ao final espera-se que o leitor compreenda os conceitos bases da pesquisa
e possa entender a relação dos apoios com os participantes e organização de um
evento, além de entender as vantagens e desvantagens da adoção dessa
estratégia de marketing, de sua dinâmica e de seu real retorno.
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1 CONCEITOS BASE
Neste capítulo apresentamos os conceitos fundamentais utilizados para
embasar e contextualizar o leitores ao tema da pesquisa, compilamos os principais
estudos sobre as ideias, princípios e concepções que darão suporte para a análise
e discussão dos resultados.

1.1 Marketing
O marketing e sua importância como filosofia de gestão das organizações e
como instrumento de ação gerencial começou a ser encarado pelas empresas e
pela comunidade acadêmica quando na primeira década do século XX (início de
1908) o cenário econômico mudou, invertendo o quadro que consistia na demanda
maior que a oferta, ou seja, o aumento da oferta intensificou a competitividade e
como consequência surgiu a necessidade de se diferenciar e assim finalmente
compreender a contribuição do marketing nos resultados empresariais. (Santos,
2009)
Seguindo o raciocínio do sistema capitalista, segundo Dária et al (2013) o
marketing não está limitado apenas à venda e propaganda mas é subentendido
como um processo social e de gestão que abrange a constante busca pela
satisfação do cliente, atribuindo à ele a tarefa de fazer com que o produto ou
serviço se venda por si mesmo; resgata ainda a concepção de 2004 da AAM
(Associação

Americana de Marketing) que redefiniu o marketing como um

“complexo processo que envolve a criação, comunicação e a entrega de valor
para o cliente.” (Dária et al, 2013)
E é nesse contexto onde o cliente detém maior poder e a pressão dos
concorrentes é ameaçadora surge o marketing de relacionamento onde há uma
constante valorização do cliente. Essa estratégia visa a manutenção de um
relacionamento

entre clientes e

funcionários visando

a

fidelização

dos

consumidores, pois como pontua Dária et al (2013) por vezes é mais custoso a
conquista de novos clientes do que realizar ações para manter os existentes. A
mesma autora considera que são inúmeras as ferramentas utilizadas para atingir
esse objetivo, mas que devem ser personalizadas e adaptadas à realidade de
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cada empresa. Pois como assevera Cobra (2009) “o esforço de marketing é
decorrente dos recursos internos disponíveis” e que:
É preciso reconhecer que os recursos financeiros, produtivos,
tecnológicos e humanos não são irrestritos. E, portanto, todo
esforço de marketing para atender a demanda de mercado deve
levar em conta não apenas o que o cliente quer, mas também de
que maneira será possível atende-lo. (Cobra p.07, 2009)

Vale ressaltar que o marketing de relacionamento visa estabelecer um
relacionamento mutuamente satisfatório não apenas com clientes, mas também
com fornecedores e distribuidores a fim de adquirir a preferência dos mesmos em
seus negócios. (Cobra, 2009)
Para uma administração de marketing bem sucedida é necessária a
compreensão de que gerencialmente falando trata-se de um “processo de planejar
e executar a concepção, a determinação do preço, a promoção e distribuição de
ideias, bens e serviços para criar negociações que satisfaçam metas individuais e
organizacionais.” (Kotler 1998 apud Cobra 2009) que por conseguinte envolve
tanto o planejamento como a etapa de execução do plano delimitado. Para Kotler
e Keller (2006) no estágio de planejamento o “plano de marketing é o instrumento
central para direcionar e coordenar o esforço” (Kotler e Keller 2006 apud Portela,
2011 p.04) e que exige a elaboração de uma análise swot que considere as
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa e do produto, sendo
assim possível uma correção dos gargalos e para transformar os problemas em
oportunidades de crescimento. Compreender a interação do meio ambiente
interno e externo de uma organização é imprescindível avaliar a complexidade da
situação e conseguir adotar estratégias adequadas a mesma. (Cobra, 2009)
Essa interação envolve as ferramentas de marketing visando um equilíbrio
e consonância dos objetivos organizacionais com a sua missão de negócio.
Existem vários sistemas de marketings consagrados, um deles é o marketing mix,
onde é visível a relação da empresa com o meio ambiente. Ele é composto pelos
4PsMcCarrthy: produto, promoção, preço e praça (distribuição) . (Cobra, 2009)
Como Cobra (2009) ressalta, o marketing atual está cada vez mais
direcionado a satisfazer desejos, que ultrapassam as necessidades fisiológicas:
O verdadeiro papel do marketing é administrar a demanda de bens
e serviços, estimulando o consumo de um bem ou serviço que, por

19

suas características intrínsecas, atenda a necessidades e desejos
específicos de determinadas pessoas. (Cobra p. 04, 2009)

O que nos faz refletir que o marketing pode estimular o consumo
aumentando o valor entregue ao consumidor final, sendo assim segundo Cobra
(2009) com intuito da real satisfação do consumidor a premissa de maximizar o
valor do produto é muito adotada pelas empresas, e tal premissa pode ocorrer na
medida que:
● “aumentem os benefícios práticos e emocionais;
● diminuam os sacrifícios do consumidor para adquirir o bem ou o serviço;
● aumentem os benefícios e reduzam os custos;
● amentem os benefícios em proporções maiores do que os sacrifícios e os
custos;
● reduzam os benefícios em proporções menores que a redução de
sacrifícios e de custos.” (Cobra p.06, 2009)
Sendo assim o marketing é capaz de influenciar o processo de compra,
estimulando sua decisão. O que impacta diretamente o market share2 da empresa,
apesar de considerar que nem sempre o foco do marketing é o retorno em forma
de capital/lucro, apesar de ser criado no coração do capitalismo ele pode ser
adotado em campanhas e instituições que possuem outras finalidades.(Cobra,
2009).
1.2 Share of Mind

Na era da hipercomunicação onde as pessoas recebem diariamente uma
série de estímulos de marcas em vários momentos e situações cotidianas o
desafio para o marketing é conseguir se conectar com os clientes, informa-los,
engajá-los e até torna-los parte ativa do processo. (Portela, 2011) Bruel (2009)
fazem uma reflexão sobre as três participações do marketing segundo Kotler:
participação no mercado (market share), participação na mente dos consumidores
(share of mind) e participação nos respectivos corações (share of preference) e a
importância de cada uma para os sucessos empresariais.
A autora esclarece que o share of mind, conhecido também como
notoriedade espontânea, é um indicador de lembrança da marca, ou seja,
2

Market share- participação no mercado que ocupa um determinado produto ou empresa
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representa a presença das marcas na mente dos clientes reais e potenciais, o que
segundo apontamentos de Oliveira e Gouvêa (2012) se fixada (a marca) de
maneira clara e distinta pode contribuir para a obtenção de resultados positivos no
market share. “Mais do que um atributo intrínseco do produto, uma marca
representa um elemento de diferenciação capaz de concentrar, todo um conjunto
de estratégias que pode proporcionar vantagem competitiva” (Oliveira e Gouvêa
p.29, 2012) Importante ressaltar as contribuições dos autores supracitados ao
apontar as vantagens em ser o primeiro lembrado pelos consumidores,
denominado como top of mind, pois esse fato está associado à uma aquisição
duas vezes maior de mercado.
Entretanto cada pessoa tem uma percepção diferente das situações e
experiências vividas, pois é um processo em que o indivíduo seleciona organiza e
interpreta as informações recebidas, ela depende da relação dos estímulos físicos
recebidos com o ambiente e com as condições internas de cada um. Tendo em
vista que é a percepção que de fato influencia o processo decisório de compra,
para o marketing a percepção é mais valiosa do que a realidade, dessa forma é
importante entender o perfil e comportamento de cada consumidor, suas
necessidades e interesses, ou seja, aplicar os fundamentos do marketing de
relacionamento. É pertinente compreender o processo de percepção que se dá de
três formas:
● atenção seletiva, onde as pessoas filtram quais estímulos elas conseguem
dar atenção, ou que a atraíram sua atenção, por esse motivo as empresas
precisam de criatividade para conseguir entender o consumidor e
estabelecer estratégias que captem sua atenção por alguns segundos.
● Distorção seletiva, que é a transformação da informação em significados
pessoais, adaptando-as aos pré-julgamentos do indivíduo.
● Retenção seletiva, que se apodera da incapacidade de reter todas as
informações e que a todos são propensos a lembrar dos pontos positivos
do produto que gosta e esquecer os dos concorrentes.
Posto isso os profissionais de marketing precisam codificar as mensagens
considerando como o público-alvo as decodifica. Essa ponderação subscreve o
argumento de Ries e Trout (1986 apud Bruel 2009 p.15) em que a “solução para
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uma posição na mente do cliente bem sucedida, é posicioná-la da maneira do
cliente, não da empresa”,
Tendo em vista a quantidade de vezes que somos expostos à estímulos
publicitários em comparação com a volatilidade da memória humana é difícil
transmitir e gravar na mente de uma pessoa as propostas de uma empresa se a
mesma não apresenta um benefício concreto, e proporcione uma ideia bem
definida da empresa, para que não seja apenas um conhecimento sem vínculo.
(Bruel, 2009)
Pois como evidencia Oliveira e Gouvêa (2012) o conhecimento da marca
cria valor de quatro formas: âncora a que associações podem estar ligadas,
familiaridade e simpatia, sinal de comprometimento e marca a ser considerada no
processo de decisão de compra. Sendo assim “a marca está vinculada ao
sentimento, a julgamentos subjetivos, o que lhe confere o poder de se vincular a
pessoas de diferentes idades e gerações” (Oliveira e Gouvêa p.30, 2012)
Relacionado a isso surge o conceito de marketing de experiência de Schmith
(1999) estudados por Semprebom (2011) e Pukaro e Silva (2015) onde as
“experiências

fornecem

valores

sensoriais,

emocionais,

cognitivos,

comportamentais e relacionais substituindo os valores funcionais do marketing
tradicional.” [...]“Segundo esse autor o marketing de experiência pode inovar e
trazer um novo formato de comunicação para as empresas.” (Pukaro et. al. p. 3,
2015).
Se uma marca não é a primeira de uma categoria o indicado é que crie uma
nova categoria onde se é o primeiro, pois como relata Refkalefsky (1999) na era
do posicionamento o marketing é caracterizado por uma guerra de categorias de
produtos do que entre produtos e marcas.

