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Anunciantes, principalmente do setor de telecomunicações e de cerveja, usam os festivais como 
plataforma de comunicação  
 
Após um período de vacas magras motivado principalmente pela desvalorização do real diante do 
dólar a partir de 1999, quando os investimentos encolheram, o mercado de grandes eventos de 
entretenimento começa a dar sinais de reaquecimento. A razoável estabilidade na cotação da 
moeda americana no último ano aliada à dura concorrência no setor de telecomunicações e à 
eterna guerra das cervejas têm propiciado o surgimento de novos espetáculos, como Brasília 
Music Festival, Chimera Music Festival e Nokia Trends. 
 
"A concorrência entre as grandes marcas está cada vez mais acirrada, as verbas de promoção têm 
aumentado ano a ano de forma acentuada e existem muito mais recursos disponíveis no mercado 
à espera de bons projetos de entretenimento", diz José Muniz Neto, vice-presidente da Ocesa 
Present, empresa do grupo CIE, responsável pela compra de shows para a América Latina e 
organizador de grandes eventos como Philips Monsters e Ruffles Reggae. 
 
Criado em 2003 por Rafael Reisman, dono da Rafael Reisman Produções, o Brasília Music Festival 
apresentará uma versão eletrônica neste ano. Batizado de Brasília Music Festival Electronic, o 
evento tem Claro e Siemens como cotistas master e Coca-Cola e Kaiser como patrocinadores. A 
expectativa da organização é de que as cinco tendas que serão instaladas no Estádio Mané 
Garrincha, nos dias 24 e 25 de setembro, recebam um público de 60 mil pessoas. 
 
"No cenário atual, os promotores de shows podem planejar, orçar e estipular cotas de patrocínio 
sem o risco de que o valor esteja duas vezes maior no dia do evento", afirma Reisman. Ainda de 
acordo com o produtor, festivais do gênero são um interessante instrumento para implementar 
ações promocionais, fixar a marca e ampliar vendas. "Consumidores das classes A e B, por 
exemplo, podem adquirir determinado produto que dará direito a assistir aos shows, enquanto os 
das classes C e D vão gravar na memória as marcas que viabilizaram o festival." 
 
Linkin Park 
Outro evento criado neste ano é o Chimera Music Festival, organizado pela WA, de William Crunfli, 
e pela Tranze, de João Paulo Affonseca e Luis Fedato. Voltado para o público entre 14 e 25 anos, o 
evento ocorrerá em setembro em São Paulo. No dia 11, no estádio do Morumbi, o festival será 
reservado para o rock, e no dia 18, no estádio do Pacaembu, será a vez do hip hop. Os shows têm 
patrocínio da Nokia e apoio do Terra. 
 
Os organizadores apostam na apresentação de expoentes de diferentes gêneros musicais para 
atrair um público jovem. Em sua primeira edição o festival contará com a banda de rock Linkin 
Park, que fará sua única apresentação na América do Sul encerrando turnê mundial, e com o 
rapper norte-americano 50 Cent. A passagem do rapper pelo Brasil é o mote da realização do Rio 
Rap Festival, em 17 de setembro, no Píer da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. 
 
Segundo William Crunfli, da WA, a exposição de marca em mídia contratada e espontânea e a 
associação da empresa a grandes nomes do cenário musical são fatores que levam anunciantes a 
investir nesses eventos. "As marcas investidoras conseguem aumentar o índice de lembrança de 
seus produtos e serviços, a participação de mercado, fidelizam o público e ainda podem criar uma 
submarca forte, como a Skol conseguiu com o Skol Beats", comenta. 
 
A disputa pela conquista de mercado transforma os projetos de festas ou shows internacionais em 
verdadeiras plataformas de comunicação. Porém, para que uma ação tenha um resultado efetivo é 
preciso continuidade. De acordo com José Muniz Neto, da Ocesa Present, é importante que uma 
determinada marca perpetue o investimento em um dado evento a fim de criar interatividade com 



o público-alvo que passará a consumir aquele evento de forma regular. "Free Jazz, Philips 
Monsters e Ruffles Reggae tiveram mais de três edições e propiciaram resultados para a 
lembrança da marca, tornando-se uma ferramenta a mais para a fidelização do consumidor", 
afirma Muniz. 
 
Uma das companhias que aderiram a essa teoria é a fabricante de aparelhos celulares Nokia, por 
meio da adaptação da festa Sónarsound, realizada anualmente em Barcelona, na Espanha. 
Nacionalmente, o projeto está classificado como a segunda edição do Nokia Trends, que em 
março deste ano também apostou na apresentação do DJ inglês Fatboy Slim na praia do 
Flamengo, no Rio de Janeiro. 
 
Previsto para ocorrer no Instituto Tomie Ohtake, durante o dia, e no Credicard Hall, à noite, 
ambos em São Paulo, entre 8 e 12 de setembro, o Nokia Trends - Sónarsound aparece como a 
mais nova atividade que anuncia tendências modernas ligadas à música elet rônica e à arte 
multimídia. 
 
