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N o mundo dos negócios, o conceito de diferencial se sofistica a cada
dia. A nova ordem é extrapolar a relação empresa-consumidor.
De olho nesse novo paradigma. Claro, Motorola, Siemens, Tím

e Citibank atrelaram suas marcas aos eventos mais comentados e dese-
jados dos últimos tempos: os shows em território nacional das turnês
A Bigger Bang dos Rolling Stones, Vertigo, do U2, Don't Believe the
Truth, do Oásis, e Ali that l Am, do guitarrista Santana.
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SHOW DOS ROLLING
STONES EM COPACABANA
PODE TER CUSTADO MAIS

DE R$ 10 MILHÕES

AMADO, DA OGILVY:
AVALIAÇÃO CRITERIOSA

DO RETORNO É ESSENCIAL

Com o peso desses nomes, o
Brasil celebra o seu amadurecimento
num mercado de cifras exorbitantes.
Relatório da PricewaterhouseCoopers
revela que a indústria do entrete-
nimento faturou no mundo US$
1,3 trilhão em 2004. Para 2009, a
estimativa é que esse valor alcance
US$ 1,8 trilhão. Em 2005. o mercado
fonográfico mundial faturou US$
39,7 bilhões e os mega-espetáculos
devem ter atingido US$ 19 bilhões
em 2005.

As empresas não divulgam valores
investidos, mas no caso do show dos
Rolling Stones em Copacabana uma
conta simples dá uma idéia da sua
grandiosidade: a prefeitura do Rio de
Janeiro anunciou um investimento de
quase R$ 1,7 milhão, correspondente a
16,7% do valor total do orçamento do
show. Sobram 83,3% do bolo, equiva-
lente a R$ 8,4 milhões pelo menos.

Telefonia em alta
As empresas de telefonia são des-

taque nesse meio. Elas integram um
dos ramos da economia do País que
mais crescem e exportam. O destino
principal são os países da América
Latina e os Estados Unidos. Nos úl-
timos três anos, as exportações para
o mercado americano cresceram 52%,
de acordo com dados da Secretaria de
Comércio Exterior (Secex); no mesmo

período, as vendas de outros produtos
de alto valor agregado diminuíram: a
de aviões 15,8%, a de calçados 6.9% e
as de semi-manufaturados de ferro e
aço 11,4%, O setor é também um dos
que mais investem em pesquisa no
Brasil. Desde 1995, a Motorola injetou
mais de US$ 500 milhões no País, e
a BenQ Mobile, empresa do grupo
taiwanês BenQ, que adquiriu a divisão
de celulares da Siemens, estima um
aporte de R$ 75 milhões no desenvol-
vimento de novos softwares.

Mas não é isso que as coloca no
centro das atenções no momento.
Em parceria com a Claro, a Motorola
patrocinou o show dos Stones, e a
BenQ, em janeiro, abriu suas ativi-
dades no Brasil com chave de ouro:
patrocinando os shows do U2. "Essas
iniciativas, ligadas a uma ação de
vendas e à divulgação dos produtos,
sempre foram urna estratégia, desde
quando ainda éramos Siemens", diz
a diretora de marketing da BenQ
Mobile, Rosa Macedo. Uma das
promoções criadas em parceria com a
Claro foi a Compre e Ganhe - quem
adquiriu os celulares Siemens em
planos pós-pagos ganhou ingressos
para o U2. O investimento, diz Ma-
cedo, é garantido. "Volta em dobro,
e não só em imagem."

Cigarro perdeu prestígio
A lógica dos patrocínios obe-

dece à lógica dos negócios. Ela está
diretamente ligada ao movimento
econômico e a quem está em alta em
determinado momento da história,
explica Sérgio Amado, presidente
do Grupo Ogilvy. Por quase duas
décadas, por exemplo, a Souza Cruz
fazia os dois maiores eventos do jazz
no País. A última edição do Free Jazz
Festival, que aconteceria em outubro
de 2002, foi cancelada. A empresa
alegou a instabilidade econômica e
a alta do dólar como motivo. A partir
de janeiro de 2003, o patrocínio a

eventos cultu-
rais pela indús-
tria de tabaco
foi legalmente
proibido. Hoje,
os protagonis-
tas são outros
e atendem por
nomes como
Claro que é
Rock, Tim Fes-
tival, Prêmio
Tim de Música
e Motomix.

S e g u n d o
Maurício Ma-
galhães, presi-
dente da Agência Tudo, integrante
do grupo Yvy - criado por Nizan
Guanaes e liderado por João Augusto
Valente, e da qual também fazem
parte África, MPM, DM9/DDB,
Eugênio e Loducca -, os patrocínios
cresceram e as empresas se"tornaram
mais dinâmicas depois do governo
Collor e da instituição do real. Com
a abertura do capital nacional, a
inserção do País no mundo globa-
lizado e as privatizações, o Brasil
amadureceu, afirma ele. "Na história
recente da indústria e dos serviços,
ganhamos com a melhora da quali-
dade e do preço dos produtos", diz.
Com exceção do custo da comunica-
ção. "Ela é decisiva na percepção do
consumidor no momento da compra
e um ativo fundamental na maioria