1.3 Eventos

A importância dos eventos para a economia local, regional e até mesmo
nacional é incontestável, podendo ser um fator de geração de riqueza e
desenvolvimento socioeconómico. Segundo Coutinho HPM e Coutinho HRM
(2007) o turismo de eventos é o que mais gera renda, impostos e empregos para a
localidade onde o mesmo se instala, além disso os eventos aparecem cada vez
mais como estratégias para a sazonalidade do turismo, sendo responsável por
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3,1% do PIB nacional segundo pesquisas do Fórum Brasileiro dos Conventions &
Visitors Bureaux e o Sebrae.
Entre os impactos positivos gerados por eventos está o equilíbrio na relação
oferta e demanda do setor hoteleiro e de serviços, aumento da arrecadação de
impostos, retorno de imagem para o destino turístico, ou para a localidade e
enriquecimento cultural da população local que pode se dar pelo próprio evento ou
pela interação com o público do mesmo. (Coutinho HPM e Coutinho HRM, 2007)
Conceitualmente evento abrange diversos formatos e dimensões, porém
todos tem um caráter único, sua eventualidade, ou seja, uma motivação, que
configura na justificativa de sua realização. (Santos, 2011)

Nessa linha de raciocínio, vale lembrar que é extremamente
importante entender que os mais variados tipos de eventos, desde
os mais simples, como por exemplo, uma festa de aniversário, aos
mais complexos, como a Copa do Mundo, oferecerão sempre as
mesmas pilastras que sustentarão o desenvolvimento de suas
atividades: acontecimentos, pessoas e ambiente planejado. O que
muda de uma atividade para outra é a complexidade como as
informações correspondentes a cada uma destas pilastras são
manuseadas, explorada e perpassada. (Santos p. 03, 2011)

Apesar da dificuldade de um consenso de uma conceituação universal de
eventos, que é dada pelo seu dinamismo e abrangência, naturezas intrínsecas da
atividade, evento é todo fato inusitado que envolve pessoas. (Martin, 2007 apud
Santos 2011).
Para o sucesso de um evento sua organização deve ser levada a sério,
adotando o planejamento pré-evento, per evento e pós o evento. Tal tarefa
minuciosa exige um grande grau de comprometimento e conhecimento sobre a
área. Na organização devem ser considerados os objetivos, ou seja, quais as
pretensões do evento; o público para entender e delimitar as estratégias possíveis
de ser adotadas, além disso devemos nos atentar para os fatores condicionantes
como local, clima, data, entre outros aspectos que influenciam o desempenho do
evento. Além disso, é necessário que durante o evento seja realizado controle e
constante monitoramento, pois imprevistos acontecem e problemas podem
acontecer, e a organização deve estar atenta para solucioná-los o mais rápido
possível, aplicando um plano b que deve ter sido estabelecido no pré-evento.
Finalmente deve ser feita uma avaliação do resultado final, a fim de identificar
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erros, acertos e que possam contribuir para a realização de outros eventos ou nas
próximas edições. (Goin e Lovizon, 2010)
Um ponto crucial para a concretização do evento é a viabilidade de ser
executado, sendo importante uma pesquisa que identifique todos os recursos
necessários, seja eles físicos, financeiros ou humanos. (Watt, 2004)
Grande parte dos eventos não dispõe de recursos próprios para sua
operacionalização, exigindo a captação de recursos financeiros externos, obtidos
em muitos casos com apoio e patrocínio de empresas.
1.4 Turismo
O turismo deixou de ser encarado apenas como uma atividade de lazer
denotando uma característica interdisciplinar e sendo apontados por vários
estudiosos do tema como um fenômeno social, cultural e econômico. Trata-se um
fenômeno complexo, que quando bem planejado traz impactos positivos para o
local onde se desenvolve, tem efeito multiplicador sobre a geração de receita,
renda e emprego. Outra vantagem é a capacidade de geração de empregos
diretos e indiretos, esse setor de acordo com a EMBRATUR (2015) representa
3,1% do produto interno bruto nacional e 9% para o mundial.
Apesar de muitas vezes estar ligado ao lazer, a atenção para o conceito de
lazer faz-se necessário, pois são infinitas as motivações que levam uma pessoas
a viajar e consequentemente utilizar de um ou mais elementos que compõe o
atrativo turístico. Lazer, segundo Dumazedier se desenvolve fundamentalmente no
ócio, ou mais comumente tempo livre, tendo como premissa os três D’s: descanso,
divertimento e desenvolvimento pessoal ou social, entretanto limitar a atividade
turística a apenas essas três motivações seria uma imprudência, pois como
podemos observar atualmente são infinitas as tipologias de turismo reconhecidas
por gestores e pesquisadores como turismo de negócios e turismo de saúde.
Segundo a OMT (2001) turismo é determinado pelo deslocamento do seu entorno
habitual por um período superior a 24 horas e inferior a um ano, contudo essa
definição não contempla o turismo de eventos, que viajam e utilizam o trade
turístico. Portanto levaremos em conta os apontamentos de Barros et al (2008)
onde:
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A atividade turística deve ser entendida pelo deslocamento de
pessoas, de uma região à outra, por tempo limitado, com o objetivo
de satisfazer uma ou mais necessidades, retornando
posteriormente ao seu local de origem. Este fenômeno difere de
outras manifestações de mobilidade espacial como migração ou
movimentos de rotina do cotidiano, como ir ao trabalho ou às
compras do dia a dia. (BARROS et al p. 02, 2008)

Sendo assim é claro que o turismo pode acarretar diversos impactos
positivos, entretanto se mal planejado ou como em vários casos desenvolvido
desordenamente pode descaracterizar o local, degradar o ambiente natural, trazer
impactos negativos para os autóctones, tanto sociais e culturais como estruturais.
Entender o turismo como um sistema que contém diversos elementos é um
passo importante para uma gestão ampla que considere as singularidades e
necessidades de todos os agentes e fatores envolvidos. O SISTUR como aborda
Beni (1998) é composto por três conjuntos: Relações Ambientais que faz
referência aos subsistemas ecológicos,

econômicos,

sociais e

culturais;

Organização Estrutural que considera a infraestrutura e a superestrutura; Ações
operacionais que compreende a oferta e a demanda, o consumo e a distribuição
de produtos turísticos.
Assim os planos de desenvolvimento nacional, regional e local devem ser
desenvolvidos levando em consideração a interação desses três conjuntos, para
que seja possível a existência de um turismo sustentável, ou seja, uma atividade
que preze pelas limitações ambientais econômicas e culturais e que inflijam o
menor impacto negativo. Segundo Giffoni (2010) para isso é necessário um
planejamento contínuo onde haja comunicação e coerência entre as ações das
três esferas políticas, incluindo em suas tomadas de decisão a participação
popular, democratizando todo o processo.
O Produto turístico é composto pelas atrações, facilidades e acessos
(BENI, 1998). Entre as possibilidades de atrações, situam-se os eventos, como
capazes de estimular as práticas de turismo em uma localidade.
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2 ANIME FRIENDS
Para explicar a criação e desenvolvimento do evento Anime Friends que
ocorre anualmente em São Paulo é necessário entender a popularização dos
animes e mangás que são elementos originais da cultura nipônica no Brasil.
Apesar da cultura Japonesa estar presente no Brasil desde a imigração da década
de XX, somente com a globalização e o fácil acesso às produções o grupo cultural
ou, como Simon (2011) descreve, tribo, Otaku (fãs de animes, mangás e cultura
japonesa em geral) foi se configurando com mais intensidade. As primeiras
influências ocorreram pelo lançamento do Tokusatsu National Kid transmitido em
1964 pela Rede Record, Rede Globo, Rede Manchete e Cine House e
posteriormente em 1988 com importações das serializações que conquistaram um
grande público, exemplos mais populares são Cavaleiro dos Zodíacos, Dragon
Ball e SailorMoon (SIMON, 2011). Com a criação desse novo público, o
desenvolvimento de brinquedos e linhas de produtos com os personagens mais
famosos era recorrente, assim como revistas como a New Tokyo e Animax, que
traziam informações sobre diversos mangás, animes e peculiaridades da cultura
japonesa. Segundo Simon (2011) uma característica interessante dessas revistas
era a possibilidade de trocar cartas entre fãs, fato que impulsionou as primeiras
reuniões Otakus que tinham como intuito encontrar pessoas com gostos similares,
compartilhar coleções e discussões sobre temas afins à esse universo até então
limitado.
A partir desse momento o mercado cresceu cada vez mais, porém ainda
são poucos mangás licenciados e traduzidos para o português, assim como são
poucos os canais que transmitem animes legendados ou dublados, como exemplo
podemos citar canais de televisão fechada como Playtv, Sony Spin, antiga
Animax, além de serviços de streaming de vídeos como a Netflix.
Devido a pouca oferta em comparação com a demanda, esse mercado no
Brasil se desenvolveu de forma quase independente, através da articulação de fãs
que voluntariamente dedicam seu tempo para a tradução e edição das obras,
tornando o conteúdo acessível para uma parcela da população otaku que não
domina a língua japonesa (caracterizada pela maioria). Essas edições estão
disponíveis em sites, blogs e leitores online geridos de fãs para fãs onde os
animes e mangás são traduzidos e editados no mesmo dia em que são lançados.
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Esse fato faz referência a teoria da co-criação que é uma ideia que surgiu no
âmbito do marketing e dos negócios onde os consumidores participam da
concepção dos produtos que desejam e uma gestão colaborativa (Franco, 2012).
Devido a esse contínuo crescimento da comunidade otaku e da
familiarização dos mangás e animes no Brasil, cada vez mais pequenos encontros
e eventos despretensiosos começaram a surgir, reunindo esse público que
aspiravam por mais informações e possibilidades de compartilhar experiências.
Logo surgiu a “ABRADEMI (Associação brasileira de desenhistas de Mangá e
ilustrações) que começou realizar exposições de mangás e outros produtos, com
palestras e minicursos para divulgar a cultura japonesa” (SIMON, 2011)
convidando várias personalidades importantes como mangakás que atraiu o
interesse de públicos de vários estados. As ações da ABRADEMI abriu os olhos
de várias empresas para esse público emergente o que impulsionou a criação de
eventos direcionados à essa demanda reprimida. E é nesse contexto que o Anime
Friends surge em 2003, objeto de estudo de caso da presente pesquisa.
O evento é uma organização da Yamato Comunicação e Eventos,
pertencente ao grupo Yamato Corporation que atua há mais de 20 anos
oferecendo soluções em entretenimento e estreitando relações com empresas
asiáticas interessadas em conhecer e investir no mercado brasileiro. O grupo tem
como foco a cultura popular japonesa e é responsável pela produção de eventos
envolvendo essa temática em vários estados brasileiros, recentemente expandiu
sua atuação para países como Chile, Peru e Argentina.
O fundador e presidente-diretor Takashi Chikasawa foi o mentor do evento
que acontece desde 2003, ideia construída pela percepção da ascensão dos
eventos do gênero no brasil. Em entrevistas cedidas o empresário relatou que a
intenção era trazer uma visão profissional para o evento, gerida por uma empresa
que já tinha experiência no ramo, pois como apontado pelo mesmo a maioria dos
eventos eram realizados de fãs para fãs e carregavam vantagens e desvantagens
de uma organização que poderíamos chamar de amadora, como a falta de uma
real preocupação com a infraestrutura. (Omelete Uol 02/04/2003). Outro
diferencial do evento foi a inserção de bandas e ícones internacionais que
conversam com a temática do evento, artistas japoneses como Akira Kushida e
Hironobu Kageyama que são intérpretes de diversos anime songs que fizeram
sucesso no Brasil. Além disso já no primeiro evento, que atraiu 22 mil pessoas,
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contou com uma programação de workshops, palestras de profissionais da área,
exposições, torneios de games como liga pokemon, RPG3e a Expo Fanzine, que é
um espaço para a exposição de produções de mangás independentes. Nesse ano
ocorreu a criação do Oscar da dublagem que homenageia até hoje os melhores
dubladores de animes.
Com o êxito o evento foi crescendo a cada edição e hoje é considerado o
maior evento de cultura popular japonesa da América Latina, desde 2010 o evento
vem se reinventando e traz consigo novos conceitos. Apesar de ter como principal
pilar a cultura pop japonesa, o evento foi ampliado com intuito de atender uma
demanda maior, incluindo em sua programação atrações que não são de cunho
oriental, mas que de alguma forma se conectam com o público do evento.
"O público quer entretenimento como um todo. Ele não vem
por causa de um anime, mas porque tem game, RPG,
seriado, de tudo" "O evento se tornou um canal de
divulgação do mundo geek-nerd-pop em geral. Deixou de ser
um pop japonês para virar um pop mundial. As pessoas não
ficam mais focadas em um único nicho. São mais cabeçaaberta." (Pablo MiyazawaUol 2014)

Na figura 1 podemos analisar o crescimento do evento até o ano de 2011,
na pesquisa realizada por Simon (2011) que aponta que em 2011 houve uma
queda pois teve um dia a menos de evento que em geral ocorre em dois finais de
semana, totalizando 6 dias de evento.
Figura 1: Público do Anime Friends de 2003 á 2011.