Consumo de arte 
Mesmo sem revelar números que mostrem a importância do jovem para as vendas da empresa, a 
gerente de marketing da Nokia, Wal Flor, diz que a ação é realizada para estimular o consumo de 
arte e cultura através de meios eletrônicos, principalmente o celular. "Procuramos as tendências 
tecnológicas atuais para atingir o interesse do jovem de hoje, que sente a necessidade de se 
agrupar e se relacionar socialmente", afirma a executiva ao ressaltar que isso está ligado ao 
conceito mundial da marca: "Connecting people". 
 
Segundo Flor, o evento é uma plataforma de comunicação com a função de agregar valor à 
imagem da marca por meio da identificação com o jovem. "Com isso, conseguimos incentivar o 
consumidor a adquirir nosso aparelho celular que oferece uma série de serviços, como o 
recebimento de informações sobre o evento, fotos dos artistas e da festa e toques com músicas 
dos DJs", enumera a gerente de marketing. 
 
Como se isso não bastasse, o hot site (endereço criado apenas para a divulgação do evento) virou 
um portal, que ficará no ar durante o ano. Produzido pela Euro RSCG 4D, oferece notícias, 
reportagens e curiosidades da cena eletrônica, além de informações sobre os últimos lançamentos 
da Nokia. Em outra seção pode-se acessar a Rádio Nokia Trends, que veicula música eletrônica de 
diferentes DJs do mundo, e a TV Nokia Trends, com vídeos de música eletrônica e flashes ao vivo 
do festival. O visitante ainda pode entrar na loja virtual Nokia Trends para comprar produtos 
relacionados ao evento.  
 
Equacionar verbas 
Não é apenas a operadora de telefonia celular que sabe o potencial de retorno que um evento 
pode dar para a marca. Exemplos como o do Skol Beats, que já caminha para a sua sexta edição, 
mostram que um evento pode ser usado em uma infinidade de projetos de propaganda e até para 
ampliar o portfólio de produtos. Além de contribuir para a posição que a cerveja ocupa hoje no 
mercado, o Skol Beats ainda foi aproveitado para uma série de outras ações que vão desde a 
criação de uma linha própria de cerveja - a long neck Skol Beats - até o lançamento de diferentes 
produtos, como peças de vestuário e CDs que trazem estampada a marca do evento. Tudo 
vendido por uma loja virtual, a Skol Webstore. 
 
Mesmo sem revelar a porcentagem da verba de marketing anual que é destinada aos eventos, a 
Skol considera a ferramenta como um dos principais alvos de investimentos em comunicação da 
companhia. Razões para isso não faltam. Desde quando lançou a primeira edição da festa de 
música eletrônica Skol Beats, em 2000, a Ambev observou a participação de mercado de seu 
produto saltar de 25,8%, em 1999, para 32,2%.  
 



A experiência em patrocinar eventos não é coisa recente. O gerente de marketing da Skol, Carlos 
Eduardo Lisboa, considera a atividade mais importante até do que grandes campanhas 
institucionais em mídias de massa, o que justifica o fato da marca ter enfrentado os problemas 
econômicos causados pela desvalorização da moeda brasileira sem parar de investir em eventos.  
 
"É uma questão de equacionar a verba apostando nesses projetos, que começaram a ser 
constantes desde meados de 1990, apoiados no rock, quando a marca encampava projetos como 
o Skol Garage Band - que depois se transformou no Skol Rock", lembra Lisboa. "Começamos a 
perceber que é possível aumentar as vendas na mesma proporção em que se cria uma imagem da 
marca que agrada o público consumidor." A partir daí a empresa não parou mais e hoje acumula 
uma série de eventos ligados a diferentes tendências culturais. 
 
Segundo Lisboa, o posicionamento estratégico adotado pela marca sempre foi o de ser moderna, 
inovadora e ousada, valores que se ligavam ao novo estilo musical, o eletrônico, que começava a 
chegar no Brasil. Foi então que nasceu o Skol Beats. "Nosso maior desafio agora é encontrar 
novas referências culturais para serem abraçadas em novos projetos de eventos", afirma Lisboa. 
 
 
 
 
 
 

Evento Agência/Produtora Estilo musical Patrocinador 

Brasília Music Festival 
Electronic  

Rafael Reisman Produções 
Hip hop, trance, tecno-
house, drum'n'bass 

Claro, Siemens, Coca-
Cola e Kaiser 

Chimera Music Festival WA e Tranze Rock Nokia e Terra 

Nokia Trends Banco de Eventos Música eletrônica Nokia 

Coca-Cola Vibezone Dreamfactory Pop rock, eletrônica Coca-Cola e Oi 

Skol Beats (abril/2004)  B/Ferraz Música eletrônica Skol, Pepsi e Axe 

Tim Festival  Dueto Produções Diversos  Tim 
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