PARA
MAGALHÃES,
DA TUDO,
COMUNICAÇÃO
É ESSENCIAL
PARA AS
EMPRESAS



das corporações", acredita.
Além do patrocínio aos Rolling

Stones e U2, a Claro promove outras
ações relacionadas ao rock: a turnê
do grupo Placebo, o show de Lenny
Kravitz e o evento Claro que eu Vou (no
inverno de Campos do Jordão), Todas
em parceria com a Motorola, O índice
de reconhecimento da marca Claro
subiu quatro pontos no levantamento
feito pela própria empresa, o que revela
para o diretor de marketing, Roberto
Guenzburger, que as estratégias de
comunicação focadas em cultura e
entretenimento estão corretas, "Lem-
brar de uma marca e, acima de tudo,
simpatizar com ela conta muito na hora
de comprar um aparelho de celular ou
escolher uma operadora."

Decisões bem pensadas
As agências indicam projetos

que envolvam patrocínio, até porque
há leis de incentivo fiscal, como a
Rouanet, que permitem dedução do
Imposto de Renda, Mas alertam para
o risco das decisões tomadas por
impulso. Segundo Amado, da Ogilvy,
nenhum acordo deve ser fechado
sem uma análise e uma avaliação
criteriosa da capacidade de retorno
de cada ação e promoção.

Nesse assunto, a Corporação Inte-
ramericana de Entretenimento (CIE)
tem expertise. A empresa é a atual líder
oo segmento de entretenimento ao
vivo e marketing cultural na América
Latina. Está no Brasil desde 1999, e
nesse período investiu mais de R$ 250
milhões em divulgação. É proprietária
do Credicard Hall, do Teatro Abril, do
Citibank Hall e do Claro Hall. Apesar
de ter perdido a concorrência dos
shows dos Rolling Stones e do U2 para
os empresários Luiz Oscar Niemeyer,
da produtora PlanMusic, e Alexandre
Accioly, daTicketronic, sua hegemonia,
que se reflete na programação de cem
espetáculos por ano - praticamente
um a cada três dias -, não foi abalada.

No seu currículo estão Pearl Jam (pa-
trocinado pelo portal Planeta Terra),
Oásis (Volkswagen e Tim) e Santana
(Citibank), Creedence e 10.000 Ma-
oiacs estão confirmados para maio, e
há promessas como Bob Dylan, David
Gilmour, Donna Summer, Depeche
Mode, Seal, Shakira e Siniply Red.

O show deve se pagar
Ao contrário do que se pensa,

nem sempre são os patrocínios que
viabilizam os shows. De acordo com
o diretor comercial e de marketing
da CIE, Eduardo Barrieu, a principal
receita da empresa vem da bilheteria,
e o show tem de se pagar. Atual-
mente, a CIE tem 75 clientes ativos
e uma carteira com 600 empresas,
de pequenas a grandes e com os mais
diversificados perfis e necessidades,
com as quais mantém relacionamento
- desde uma ação de merchandising
mensal a partir de R$ 35 mil até a
vinculação total de uma marca ao
evento patrocinado ou a compra dos
direitos de naming rights das casas
de shows por um período de cinco a
dez anos, que custa cerca de RS 1,5
milhão por ano.

A prática dos naming rights na in-
dústria do entretenimento brasileira
tem sido bem aceita, observa Daniel
Barbará, presidente da agência DPZ,
ao contrário do que tem ocorrido no
futebol. A Kyocera Arena, nome do
estádio do Atlético Paranaense, em
Curitiba, patrocinado pela fabricante
japonesa de celulares e eletro-eletrô-
nicos, por exemplo, não pegou. Já os
freqüentadores do cenário cultural
estão habituados com nomes como
DirecTV, Credicard Hall e Claro
Hall, e agora vão se acostumar com
o Citibank Hall, o antigo Palace, em
São Paulo, que será inaugurado ofi-
cialmente em abril. Em 2005, o Citi
lançou a campanha Relação Saudável
com o Dinheiro, com o mote de que
existem mais coisas na vida além de

dinheiro. Para dar suporte ao novo
posicionamento, o passou a investir
em shows. Os primeiros foram os do
Santana e Oásis.

O Citibank comprou os direitos de
pré-venda dos espetáculos produzidos
pela CIE para os próximos três anos,
renováveis por mais dois. Até 2008,
pelo menos, os clientes do banco terão
prioridade na compra dos ingressos,
Apesar do pouco tempo, o resultado
já é satisfatório, avalia Paulo Silva,
superintendente de marketing do
varejo do Citibank Brasil: 70% dos
lugares no show do Oásis e 30% no
de Santana estavam ocupados por
correntistas. Nos próximos meses, o
benefício será estendido aos usuários
da base Credicard. "O objetivo da
empresa ao efetivar este projeto é
reconhecer e valorizar a fidelidade
dos clientes."

Espetáculos dão retorno. Bons
espetáculos dão bom retorno. Certo
está Paul McGuiness, empresário
do U2: "Seria patético ser bom em
música e mau nos negócios." •

NO SHOW DE SANTANA,
30% DE CORRENTISTAS DO CITI

Text Box
Fonte: UPDATE, ano 22, n. 425, p. 62-64, abr. 2006.