Fonte: Simon, 2011.
3

RPG: jogo no qual as os participantes interpretam personagens a partir da criação de narrativas,
histórias e enredo que são pré-determinado ou desenvolvido durante a partida.
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Através da pesquisa da mesma autora podemos confirmar que o público do
evento é bem variado contemplando idades que vão dos 13 aos 61 anos e que
tem inúmeros ramos profissionais, entretanto a faixa de jovens até 25 anos se
destaca, o que explica a alta porcentagem de estudantes na figura 3 e os valores
dos gastos da figura 4.
Figura 2: Faixa Etária dos Participantes.

Fonte: Simon, 2011.

Na figura 3 nota-se que a maioria dos entrevistados pela pesquisa são
estudantes que estavam cursando o ensino médio e superior.
Figura 3: Profissão dos participantes.

Fonte: Simon, 2011.
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Segundo Simon (2011) 41% dos participantes foi ao evento de caravana,
em conseguinte de ônibus (31%) e carro (19%); em suma eram oriundos do
estado de São Paulo, mas haviam representantes de diversos estados, em
destaque o Paraná de onde saíram 3 caravanas. Além disso 76% dos
entrevistados foi ao evento acompanhados por amigos; Entre os serviços da
cidade mais utilizados estão os hotéis (32%) e restaurantes (16%), os gastos
dentro do evento podem ser observados na figura 4.
Figura 4: Gasto dentro do evento.

Fonte: Simon, 2011

Outra característica interessante que deve ser considerada é o fato da
maioria dos participantes estarem envolvidos no meio Otaku há pelo menos 11
anos, acompanhando os animes desde criança e não abandonando o hobby até
os dias atuais. (Simon, 2011)
Por último, a fim de compreender melhor o perfil da demanda do evento
consideramos os apontamentos de Simon (2011, p.63):
Analisando os depoimentos, vemos que como Ansarah
(2009) a demanda, os participantes tem interesse em
encontrar pessoas com gostos similares aos seus e por meio
dos gráficos nota-se o perfil da demanda que varia em idade
e características pessoais, tendo em comum a admiração
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pela cultura pop japonesa, os otakus, tendo ainda variadas
subtribos, que dentro do evento tem suas necessidades
atendidas.

2.1 Anime Friends 13ª edição – 2015
O Anime Friends 2015 aconteceu em São Paulo, no Campo de Marte,
(aeroporto localizado na zona norte que atualmente recebe com aviação geral,
executiva e taxi aéreo, sedia o aeroclube de São Paulo e é cenário de diversos
eventos de porte grande) nos finais de semana dos dias 10, 11, 12, 17, 18 e 19 de
Julho, que apesar do cenário de crise em que o país se encontra reuniu 110 mil
pessoas. Fora os shows, palestras, exposições, estandes de mangás, games,
lojinhas, salas temáticas e diversas outras atividades disponíveis na programação,
alguns mini eventos estavam ocorrendo:
● Web Pop Festival 2015
Organizado pelo portal You Vlogs que traz em seu site conteúdos sobre o
youtube, tecnologia, games, cinema, e outros temas afins, o Web Pop Festival é a
primeira edição de um evento que pretende aproximar os internautas dos
youtubers favoritos, onde possam interagir fora do mundo virtual, através de
palestras, entrevistas, bate papos, gincanas, houve também sessão de fotos e
autógrafos. O evento contou com a presença de personalidades como Cauê
Moura, Ayu Brasil, Cellbits e Babi Dewet.
● Festival LUG Brasil
Realizado pela comunidade de fãs de Lego no Brasil, o festival é o maior evento
desse gênero no país, contou com a participação de diversos expositores com
modelos dos vários temas, criando cenários de filmes, séries e universos de
fantasia tudo construído com as peças Lego. Havia também no espaço uma loja
oficial da Lug comercializado seus produtos, além disso havia uma área chamada
de Play Table onde os participantes podiam brincar com as peças de lego.
● EIRPG
Encontro Internacional de RPG (role playing games) é a maior convenção
brasileira de jogos de interpretação e personagens, o termo internacional se refere
a presença de convidados internacionais que dão palestras de de temas atrativos
aos jogadores, esse ano o convidado principal foi o Jason Bulmahn,
desenvolvedor dos jogos da linha Pathfinder. Organizada pela Devir está em sua
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18ª edição houve as tradicionais atividades do evento que são as partidas de
RPGs, participações de editoras e entidades relacionadas com a temática,
live’sactions, concursos cosplays. Há também campeonatos de card games
colecionáveis, como Magic, Yu-gi-oh, que são jogos que não estão diretamente
relacionadas com RPG. Além disso durante todo o evento tinha uma área de
demonstração dos mais diversos jogos de tabuleiro, tanto lançamentos como
playtests. Ocorreu o campeonato mundial de Carcassonne em que os
competidores almejavam a vaga no mundial que acontecerá na Alemanha.
● Colecon
É a Convenção de Colecionadores de miniatura de carros que em sua 4ª edição
tem como parceiros oficiais a Matel e a Semaan que realizaram várias atividades
como a exposição e lançamento de coleções. Entre as atividades existe o
concurso Mário Luis Stein Estivalet de Customização dividido em 4 categorias.
Havia um espaço destinado a troca das miniaturas entre colecionadores que
buscam completar suas coleções. Também houve a participação do Bryan
Benedict, designer de carros da Hotwheels.
● Brasil Comic Com
É um evento nacional de cultura nerd no Brasil, atrai fãs de quadrinhos, cinema,
games e séries da cultura pop. A organização levou para o evento uma seletiva
artistas, desenhistas e roteiristas consagrados por seus trabalhos em editoras
como Marvel, DC, Image, DarkHorse e outros. Houve também um espaço, o Beco
dos Artistas, para artistas independentes, profissionais e entusiastas da dublagem,
videogames e colecionáveis exporem e venderem seus trabalhos, é uma
oportunidade de divulgação e de fazer network com profissionais e empresas do
ramo. O evento conta com a participação de várias empresas que vão do ramo
editorial à escolas de artes.
● Expo Sci-fi.
Evento reúne o conteúdo e os fãs das principais séries: Star Trek, Batlestar
Galactica, Doctor Who e outras produções. Na edição deste ano houve um bate
papo sobre as expectativas para a nova temporada de The Walking Dead e da
nova série Fear The Walking Dead. Há um encontro de cosplayers do Star Trek,
palestras da saga e exposição de itens que foram usados na filmagem das 6
séries de TV e 12 filmes. Ainda no palco da Expo SciFi ocorreram apresentações
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de baterias e bandas tocando músicas temas dessa série. Uma das atrações são
as apresentações do Conselho de Jedi SP, explicados no item dos apoios.
O Anime Friends é composto por uma extensa programação em que os
participantes estão suscetíveis à um bombardeio de informações simultâneas, o
estimulo visual, físico e auditivo é constante.
Já é a terceira edição do evento no Campo de Marte, local amplo que dá
infinitas possibilidades de configuração para a organização, que a cada ano
procura aperfeiçoar e melhorar a distribuição dos espaços de acordo com as
necessidades do evento e do público. Foram montadas várias tendas que
serviram de proteção solar e de chuva; o recinto foi subdividido em:
● Palco principal onde aconteciam as atrações musicais, como show Flow,
show Detonator e bandas variadas que tocam anime songs;
● Palco BCC (Brasil Comic Com) que funcionou como um auditório para
palestras e bate papos com editoras, youtubers e vlogueiros;
● Palco Cosplay, local do Anime Bingo, Anime Qu!z, torneios, palestras e os
famosos concursos cosplays Yamato Cosplay Cup BR e Yamato Cosplay
Cup International;
● Palco Expo Scifi que reuniu o conteúdo dos principais filmes e séries de
ficção científica como Star Wars e Harry Potter, além de palestras,
exposição de coleções, estandes, desfiles cosplays e espaço para fãclubes;
● Palco Animekê onde ocorreram os concursos animekês das várias
categorias existentes e as apresentações livres do público presente.
Ainda havia as instalações necessárias para qualquer evento desse porte,
como área de alimentação, que além de alimentos comuns serviam pratos típicos
japoneses, como yakissoba, temaki, lamen e entre outros. Ainda contava com
fraldário, enfermaria, banheiros, vestiário cosplay, guarda volumes e achados e
perdidos.
Durante o evento ocorreram lançamentos de mangás da Panini e de outras
editoras, havia tendas onde os usuários podiam ver as obras e adquirir as
mesmas. Havia a área de games onde os participantes tinham acesso a diversos
jogos das editoras/desenvolvedoras de jogos presentes, com fliperamas, espaço
para jogadores de League of Legends, vídeo games, board games, dance party,
RPGs e outros. Além das disputas de competições de jogos clássicos como “Call
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of duty: Advanced Warfare”, “Fifa 15”, “Just Dance” e “Mortal Combat X” foi
possível testar jogos novos no mercado e até lançamentos realizados durante o
evento.
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3. METODOLOGIA

Com intuito de correlacionar as formas de apoio/patrocínio com o share of
mind a presente proposta consiste em uma pesquisa exploratória de caráter
quantitativo e qualitativo tendo como objeto de estudo o Evento Anime Friends
2015. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p.188):
“Uma variedade de procedimentos de coleta de dados pode ser
utilizada, como entrevista, observação participante, análise de
conteúdo etc., para o estudo relativamente intensivo de um
pequeno número de unidades, mas geralmente sem o emprego de
técnicas probabilísticas de amostragem. Muitas vezes ocorre a
manipulação de uma variável independente com a finalidade de
descobrir seus efeitos potenciais.”

Como pressupõe Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa visa desenvolver
hipóteses sobre a relação das diferentes formas de patrocínio e sua influência no
share of mind dos participantes do evento, aumentando a familiaridade do
pesquisador com o ambiente e fornecer subsídios para pesquisas futuras mais
precisas. A metodologia será dividida em duas partes:
Parte I – Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica de estudos e
pesquisas sobre o evento e temas relacionados com a proposta, como Marketing,
Share of Mind, Eventos, Turismo e coletando informações essenciais que serviram
de embasamento e direcionamento para os pontos que devem ser focados pelo
estudo.
Foram elaborados questionários dinâmicos que possibilitaram auferir o
share of mind dos participantes do evento, ou seja, mensurar a consciência da
marca dos apoiadores/patrocinadores. Os dados foram coletados ao final do
referido evento, em local livre de publicidade visual relacionada ao mesmo,
evitando

assim

resultados

enganosos;

as

pessoas

foram

abordadas

aleatoriamente com uma pergunta espontânea sobre os apoios e patrocínios do
evento – Você lembra de algum apoiador ou patrocinador do Anime Friends 2015?
Posteriormente foi apresentada uma lista de marcas que patrocinam/
apoiam o evento, misturadas a marcas falsas, e os entrevistados apontaram quais
marcas são de patrocinadores. A ordem da lembrança das marcas também foi
anotada. Devido o evento ter 55 apoiadores, foram feitas listas de forma
randômica com 10 apoios verdadeiros misturados com 10 falsos cada uma. Vale
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ressaltar que a pesquisa de campo contou com 3 pesquisadores que aplicaram os
questionários, essas pessoas foram previamente treinadas e orientadas sobre a
forma de abordagem do público e da aplicação correta dos questionários.
Parte II – Nessa etapa os 55 apoios e patrocinadores foram elencados,
descritos e analisados. Os contatos dos setores responsáveis pelo marketing das
empresas

envolvidas

foram

identificados

e

entrevistas

foram

enviadas,

questionando o que impulsionou os mesmos a patrocinar o evento, como se deu a
interação com os participantes e com a organização do mesmo e os principais
resultados alcançados.
Por fim foi feita a análise dos dados seguindo o raciocínio de Lakatos e
Marconi (2003, p.188) onde:
“[...] os estudos que usam procedimentos específicos para coleta de dados
para o desenvolvimento de idéias são aqueles estudos exploratórios que
utilizam exclusivamente um dado procedimento, como, por exemplo,
análise de conteúdo, para extrair generalizações com o propósito de
produzir categorias conceituais que possam vir a ser operacionalizadas em
um estudo subseqüente. Dessa forma, não apresentam descrições
quantitativas exatas entre as variáveis determinadas;”

Considerando os procedimentos, etapas e materiais mencionados
esperou-se obter resultados satisfatórios que verifiquem se o patrocínio tal como
está sendo trabalhado pelas empresas e pelos organizadores do evento está de
fato sendo uma ferramenta eficaz de marketing, partindo do princípio de que o
objetivo da mesma é a conscientização da marca pelos participantes do evento.
Dessa forma foi possível entender qual a abrangência e valia dessa estratégia
para a empresa apoiadora/patrocinadora; possível mensurar se houve retorno
desse investimento, considerando como premissa os apontamentos de Bráulio
(2012) onde “a fixação de uma marca de maneira clara e distinta pode contribuir
para a obtenção de resultados positivos em termos de participação de mercado.”.
Além disso, foram correlacionadas as formas de patrocínio e apoio em
relação ao share of mind, será possível discernir se um maior espaço para
divulgação ou uma estratégia diferenciada de se aproximar com os participantes
teve maior ou menor influência na fixação da marca na mente dos mesmos.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com base nos conceitos e na contextualização do evento pudemos
averiguar as diferentes formas de participação dos apoiadores no Evento Anime
Friends 2015, considerando a perspectiva das empresas/ associações apoiadoras
a fim de entender as reais intenções dos apoiadores e quais foram as ações
executadas para que tais resultados fossem substanciais. Não identificamos
nenhum patrocinador oficial do evento, contudo a quantidade de apoios é
significativa, totalizando 55 e mais a rádio oficial (Rádio Disney); vale ressaltar que
a identificação de apoios se deu através de uma análise do site oficial do evento e
das suas páginas de rede sociais. Podemos inferir que durante o evento
percebemos que cada um teve um espaço diferenciado e atuaram de diferentes
formas no evento, tanto pela tipologia de seus negócios como pelo nível de
comprometimento com o evento acordado entre a organização e as respectivas
empresas.
Após uma

breve

pesquisa

das respectivas empresas/associações,

identificamos os contatos dos setores de marketing ou do responsável de cada
apoiador pelas negociações realizadas com a organização do evento, que foram
entrevistadas por telefone. As entrevistas seguiram um modelo estruturado
localizado no apêndice I do trabalho. Durante essa etapa surgiram impasses,
como empresas que abdicaram de participar da pesquisa e empresas de difícil
diálogo e acesso. Além disso, algumas empresas, como a Microsoft que é dona da
marca Xbox360, por serem empresas transnacionais ou multinacionais e não
terem sede fixa no Brasil dificultou e até impossibilitou o acesso; nesses casos
tivemos que nos comunicar em outras línguas e por vezes não conseguimos
contatar o responsável ou um representante que pudesse responder com
fidedignidade as questões propostas. Consequentemente dos 55 apoiadores, 22
demostraram interesse e estavam dispostas a colaborar com a pesquisa,
compartilhando informações e experiências relevantes para a análise final da
mesma. Abaixo segue a descrição de todos os apoiadores e o retorno das
entrevistas realizadas que visou apurar o que impulsionou os mesmos a patrocinar
o evento, como se deu a interação com os participantes e com a organização do
mesmo,e os principais resultados alcançados.
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Ressaltamos que durante a pesquisa identificamos que alguns dos
apoiadores fazem parte da Yamato Corporation que é um conglomerado de
companhias dedicadas a oferecer soluções em entretenimento; dessas empresas
as entrevistadas pontuaram que o contato com a organização do evento ocorreu
automaticamente por pertencerem à mesma corporação e por realizarem ações
que constituem em um apoio mútuo e contínuo. São elas a Kamehouse, a New
Pop, Yamato Editora, Rádio Animix, Rádio Banzai, Henshin Treinamentos, Ticket
Pop, BWF – Brazilian Wrestling Federation e Academia Yamato.
Outro ponto interessante identificado é a estruturação de empresas que
surgiram e foram arquitetadas para suprir necessidades próprio Anime Friends
pela própria organização do evento, como é o caso da Ticket Pop que foi criada
pela Yamato Corporation para a princípio atender os eventos internos da Yamato
Comunicação e Eventos. Estruturamos as empresas em dois grupos, as empresas
que contribuíram com a pesquisa respondendo às perguntas da entrevista
estruturada e as empresas que abdicaram de responder ou por motivos de força
maior não conseguiram se articular em tempo hábil.
1- Apoiadores que participaram da entrevista estruturada

New Pop – editora brasileira especializada em mangás, comics e novels, que
surgiu no mercado em 2007 trazendo títulos alternativos, expandindo as opções
de obras, com intuito de formar novos leitores e estar conectado com as
tendências do brasil. Em seu catálogo existem obras populares como No Game
No Life, Madoka Magica, Loveless, UsagiDrop, Don Drácula, Street Fighter, NO.6
e Log Horizon. A editora pontuou que se interessou em apoiar a edição de 2015
pois seu público consumidor frequenta o mesmo e que é uma estratégia de
marketing da empresa, busca realizar uma aproximação com os indivíduos que
participam do evento e tem a intenção de fazer com que a marca New Pop fique
presente na mente do consumidor final da empresa. Pretendem continuar
apoiando o evento com a ideia de inovar seu apoio. Além de apoiar o Anime
Friends há mais de uma edição, apoia outros eventos similares.
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Ticket Pop – é uma empresa que trabalha como sistema de gestão de ingresso,
ou seja, oferece o serviço de venda de diversos eventos, serviço o qual funciona
em uma plataforma online e em determinados pontos de venda credenciados. A
Ticket Pop foi criada pela Yamato Corporation para atender os eventos internos
como o Anime Friends há 1 ano e 3 meses.

Devir – Empresa brasileira que atua no setor de edição e distribuição de jogos,
publicação de histórias em quadrinhos, tabuleiros de RPG e baralho de card
games. Criada em 1987 na cidade de São Paulo publicando obras de artistas
nacionais e versões traduzidas de obras internacionais, em 1996 iniciou a
expansão de seus negócios para Portugal, e hoje atua também na Espanha e em
toda a América Latina, tendo uma subsidiária no Chile, a Devir Chile. A Devir se
interessou em apoiar o evento devido ao seu tamanho e por ter o mesmo público
alvo que o frequenta, alegou que obteve um retorno positivo do investimento, mas
que não pode liberar maiores informações sobre. Foi uma estratégia de marketing
que consideram positiva e que é muito boa ao apoiar o evento, que ocorre desde
2013; pretendem continuar apoiando e estão negociando novos meios de trabalho
e espaço com a organização do mesmo. Apoiam eventos como Bienais do Livro.

Mythos Editora – Empresa brasileira, fundada em 1996, que atua na produção e
tradução de publicações, apesar de ser especializada em quadrinhos é uma
editora dinâmica que trabalha conteúdos de filosofia, psicologia, história e
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espiritismo, lançados em revistas e livros. Além de agenciar artistas brasileiros e
representar as respectivas criações no mercado, é parceira de outras empresas
nas quais presta serviço de produção. A editora abdicou de participar e responder
a pesquisa.

Sempre Joias – empresa especializada na confecção de joias e semi joias
direcionada ao público nerd e geek de diversos gêneros e idades. Criada em 2009
com um conceito diferenciado onde as joias além de belas e valiosas devem
carregar um significado para seus usuários. Os itens produzidos contemplam
personagens e ícones de sucesso para o público alvo, assim como fazem peças
sob encomenda e personalizadas. Quando contatada a Sempre Joias pontuou que
são expositores e que pagam para ter um estande, mas que quando a Yamato
precisa de alguma coisa eles se dispõe a ajudar, apoiar o evento foi uma
estratégia de marketing, pois a empresa funciona virtualmente e essa é uma
oportunidade das pessoas conhecerem pessoalmente seus produtos e ter um
contato direto com a loja. Apoiaram pela primeira vez no ano de 2015 e não
sabem se pretendem apoiar novamente, pois alegaram que o retorno das vendas
foi negativo e não possuem parâmetro do retorno de marketing. Apoiam outros
eventos pontuais mais acessíveis pela empresa, com uma logística simples.

Academia Yamato de Artes Marciais – como o próprio nome diz é uma academia
tradicional de artes marciais localizada em São Paulo, as modalidades existentes
são Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qi Gong e Ninjutsu. Além de ser uma empresa
pertencente à Yamato Corporation participam do evento para divulgar a escola e
para engrandecer o evento, segundo a Academia é uma ação de marketing e uma
grande oportunidade de captação de novos alunos; apoiam o evento há uns 5 ou 6
anos, mas desde 2006 o dono participa como mestre em Kung Fu, fazendo
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apresentações de palco e montando salas temáticas. A academia pretende
continuar apoiando e apoia outros eventos realizando apresentações como na
Expo Aflord no Arujá.

Henshin Treinamentos – Empresa de treinamentos especializada em liderança
emocional, missão , transformação de emoções negativas em positivas, os cursos
são direcionados para a formação pessoal e profissional. Tiveram interesse em
apoiar o evento devido ao público alvo ser o mesmo da empresa, jovens de 12 a
20 anos; foi uma estratégia de marketing. Não tem controle do retorno do
investimento. Apoia o evento desde sua primeira edição, sua atuação durante o
evento é a entrega de panfletos e cadastramento de pessoas; não possuem
estande. Pretendem continuar apoiando o Anime Friends e não apoiam outros
eventos.

KameHouse Consulting e Business – Agência de inteligência, marketing, e
desenvolvimento de novos negócios. Apoiar o evento foi uma estratégia de
marketing realizam eventos internos no evento com intuito de mostrar serviço para
empresas que se interessam e precisam de serviços que a Kamehouse oferece. O
propósito não é atingir o público participante do evento, mas as empresas que
possuem estande e interagem com o evento. Em 2015 foi a primeira edição do
evento que apoiaram e pretende continuar apoiando, pois apesar de não terem um
controle efetivo do retorno do investimento conseguiram contatar várias empresas
e há uma prospecção de um bom resultado. Por enquanto não apoiam outros
eventos.
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Grow Jogos e Brinquedos – Empresa brasileira fundada em 1972 lançando o
primeiro jogo de estratégia do Brasil, o War, sua sede está localizada em São
Paulo. Hoje a empresa produz e comercializa brinquedos e jogos de tabuleiro, é
líder do segmento de jogos para jovens e adultos no país e é reconhecida por sua
multiplicidade de produtos. Apoiar o evento é uma estratégia de marketing da
empresa que pode demonstrar e divulgar seus produtos para o público geek, que
é um perfil relevante para a Grow. Além disso, durante o evento não realizam
vendas, concentrando seus esforços no marketing institucional. Apoiam o evento
desde a primeira edição, segundo a mesma, foi a primeira empresa de jogos à
participar do evento, que iniciou com WAR e jogos do Cavaleiros do Zoodíacos e
posteriormente outras empresas foram se interessando o que criou um nicho de
jogos. Além da Anime Friends apoia outros eventos da da Yamato Comunicação e
Eventos.

Revista Mundo Nerd - Uma revista que visa oferecer aos seus leitores e público
alvo que como o próprio nome da revista indica são os Nerds que segundo a
perspectiva da revista deixou de ser um termo pejorativo e atualmente denota uma
pessoa antenada e ávida por informações e novidades, principalmente na área do
entretenimento. Sendo assim a revista que é uma publicação da Editora Europa
desde 2013 tenta trazer as curiosidades e informações divertidas sobre esse
universo, como indicações de séries, livros, filmes, games e quadrinhos. As
contribuições da empresa para a presente pesquisa estão abaixo junto com a
Revista Mundo dos Super Heróis, pois o responsável pelo marketing respondeu
pelas duas simultaneamente.

42

Revista Mundo dos Super Heróis - Outra publicação da Editora Europa, fundada
em 2006 que possui foco em cinema, quadrinhos, desenhos animados com um
espaço para action-figures, cosplayers, curiosidades em geral da Cultura Pop Cult,
ou seja a revista é voltada para fanáticos por esse universo com destaque para os
heróis de quadrinhos, da tv e do cinema e também para leigos que se interessam
pelo assunto. A princípio tinha uma periodicidade bimestral e a partir da edição 31
tornou - se mensal, ampliaram sua receita editorial em 2011 e expandiu sua
cobertura para outros conteúdos da cultura pop e sua meta é tornar-se a maior e
mais divertida revista brasileira de cultura pop. Quando contatada a Editora
Europa respondeu uma resposta para ambas as revistas Mundo Nerd e Mundo
dos Super Heróis alegando que o motivo de serem apoiadoras do evento foi o
público alvo ser o mesmo das revistas, sendo uma estratégia de marketing,
realizando um trabalho de divulgação dirigido; realizaram vendas, assinaturas e
portanto consideram um retorno direto e positivo do investimento feito. Apoiam na
forma de permuta de divulgação por estandes e espaço no evento. Apoia outros
eventos de quadrinhos e games, como o Brasil Game Show.

Jambô - A Jambô possui duas marcas no mercado, uma é a Jambô Loja que
possui duas lojas físicas no Rio Grande do Sul e uma virtual que vende diversos
produtos, mas principalmente com livros, revistas e games; está envolvida no
mundo nerd desde 1990 mas em 2002 decidiram entrar no mercado editorial
lançando seus próprios livros e jogos através da Jambô Editora. Iniciaram as
atividades publicando versões brasileiras de RPG originais dos EUA, Inglaterra e
Canadá e em 2004 começaram a lançar materiais nacionais como tormenta, uma
marca forte dos jogos de RPG, e dessa forma continuaram crescendo sem perder
a essência que são as publicações de livros divertidos. Desde 2007 é a editora
que mais publica livros de RPG (info do site da editora, 2013), mas também
trabalha com livros jogos, onde o leitor pode escolher o que o protagonista vai
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fazer; romances e quadrinhos. Segundo a Jambô a empresa é uma apoiadora do
evento pois o mesmo atrai um público alvo da editora, como os geekse constitui
uma estratégia de marketing; como retorno do investimento alegaram que
realizam venda de matérias e possuem um bom retorno financeiro, mas que o
retorno do marketing é codificado. Apoiam desde 2013 e pretendem continuar
apoiando. Ressaltaram que não a Jambô não possui apenas um estande
comercial durante o evento, realizam atividades de jogos de carta e lançamento de
livros e quadrinhos. Apoiam outros eventos como a Comic Com Experience e
outros com estruturas similares.

Panini – Grupo editorial fundado em 1961 na Itália, a princípio era uma empresa
familiar mas em 1988 a companhia foi vendida para o grupo Maxwell que realizou
mudanças administrativas e instalou o formato de gerenciamento internacional,
posteriormente pertenceu a outros acionários que contribuíram para a história da
mesma. Hoje a empresa apresenta-se como líder mundial no setor de
colecionáveis e a multinacional líder na publicação de quadrinhos, mangás e
revistas infantis na America Latina e na Europa. Sua sede no Brasil fica localizada
em São Paulo que além de trazer a qualidade internacional de livros ilustrados
dispõe grandes licenças de mercado, como as revistas em quadrinhos da Turma
da Mônica – MSP, Marvel Comics, DC Comics, Vertigo, Warner, Nick, entre
outros. Ressaltaram que apoiam o evento, pois possuem um portifólio de produtos
de mangás e o Anime Friends é um evento de referência no público de mangás e
cultura pop japonesa. É uma estratégia de marketing e tem um retorno positivo,
além de financeiro proveniente das vendas realizadas no evento, mas um retorno
positivo institucionalmente falando. Atualmente a Panini está realizando uma
avaliação minuciosa para verificar se vale a pena continuar apoiando o evento.
Durante as edições que já apoiou, (não souberam dizer há quantas edições
apoiam) realizou anúncios de novidades, lançamento e distribuição de brindes
exclusivos. Apoiam outros eventos do segmento.
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Galápagos Jogos – Desde 2009 a Galápagos Jogos foca seus esforços no
mercado de jogos de tabuleiros modernos, buscando oferecer para o público
brasileiro os mais modernos e inovadores jogos de tabuleiro do mundo, além
disso, deseja popularizar esse tipo de game e outros jogos de mesa na cultura
brasileira, em especial para pessoas que já possuem familiaridade com a cultura
geek, tornando-se referência de qualidade no ramo. Situada em São Paulo possui
um catálogo variado que contém jogos de tabuleiro, de cartas, de miniaturas, de
RPG, de dados e de enigmas. Segundo o dono da Galápagos Jogos apoiam o
evento, pois tem um público sinérgico com o público-alvo da empresa, alegou
quede certa maneira tem um bom retorno de vendas no evento, mas não tem um
controle do pós-evento: de quantas pessoas foram impactadas e acabaram
comprando, jogando ou tendo uma experiência depois do Anime Friends. Apoiam
o evento desde 2012 com um espaço onde os participantes podem conhecer os
jogos, experimentarem e como uma loja, afirmaram sua participação em 2016 e
que a participação em 2017 depende de encontrar uma forma de medir
diretamente o retorno do investimento aplicado. Apoiam outros eventos em vários
Estados com a mesma proposta, como a Brasil Game Show e Comic Con.

Editora Aleph – A editora fundada em 1984 publica livros em áreas do
conhecimento pouco explorada, pois visa lançar tendências e não segui-las. Uma
das poucas empresas brasileiras que investe na literatura de ficção científica, seja
ela clássica ou contemporânea, sendo hoje referência nacional. Publica também
obras de cunho acadêmico como na área de turismo e hotelaria possuindo mais
de 130 obras do gênero em seu catálogo. A editora alegou que a apoia o evento
pois o anime friends se enquadra no contexto da cultura pop e é um dos ramos de
livros produzidos pela editora. Foi uma estratégia de marketing que segundo a
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empresa teve um retorno positivo, além de lucrativo foi impulsionadora da imagem
da editora. 2015 foi a primeira edição que apoiaram com um estande e algumas
palestras sobre ficção científica. Sobre sua participação em 2016 relataram que
existe a vontade mas que não é certeza; apoiam outros eventos como Bienais de
vários estados como Pernambuco e Rio de Janeiro, além da Comic Com
Experience.

Torau – A Torau é uma assistência técnica para eletrônicos em geral que fica
localizada em São Paulo. Trabalha com equipamentos para shows e
apresentação,

como

mesas

digitais,

caixas

acústicas

e

amplificadoras,

amplificadores de potência, instrumentos musicais como baterias acústicas, entre
outros. Empresa responsável por parte da estrutura de shows e eventos musicais,
como a dupla sertaneja Bruno e Marrone. A Torau alegou que a organização do
Anime Friends é um cliente, realizam o evento há 7 ou 8 anos e que não tem
interesse de marketing e que o retorno é puramente financeiro. A Totau monta o
sistema de som do evento, são parceiros da Yamato, fazem um preço diferenciado
pois há uma fidelidade de contratação.

Empório HQ – Localizada em São Paulo a Empório HQ é uma loja de revistas em
quadrinhos que iniciou suas atividades em 2011, que compra, vende e troca obras
de hq, livros e mangás. Possui uma fan page que divulga as principais notícias
desse universo e da cultura pop. Segundo a loja apoiar o evento é uma estratégia
de marketing pois o Anime Friends é um grande evento é cultural geek nerd que
atrai um público que desejam manter relações e sua presença no mesmo é
importante para a marca. Possuem um retorno positivo, com vendas e uma boa
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divulgação da marca. Fazem 4 edições que a Empório Hq é uma apoiadora oficial,
possui um estande e as vezes trazem convidados como youtubers. Apoiam outros
eventos como o Guia dos Quadrinhos em Santos.

Preview – Revista brasileira de entretenimento que desde 2009 oferece
publicações mensais sobre o mundo do cinema, tv, dvd, blu-ray e tecnologia que
tem circulação nacional, possui também a revista online; sua missão é entregar
uma cobertura completa do entretenimento em primeira mão para seus leitores.
Pontuou que a intenção em apoiar o evento, pois o mesmo atrai um público que se
interessa por filmes de super heróis e produções infanto-juvenil que é o tipo de
conteúdo e produto que a Preview produz, como revistas especiais com posters
de quadrinhos e filmes, que segundo a revista são a “cara do público” do Anime
Friends. Apoiar o evento é uma estratégia de marketing da revista, participam do
evento com um estande de exposição e vendas por um valor diferenciado em
paralelo realiza a divulgação midiática do evento durante alguns meses e atua
aproximando a organização do Anime Friends com contatos de outros eventos em
que já participam. Foi relatado que é difícil mensurar o retorno da ação de
marketing, entretanto é positivo no quesito comercial que é evidenciado pelo
controle das vendas realizadas durante o período. Apoiam o evento desde 2012 e
em 2016 pretendem aumentar a participação como apoiador, além disso apoiam
outros eventos como a Expo Geek 2.0 que ocorre no Rio de Janeiro e outras
realizações da Yamato Comunicações e Eventos, como a Ressaca Friends.

Go4Gold – É o portal de jogos digitais do Uol Boa Compra, onde os jogadores que
possuem contas na plataforma podem utilizar o saldo que já possui para adquirir
créditos para os jogos de desenvolvedores parceiros da empresa como a Level
Up, Valve, Ubisoft, EA e Riot Games. Ou seja, a Go4gold funciona como uma
ferramenta de compra de jogos e moeda virtual, trazendo um única moeda que
pode ser utilizado em vários jogos diferentes. Ratificou que apoia o evento pois o
mesmo tem um público próximo ao do portal e que é uma estratégia de marketing
da empresa que alegou não ter um controle do retorno pois como é um evento off47

line não conseguem mensurar. Pretendem continuar apoiando, mas precisam aliar
aos seus interesses comerciais, verificar o budge, ou seja, se há disponibilidade
financeira para investir e se há uma proposta interessante. O Gol4Gold
disponibilizou títulos como Mortal Kombat X (Multi) e Fifa 15 (Multi) para os
participantes do evento testarem e jogarem, além disso, possuíam espaço para 5
banners e divulgação como apoiadores. Também apoiam a Comic Con, a Brasil
Game Show e outros eventos.

YouVlogs – Um portal criado com intuito de ajudar vlogueiros, formulando um
espaço em que é possível compartilhar ideias, informações; hoje o site atua na
área do youtube, cinema, tecnologia, games, animes, cosplay e música, apoia e
divulga vlogs, canais de games, comédia política e afins. Além disso realizam
entrevistas com grandes ícones e personalidades que estão em evidência no
mundo virtual. Durante o Anime Friends a YouVlogs fez uma cobertura interativa
do evento e realizou diversas atividades em parceria com youtubers. O portal
respondeu que apoia o evento, pois é uma estratégia de marketing direto e
indireto; que o retorno de 2015 foi de grande importância, que o feedback deles
cresceu muito após o evento. Reafirmou que o retorno foi ótimo para a agência
YouVlogs.

Jandaia fala com você – A Jandaia vem desde 1956 trabalhando no setor gráfico
que a princípio fabricava impressos gráficos, cadernos e listas telefônicas. Em
1970 adquiriu uma indústria de papel chama Gordinho Braune e cresceu
consideravelmente, tanto na área industrial como na atacadista. Hoje o Atacado
Jandaia, localizado em São Paulo, é especializado em materiais de escritório e
escolar. Pertence ao grupo Bignardi, empresa 100% nacional que atua na
fabricação de cadernos no Brasil, conta com mais de 50 linhas de produtos sendo
48

alguns deles de marcas licenciadas como: Frozen, Star Wars, Coca Cola, Liga da
Justiça e outros, além disso, vale ressaltar que é o maior fabricante do país de
papel reciclado para uso de impressão e escrita. Segundo a empresa apoia o
evento, pois o evento atrai um público geek que é o público alvo da Jandaia é uma
estratégia de marketing. Alegaram que é difícil mensurar o retorno do investimento
aplicado, tem o controle das vendas mas o objetivo é fortalecer a marca, blending
a longo prazo, mas expõe nas resposta um contentamento, pois durante o Anime
Friends tem a exposição de produtos, contato e relacionamento com o público. Foi
a primeira edição que participaram como apoiadores tendo como permuta um
valor diferenciado no estande e divulgação nas camisetas; pretendem apoiar em
2016 e apoiam outros eventos do setor como a Comic Con e encontros de fãs de
Star Wars.

Nikkey Hotel Palace – Hotel localizado em São Paulo na Liberdade bairro que tem
a maior colônia japonesa no exterior e que é repleta por características típicas da
cultura oriental. Da mesma forma o hotel possui particularidades e remonta um
hotel típico do Japão, está há mais de 30 anos no mercado atendendo clientes
que estão em São Paulo por motivos de lazer ou negócios. A empresa pontuou
que apoiou o evento pois ele traz um público interessado na cultura japonesa e o
hotel tem características japonesas, pois está localizado na liberdade, e por ter
várias características que fascina esse perfil de possíveis clientes, como
atendentes que falam japonês, cafés da manhãs típico, restaurante especializado
na culinária japonesa e ofurô; é uma estratégia de marketing do hotel que percebe
um aumento na procura e busca do hotel durante o evento por parte desse
público.
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Toys Collection – Loja virtual que oferece uma gama de produtos colecionáveis de
diversas séries, filmes, desenhos e HQs; o principal objetivo é atender
colecionadores em busca de produtos diferenciados de alta qualidade e tornar
acessível a compra dos mesmos no Brasil. Trabalha com figuras de ação, réplicas,
bustos, miniaturas e estatuetas de marcas conceituadas no mercado de
colecionáveis como Hot Toys, Kotobukiya, Bandai, Enterbay, Iron Studios, DC
Collectibles. Um dos motivos da ToysCollection apoiar o evento é a paixão da
empresa pela cultura dos animes, mas também apoiam como estratégia de
marketing pois entre seus produtos há vários relacionados à animes e durante o
evento podem apresentar a marca e oferecer produtos diferenciados. A Toys
Collection apoia o Anime Friends desde 2015, para eles o evento é positivo para
os negócios, onde conseguem estar em contato direto com o público alvo/cliente
final. Conseguem assimilar as necessidades e desejos dos clientes, dessa forma
pretendem continuar apoiando o evento, com a ideia de obter mais espaço na
próxima edição. Apoiam outros eventos que são organizados pela Yamato
Comunicações e eventos e voltados ao mundo geek e nerd.

2- Apoiadores que não participaram da entrevista estruturada

As descrições das empresas apoiadoras oficiais que abdicaram de
participar da pesquisa ou por motivos de força maior não conseguiram se articular
em tempo hábil estão disponíveis para consulta no apêndice II.

.
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4.1 Análise do Share Of Mind

Nos momentos finais de dois dos dias do evento foram abordadas
pessoas aleatórias na saída, em local totalmente desprovido de publicidade visual
do evento referido, de forma que foi possível aplicar o questionário dinâmico,
disponível no apêndice III, que possibilitou auferir o share of mind dos
participantes do Anime Friends, ou seja, viabilizou mensurar a consciência da
marca dos apoiadores pelos participantes do evento. Tal questionário foi
previamente testado com 10 pessoas, que com intuito de se familiarizar com o
evento puderam navegar no site oficial e posteriormente responderam o
questionário. Isso possibilitou identificar defeitos e possíveis problemas que
poderiam ocorrer durante a pesquisa de campo. Características como quantidade
e tamanho de logomarcas disponíveis por questionário e tempo necessário para o
entrevistado consultar os logos e identificar os apoiadores, foram modificados em
decorrência do teste para que fosse estruturado um questionário crível e coeso
com os objetivos da pesquisa.
A Primeira pergunta era uma pergunta espontânea (Você lembra de algum
apoiador ou patrocinador do Anime Friends 2015?) que pretendeu vislumbrar qual
empresa ou marca os participantes conseguiam recordar e identificar como
apoiador oficial sem nenhum estímulo visual de logomarcas. Ao total foram 149
respondentes, dos quais 17% indicaram que a Panini foi uma apoiadora oficial do
evento, empresa que de fato foi apoiadora oficial do evento e que durante a
pesquisa foi a mais indicada e lembrada pelos participantes do evento. Apesar de
pequeno é um indicador relevante para a empresa que apesar de não ter afirmado
durante a entrevista direcionada há quanto tempo apoia o evento pode-se verificar
através de notícias e reportagens que a mesma está presente no evento há pelo
menos 6 edições.
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Figura 5: Empresas/marcas mais indicadas como apoiadores ou
patrocinadores do evento
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Fonte: elaborada pela autora

Outro resultado interessante foi a Rádio Disney ser a segunda mais
lembrada (10,07%) e apontada como apoiadora oficial do Anime Friends 2015,
pois na realidade ela não é uma apoiadora oficial do evento, mas sim a Rádio
Oficial do mesmo. Isso pode ter ocorrido devido ao fato da interatividade da
mesma e destaque durante o evento que em conformidade com Schmith (1999) o
marketing de experiência citado na página 21 onde as empresas buscam
proporcionar aos seus consumidores experiências focando potencializar a
sensibilização que essa estratégia conquista. O estande da rádio foi pensado de
forma diferente, era uma estrutura de caminhão onde as pessoas podiam entrar e
fazer pedidos de suas músicas preferidas para tocar durante o evento.
Ressaltamos que segundo as informações disponíveis nas páginas oficiais do
evento, a parceria entre a Rádio Disney e o Anime Friends ocorreu pela primeira
vez em 2015, sendo sua a estreia da sua participação no mesmo.
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Figura 6: Estande da Rádio Disney

Fonte: www.ocamundongo.com.br

Outro ponto que é importante frisar que nesse mesmo espaço a Disney
estava realizando outras ações de divulgação, como o filme que na época estava
em cartaz “Homem-Formiga”, filme produzido pela Marvel que em 2009 foi
comprada pela empresa em questão. Havia uma poltrona em grande dimensão
em que as pessoas podiam sentar e sentir-se pequeno como o personagem do
filme. Além de um espaço da Disney Infinity que divulgou seus games, onde os
participantes podiam experimentar a vontade. Esse resultado pode ser explicado
pela pirâmide de aprendizagem de William Glasser (1925 – 2013) em que se
obtém um aprendizado maior, guardamos na memória, quando interagimos,
interpretamos, praticamos ou utilizamos algo, como podemos observar na figura 7.
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Figura 7: Pirâmide de aprendizagem

Fonte: www.antroposofy.com.br

Devido ao fato de haver mais duas rádios como apoiadoras oficiais do
evento, conjectura-se que a Rádio Disney optou por ser divulgada e identificada
como rádio oficial a despeito de apoiadora pela notoriedade que tal definição,
nesse caso, oferece a mesma.
7,38% dos entrevistados indicaram o mupy que é a marca de um produto
da empresa Agro Nippo que é uma empresa pioneira na introdução de alimentos
de origem japonesa no mercado brasileiro. Na realidade a apoiadora oficial é a
sua distribuidora oficial, a UMAI que possui um estande no evento onde
comercializa produtos como balas, biscoitos, o suco de soja mupy e outras
guloseimas originais do Japão. Importante ressaltar essa troca de valores, os
participantes lembraram-se do produto comercializado e não da distribuidora, isso
pode ter ocorrido, pois de fato os mesmos tem um contato direto com o produto,
além disso, a publicidade visual do estande prioriza expor a marca Mupy como
podemos ver na figura 8.
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Figura 8: Estande da Umai.

Fonte: autoral

Outro fator que pode ter influenciado a marca ser a terceira mais lembrada
nessa etapa da entrevista pode estar relacionado ao fato do produto estar
presente há pelo menos 11 anos no Anime Friends, informação auferida através
de reportagens e sites. Empatado com o Mupy aparece o nome Yamato onde
7,38% dos entrevistados indicaram como apoiador oficial. De fato várias empresas
da Yamato Corporation são apoiadoras oficiais, como a Academia Yamato de
Artes Marciais, Yamato Editora e outros, entretanto os entrevistados somente
disseram Yamato, não especificando a empresa. Sem dúvida o nome Yamato
está presente em diversas partes do evento, inclusive no nome da empresa
organizadora do evento, por tanto está em frequente interação com os
participantes, sendo um resultado expectável.
Entretanto, considerando que o evento possui uma infinidade de estímulos
visuais e de empresas que tem sua participação de vários formatos no evento, é
surpreendente que 51% dos entrevistados não recordaram ou relacionaram
nenhuma empresa ou associação como apoiador oficial do mesmo.
A segunda pergunta da entrevista direcionada aos participantes do evento
possibilitou verificar se com o auxílio de algum estímulo visual, no caso os logos
das empresas, os participantes identificavam e reconheciam os apoiadores oficiais
do evento. Por existir um alto número de apoiadores, as logomarcas foram
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distribuídas em 5 questionários, com objetivo de ser fácil e prático a identificação,
dessa forma os logos foram elaborados em listas randômicas com 10 logos
verdadeiros e 10 falsos, em que os entrevistados analisaram e indicaram os
apoiadores oficiais. Vale ressaltar que os logos falsos escolhidos para o
questionário, eram de empresas que tem algum tipo de relação com o universo e a
temática do evento.

Figura 9: Empresas mais reconhecidas como apoiadoras oficiais do evento
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Fonte: Elaborado pela autora

Nessa segunda pergunta a Panini desponta novamente como umas das
mais reconhecidas pelos participantes como apoiadora oficial, sendo que dos 149
respondentes 73% indicaram a empresa, além disso, a pesquisa revelou que a
Panini foi o top of mind de 33,33% dos entrevistados, como podemos observar na
figura 9. A Revistaria Hijikuro e a Copag foram reconhecidos por 50% dos
respondentes como apoiadoras oficiais, resultado expressivo e que pode se dar ao
fato de apoiarem o evento há mais de uma edição, fortalecendo a imagem e
relação com o Anime Friends e seus participantes. A Hotwheels, apesar de ser
uma empresa que recém decidiu apoiar o evento, conquistou um resultado
importante, sendo sua logomarca reconhecida por 50% dos respondentes como
apoiadora oficial do evento.
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A Bandai Namco, Xbox360 e Go4gold também obtiveram resultados
valorosos no share of mind dos participantes como podemos observar na figura 9,
apesar de se tratar de empresas que adotaram recentemente a estratégia de
apoiar o evento, isso pode ter se dado pela forma diferenciada e interativa que
estiveram no evento, ambos possuíam espaços onde os participantes podiam
testar e jogar livremente os games e produtos das empresas, que remonta o
conceito de marketing de experiência comentado anteriormente.

Figura 10: Estande Bandai Namco e Go4gold.

Fonte: http://www.gameblast.com.br/2015/07/especial-anime-friends-2015.html

A Devir, o Conselho Gedai, a New Pop e a Umai com uma presença
estratégica e contínua no evento conseguiu um resultado significativo estando
entre os 10 mais reconhecidos e indicados pelos entrevistados como apoiadores
oficiais do evento. Relacionado ao resultado da Umai, podemos observar na figura
11 que 58% dos respondentes identificou o Mupy como apoiador oficial, apesar de
como já explicado anteriormente o Mupy é um produto distribuído pela Umai que é
a real apoiadora do evento. Além disso, o Mupy foi a segunda logomarca top of
mind dos respondentes, ou seja, foi a segunda marca que mais foi lembrada em
primeiro lugar e indicada como apoiadora oficial pelos participantes do evento
(figura 12).

57

Figura 11: Empresas falsas mais reconhecidas como apoiadores oficiais
do evento
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Fonte: Elaborado pela autora

Um resultado intrigante é a porcentagem de entrevistados que reconheceu
a Leve lUp como apoiadora oficial do evento. 46% pontuou a empresa que
patrocinou o evento em pelo menos 5 edições, que pudemos apurar a partir de
reportagens e informativos oficiais do evento. Entretanto em 2015 foi a primeira
edição que não patrocinou e nem participou do evento, ou seja, foi um dos logos
falsos presentes no questionário. Podemos interpretar que a presença da Level Up
nas edições anteriores marcou a empresa como patrocinadora oficial e conseguiu
se posicionar positivamente e continuamente na mente dos participantes do
evento, que apesar de não estar presente de nenhuma forma na 13ª edição foi
indicada como apoiadora por um número significativo de participantes. Essa
informação pode ter relação com uma possível fidelização dos participantes do
evento e o que influencia no share of mind final. A Saga, School of Art, Game and
Animation, também é uma empresa indicada como apoiadora oficial (17%) e
também não estava presente no evento como apoiador oficial, mas que já foi
patrocinadora

do

mesmo

em

outras

edições;

ela

também

obteve

um

posicionamento interessante no top of mind dos participantes, como podemos
analisar na figura12.
Outro resultado curioso é a Sega, empresa desenvolvedora de software
para vídeo games, ter sido reconhecida por 22% dos entrevistados como
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apoiadora oficial, pois ao contrário a mesma não é apoiadora e não possui
nenhuma participação especial em nenhuma edição do evento e mesmo assim foi
indicada por um número significativo de participantes.
Figura 12: Marcas top of mind dos entrevistados.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É incontestável que para colocar em prática e tornar real um projeto,
independente da sua natureza demanda esforços e estratégias adequadas para
as particularidades do mesmo. Organizar e realizar um evento não é diferente, é
necessário considerar sua complexidade, ou seja, pensar em: estratégias,
pessoas, serviços, comunicação, logística, cultura, impactos e outras macro
variáveis que estabelecem o formato que o evento será desenvolvido, o que inclui
a viabilidade financeira e estrutural existente. Atualmente há algumas maneiras de
se captar tais recursos, como financiamento coletivo, financiamentos culturais e
apoio e patrocínio do 1º, 2º ou do 3º setor.
Através de algumas declarações do idealizador e da organização do
evento, percebemos que o mesmo realiza procedimentos para captar e fidelizar
apoiadores e patrocinadores. Como entrar em contato com empresas que tem
relação com a temática do evento, realizar feedbacks e relatórios abrangentes
sobre os 4 dias do evento, com dados e informações que auxiliam na análise do
desenvolvimento e progresso do mesmo.
Pudemos confirmar que, como presumimos as empresas que se dispõem
a apoiar ou patrocinar um evento vislumbram essa ação como parte de sua
estratégia de marketing, sendo que, em suma, os entrevistados destacaram
objetivos condizentes com o marketing institucional. Identificamos alguns
propósitos similares e recorrentes, como aproximação com o público do evento,
pois constitui no consumidor real e potencial da empresa, realizar lançamentos,
demonstrar e divulgar seus produtos e posicionar a marca na mente dos
participantes do evento. Todas as empresas respondentes alegaram que possuem
um bom retorno nas vendas durante o evento, nos casos em que as empresas
vendiam produtos, com exceção da Sempre Joyas que pontuou ser insatisfatório.
Entretanto nenhuma desses apoiadores possuem um controle do retorno do
investimento e dos efetivos êxitos da estratégia de marketing aplicada, apesar de
perceberem que conseguem realizar uma aproximação com o público alvo das
mesmas.
Interessante perceber que não são todos os casos que o público alvo do
apoio ou patrocínio é os participantes do evento, como no caso da Kame House
que tinha interesse em sensibilizar as empresas que possuem estande e
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interagem com o Anime Friends que teoricamente utilizam serviços que a Kame
House oferece. Dessa forma os resultados dessa pesquisa que considerou as
opiniões e percepções dos participantes do evento não são de grande valia para
esses exemplos.
Através da pesquisa conseguimos constatar que empresas que apoiam ou
patrocinam continuamente o evento, ou seja, implementam sua estratégia de
marketing e realizam ações em várias edições do Anime Friends se destacaram
nas pesquisas, tendo um share of mind superior das empresas e marcas que
patrocinaram apenas uma vez, pudemos auferir que esse resultado tem relação
com uma possível fidelização dos participantes do evento. O que nos permite
pensar que ao invés de apoiar vários eventos diferentes sem um projeto contínuo
não seja vantajoso, contudo planejar uma estratégia de marketing em longo prazo
conquista um resultado superior.
Outro resultado interessante que percebemos que está relacionado à
estratégia de apoiar continuamente é o efeito que apoiar ou patrocinar o evento
por vários anos causa no share of mind dos participantes, pois percebemos que
empresas e marcas que foram apoiador ou patrocinador oficial, mas que por
motivos desconhecidos não apoiaram a edição de 2015 foram indicados como
apoiadores e tiveram destaque nos resultados finais. Dessa forma essas
empresas continuam com sua imagem vinculada ao evento na mente dos
participantes. Esse resultado mostra e traz indícios de que os participantes voltam
e que o evento detém uma determinada fidelização dos participantes, que pode
ser pesquisado futuramente. Outro desdobramento da pesquisa que pode ser
estudado futuramente é a questão da co-criação das produções japonesas no
Brasil.
Um resultado intrigante e que deve ser melhor pesquisado em futuros
projetos de pesquisa é a indicação de empresas que apesar de estar relacionado
à temática do evento não tem e nunca teve nenhuma participação no evento,
como é o caso da Sega. Isso pode ter relação com o número de respondentes que
privado de estímulo visual não conseguiu se lembrar de nenhum apoiador oficial,
uma porcentagem significativa e que pode ser analisada em pesquisas futuras,
questionando por quais motivos esses indivíduos não assimilaram ou se
aproximaram de nenhuma marca presente no evento, identificando talvez
possíveis ações que atingem esse público específico.
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Também pudemos concluir que

espaço,

inovação e

criatividade

contribuem para um melhor resultado e um impacto maior da marca no consciente
dos participantes de um evento, emergindo novamente as contribuições do
marketing de experiência de Schmitt (1999), pois empresas que apesar de
configurar na sua primeira participação como apoiador ou outra posição no evento
e que tiverem um espaço maior, utilizaram artifícios criativos, conseguiram
destacar sua marca e seus produtos dos demais presentes e que captaram a
atenção, surpreenderam e sensibilizaram os participantes do evento. Podemos
inferir que essas ações combinadas conquistam um resultado expressivo se
aproximando dos resultados de empresas que apoiam há várias edições.
Pudemos concluir que apoiar e ou patrocinar um evento traz sim
resultados positivos no share of mind dos participantes do evento em relação as
marcas e produtos apresentados se tiver uma estratégia sólida e condizente com
as características, objetivos e particularidades da empresa, do evento e do público
alvo final. Essas considerações auxiliam futuras organizações de eventos na hora
de idealizar os espaços e liberdades que podem oferecer às empresas
apoiadoras, como um plano de patrocínio duradouro ou uma ideia criativa. Da
mesma forma todas as análises auxiliam as empresas no momento de decidir
apoiar um evento e para racionalizar os recursos e implementar de forma
estratégica e favorável a seus propósitos iniciais.
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Apêndice I

Entrevista estruturada direcionada aos apoiadores oficiais do evento.
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Apêndice II

Entertainment Hobby Shop Jungle – loja de artigos para colecionadores desde
1995 em Osaka e expandiu seus negócios para Los Angeles em 2001 e hoje é a
maior varejista de produtos relacionados a animes e seriados.

Revistaria Hijikuro – revistaria especializada em varejo e atacado de mangás,
criada em 2013 e localizada na cidade de São Paulo.

Editora Yamato – Empresa jornalística e editora localizada em São Paulo que
pertence ao grupo Yamato Corporation, foi fundada em 2008 e é responsável pela
publicação da revista Mundo OK.

Revista Mundo OK – A revista é especializada em notícias relacionadas a cultura
oriental que acontece no Brasil, relata aos seus leitores as novidades, os eventos,
curiosidades e gastronomia. É uma publicação da Editora Yamato, portanto
pertencente ao grupo Yamato Corporation.
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Rádio Banzai – Rádio Online responsável pela transmissão de conteúdos
musicais, informativos e de entretenimento ligados a cultura oriental.

Umai – é a distribuidora oficial de mupy, uma bebida feita a base de soja muito
popular no meio Otaku.

Sony Music Artists Inc – Localizada em Tokyo é uma subsidiária da Sony Musica
EntertainmentJapanInc (um braço da Sony Corporation na indústria musical do
Japão), atua desde 1974 com o gerenciamento de artistas de diversos gêneros.
Também trabalha com o desenvolvimento de novos profissionais, recrutando e
lançando no mercado atores, cantores, bandas, entre outros gêneros do ramo
artístico.

Yamato Propaganda e Marketing - Agência que fornece produtos e ações de
marketing, incluindo serviços de merchandising.
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Editora Nova Sampa – Editora que faz publicações de revistas, livros, mangás,
quadrinhos e atua no segmento de artesanato, culinária, unhas, saúde, cinema,
beleza, cinema entre outros. Entre suas publicações destacam-se a revista Herói e
a Preview que já receberam prêmios. Localizada em São Paulo foi uma das
primeiras e hoje uma das principais editoras a investir no segmento dos mangás
no Brasil, além de apoiar autores brasileiros de obras desse gênero e de
quadrinhos como Chiclete com banana e Mundo Canibal.

Brazilian Wrestling Federation – constitui-se em uma associação de wrestling
profissional, que foi fundada em 2002 surgiu com intuito de resgatar o wrestling
profissional no Brasil, possui dois programas semanais e participa de campanhas
publicitárias e programas de tv. É considerada a maior associação que promove
essa modalidade no país, que é caracterizada pela mescla de estilos de lutas
marciais e artes cênicas.

As Baratas – é uma camisetaria criada em 2011, baseada em um projeto de fanart
que mantém relação com o público geek e nerd. A empresa preza por uma
qualidade diferenciada e uma atenção maior para a arte das camisetas e produtos
disponíveis.
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Conselho Jedi – denominado com um Fã Clube de Star Wars ou “Guerra nas
Estrelas” criado em 1999 em São Paulo com objetivo de reunir fãs e simpatizantes
em encontros mensais e outros eventos esporádicos, local de interação e
divulgação de informações e atividades atrativas à esse público, como palestras,
grupos de teatro, apresentação de lutas coreografada, competição cosplay, corais
entre outras conduzidas por fãs integrantes ou relacionados aos Conselhos Jedi,
que atualmente totalizam oito distribuídos por diversos estados (Rio de Janeiro,
São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Bahia e
Pernambuco).

EaglemossCollections – empresa pertencente ao grupo Frances Aurésis, presente
no Brasil desde 2011, que aposta no mercado de itens colecionáveis, mais
especificamente de miniaturas voltados à diversos públicos, possui licença de
marcas famosas e possui um portifólio de coleções que segundo eles é capaz de
atender à interesses variados. Lança cerca de 80 coleções por ano e possui cinco
unidades de negócios localizados na Europa, Rússia, Brasil, Japão e Estados
Unidos.

Conclave Comic Shop/Editora – Fundada em 2003 a princípio dedicou - se
exclusivamente a publicações do mercado de RPG (Roleplaying Games),
entretanto expandiu suas estratégias e mercados, trabalhando com outros
gêneros de publicações e produtos, atualmente o destaque é a antologia “Contos
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Nórdicos”. Claramente o público alvo da Conclave caracteriza - se por
adolescentes, jovens e adultos que demonstram interesse pela literatura fantástica
ou ficção, livros interativos e jogos. A editora também está presente no mercado
de histórias em quadrinhos e produtos online que funcionam como complemento
as obras lançadas.

XBOX 360 –Trata-se de um produto que foi lançado pela empresa Microsoft em
2005, um console de jogos que tem como principal característica permitir aos
jogadores competirem entre si online através do serviço Xbox Live, além disso
possibilita o download de jogos, trailers, filmes, músicas e acessar aplicativos
favoritos do usuário como Netflix e Youtube. Além disso, em 2008 foi lançado o
Xbox Slim que tinha como acessório o sensor de movimentos Kinect.

Editora Draco–Fundada em 2009 a editora brasileira faz publicações de literatura
de gênero, ficção cientifica, fantasia, terror, clik-lit e outras produções de autores
brasileiros, ou seja, valorizam as obras nacionais como tesouros. Possui parceria
com distribuidores de livros de papel e e-book, representando tanto autores
veteranos como viabilizando e lançando novos talentos da literatura nacional.

COPAG –Fundada em 1908 na cidade de São Paulo como Albino Gonçalves &
Cia. Importadores que funcionava como uma empresa gráfica que atuava como
importadora de baralhos e fabricação de papelaria em geral, posteriormente a
empresa passou a produzir seus próprios baralhos mudando sua razão social para
Companhia Paulista de Papéis e Artes Gráficas – Copag. Em 2005 a Cartamundi,
principal player do segmento de baralhos no mundo, adquiriu 50% da empresa o
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que expandiu a visibilidade da marca. A Copag Brasil possui um amplo portfólio de
cartas personalizadas e jogos para o publico infantil e juvenil; a empresa também
realiza pesquisas de mercado com intuito de oferecer inovação, criatividade e
modernidade.

Liga HQ –Fundada em 2008 como uma distribuidora online de quadrinhos e
mangás para todo o país, sob a visão de uma demanda reprimida em locais do
mundo que tem pouco ou nenhum acesso a esse tipo de artigo, proporcionando
um serviço especial com bônus e frete para que todos adquiram essas obras com
a mesma facilidade que há nos grandes centros urbanos. Hoje possui uma loja
física em São Paulo e vem participando de vários eventos como Bienal do Livro,
Comic Com Xperience.

Mundo HQ – Localizada em São Paulo a Mundo HQ é uma loja especializada na
venda de mangás e HQs, tendo disponível para venda tanto lançamentos como
volumes raros.

Rádio Animix – Iniciou suas atividades em 2004 sendo pioneira em comunicar
tudo do universo cultural asiático pelo Brasil através do portal, do webrádio, de
mídias sociais e de eventos que participa. Em 2009 a rádio que fica localizada em
São Paulo, mas que conta com integrantes de outros estados, tornou-se uma
empresa do Grupo Yamato Corporation e atualmente também divulga informações
de games, cinema, quadrinhos, tv, séries e músicas.
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Sebo Multiverso–Uma loja/sebo localizada em Osasco que trabalham com
quadrinhos, realizam trocas compras e vendas de edições.

Detonator– Banda de heavy metal fundada em 2012 que realizam shows pelo
Brasil, é composta por cinco membros sendo um vocalista, duas guitarras, um
baixo e uma bateria. Possuem uma loja online que vende itens como Cds, Dvds,
camisas entre outros. Também conhecida por ser formada por musicistas
mulheres comumente chamada “Musas do Metal”, além disso é uma das poucas
bandas de heavy metal que valoriza a cultura brasileira enquanto as outras
enaltecem a europeia. Outra característica peculiar é que a banda dispõe de muito
humor nas suas apresentações e entrevistas.

Bandai Namco Entertainment America – Pertence ao grupo Bandai Namco
Holding

Inc,

empresa

multinacional

fundada

em

1955

e

é

líder

em

desenvolvimento e publicações de conteúdo interativo, dentre eles jogos para os
principais consoles, iOS, dispositivos móveis e online. Conhecida por criar e
publicar várias das principais franquias de videogames como Pac-Man, Tenken,
Soucalibur, Naruto, Naruto Shippuden, Dragon Ball, Galaga, RidgeRacer e Ace
Combat. Ou seja, é uma empresa global especializada na produção e venda de
videogames fixos e portáteis. No Anime Friends de 2015 marcou presença com
um estande diferenciado com vários consoles e games para o público jogar e
testar, além de ter promovido o desafio cosplay J-Stars Victoryvs +.
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Evoway – Informações indisponíveis.

Grupo editorial Record–é um conglomerado editorial da américa latina, líder do
segmento não-didático, além de publicações de quadrinhos clássicos como Asterix
detém um vasto catálogo literário para o público geek, como os livros inspirados
em games, dentre eles Minecraft, World ofWarcraft, almanaques ilustrados sobre
Star Wars, Harrypotter e romances de séries. Trata-se de uma empresa 100%
nacional fundada em 1942 com buscando ser uma distribuidora de quadrinhos e
realizar outros serviços de imprensa hoje atua em diversos segmentos como
ficção, narrativas históricas e ciêntíificas, ensaios culturais, sociológicos e outros.

Cooler Master–É uma empresa global fundada em 1992 que projeta e fabrica
componentes de computadores de alto desempenho e soluções térmicas com
produtos inovadores para o mercado, tentando oferecer o máximo de escolha e
controle para diferentes demandas e clientes.

Fleischmann – Fundada em 1868 é uma marca de origem Americana do setor
alimentício que atua há mais de 80 anos no mercado brasileiro. Está presente em
74

30 países e é uma referência em produtos para panificação e confeitaria, em 2004
expandiu sua atuação para o segmento de consumo doméstico, passou a ofertar
produtos tanto para consumo doméstico como profissional.

Mattel – Fundada em 1945 que a princípio surgiu como fabricante de portas retrato
e com a madeira sobressalente produzia móveis para casa de bonecas. Entretanto
somente em 1947 foi estruturada como fábrica de brinquedos lançando sua
primeira linha de brinquedos. A empresa estadounidense é criadora de brinquedos
como Barbie, Hotweels, possui parcerias com várias companhias como a Walt
Disney Company adquirindo licenciamento de vários brinquedos de personagens.
Trabalha em diversos segmentos desse ramo, produz brinquedos para vários
públicos, crianças, jovens, adultos, homens e mulheres, em 2012 realizou uma
divisão e criou a Mattel Games, empresa especializada em jogos de tabuleiros.

Hotwheels – É uma marca de miniatura de carros de brinquedos colecionáveis
lançada em 1968 pela empresa Matel, que é uma empresa multinacional do
segmento de brinquedos e já fabricou maisde 15.000 modelos de carrinhos.

R.RubioMarket Concept– É uma agência articulada na montagem de palcos,
estruturas, coberturas e outras estruturas de uso temporário como estandes,
possuem o objetivo de concretizar as ideias do cliente e proporcionar uma
experiência exclusiva. É responsável pela montagem de diversos eventos como
Expo Vinis, Feira Guia do Estudante, entre outros; em 2015 foi a montadora oficial
do Anime Friends.
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Brasil Mega Arena – É o maior evento de E–sports da América Latina que está em
sua 5ª edição, trata-se de um torneio de esportes eletrônicos que geralmente tem
duração de 4 dias. Há competições dos principais games da atualidade como
LeagueofLegends, Cross Fire, Counter – Strike e RaimbowSixSiege. Os
participantes do evento que vão torcer pelas equipes competidoras tem a
oportunidade de conhecer e testar novos games eletrônicos e adquirir produtos
licenciados nas lojas oficiais.

DramaFever -Lançada em 2009 é um site distribuidor de vídeos online com
conteúdo televisivo internacional transmitindo para o mundo filmes, documentários
e programas de Tv com legendas profissionais. O site presta um serviço de
streaming especializado focando obras asiáticas (teledramaturgia sul coreana) e
começou sua atuação no mercado brasileiro em 2014 e segue o modelo de
financiamento freemium que consiste na disponibilidade grátis do conteúdo com
publicidade a cada 10 minutos ou por assinaturas premium dos usuários. (Vieira
et.al 2015)
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Apêndice III

Questionários direcionados aos participantes do evento.
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Apêndice IV
Porcentagem do reconhecimento das logomarcas falsas como apoiadores pelos
respondentes
Apoios Falsos
Mupy
LevelUp
Sega
Saga
Amazon
Nick
HP
Faber Castell
Bic
Ponzu Sushi House

%
58,39%
46%
22%
16,77%
9,40%
8,72%
8,05%
6,71%
6,04%
1,34%
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Porcentagem de reconhecimento das empresas como apoiadoras oficiais do
evento pelos respondentes.

Apoiadores oficiais do Anime Friends
2015

Apoiadores oficiais do Anime Friends
%

Panini
Revistaria Hijikuro
COPAG
Hotwheels
Bandai Namco
Go4gold
Devir
Ticket Pop
Conselho Gedai
Xbox 360
Umai
New Pop
Grow
YouVlogs
Rádio Animix
Galápagos
Yamato Academia de Artes Marciais
Liga HQ
Empório HQ
Yamato editora
Editora Sampa
Brasil Mega Arena
Henshin Treinamentos
ToysCollection

73,33%
50%
50%
50%
43,33%
40%
36,66%
33,00%
33%
30%
30%
30%
26,66%
23,33%
23,33%
20%
20%
20%
20%
16,66%
16,66%
16,66%
13,33%
13,33%

BWF

13,33%

%

2015
Detonator
Jandaia Fala com Você
Fleichmann
Matel
Jambô Livros Divertidos
Conclave
Editora Draco
Cooler Master
Sebo Multiverso
Nikkey Palace Hotel
Drama Fever
Sempre Joias
Mundo Nerd
Mundo HQ
R.RUBIO
Preview
Mithos Editora
As Baratas
Torau
Editora Aleph
Rádio Banzai
Nenhum
Revista Super Heróis
KameHouse

13,33%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
6,66%
6,66%
6,66%
6,66%
6,66%
6,66%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
2,68%
1,34%
0,67%
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