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Alternativa de comunicação 
na qual a publicidade aposta 
cada dia mais fi chas, as ações de 
entretenimento têm se colocado 
entre as principais vertentes do 
processo de aproximação entre 
mídia e eventos. Vertente, aliás, 
que pode ser fortalecida por 
cases muito peculiares, como o 
Festival de Verão de Salvador, 
concebido em uma rede regional 
de mídia e atualmente trabalha-
do pelo maior veículo do País.

O evento foi criado no fi nal 
da década passada pela Rede 
Bahia e tem os patrocínios co-
mercializados pela Rede Globo. 
A Globo também formata uma 
programação dedicada à inicia-
tiva, que gera conteúdo para TV 
paga, internet, rádio e revista.

O êxito dessa investida ori-
ginou a criação de uma empre-
sa voltada apenas às ações de 
entretenimento desenvolvidas 
pela Rede Bahia. A Icontent, res-
ponsável por projetos que aliam 
mídia e eventos, organiza, dentre 
outros, os festivais de inverno nos 
municípios de Vitória da Conquis-
ta e Lençóis, implementados em 
parceria com emissoras de TV 
afi liadas da Globo e mantidas pelo 
grupo nesses mercados. Neste 
ano, a empresa organizou, no mu-
nicípio de Feira de Santana, o For-
ró Bahia, série de shows vinculada 
às festas de São João. “O evento 
reuniu mais de 50 mil pessoas”, 
conta Amaury Pekelman, gerente 
executivo da Icontent.

Mais antigo, nascido em 1996, 
o festival musical Planeta Atlân-
tida reuniu aproximadamente 
200 mil pessoas na edição deste 
ano, conta Claudio Toigo Filho, 
diretor da unidade de rádio 
da RBS, grupo controlador da 
Atlântida, rede FM promotora 
do evento. A rede é responsável 
também por eventos como Claro 
Mundo Rock e Planeta Acústico. 
Outra emissora da RBS, a Cidade, 
promoveu neste ano a segunda 
edição do musical Cidade Elétri-
ca. Segundo Toigo, esses projetos 
geram receita tanto via venda de 
ingressos quanto por meio de 
patrocínios. “Na Atlântida, eles 
respondem por algo entre 15% e 
20% do faturamento”, afi rma.

Editorial materializado
O Planeta Atlântida é apenas 

um dos exemplos de associação 
do rádio aos eventos de entre-
tenimento, aos quais esse meio 
recorre hoje em escala bastante 
ampla. Nas emissoras Band FM 

e Nativa, ambas do Grupo Ban-
deirantes, a receita obtida com 
os projetos vinculados a eventos 
responde por aproximadamente 
18% do faturamento, afi rma Ma-
rio Baccei, diretor nacional de 
comercialização das rádios do 
grupo. O rol de eventos da Nativa 
FM inclui um show de aniversário 
e apresentações nos locais onde 
as iniciativas são rea lizadas. “Já 
a Band FM prepara um show de 
verão, na cidade paulista de Praia 
Grande, que reúne mais de 100 
mil pessoas”, acrescenta.

Eventos criados pelo rádio 
hoje são aproveitados também por 
representantes de outros meios, 
como ocorre com o Pop Rock Bra-
sil, que surgiu há mais de 20 anos 
por iniciativa da 98 FM (emissora 
jovem de Belo Horizonte). Atual-
mente, o pacote comercial desse 
projeto engloba também veículos 
como Globo Minas, MTV e Grupo 
Associados Minas, que dentre 
outros veículos controla o jornal 
Estado de Minas. “Neste ano 
incluímos no pacote comercial 
ações de marketing viral”, conta 
Jonas Vilandez, diretor artístico da 
98 FM. Ele prevê que a próxima 
edição do Pop Rock Brasil — pro-
gramada para a primeira quinzena 
de novembro — receberá aproxi-
madamente 80 mil pessoas.

A mídia impressa também 
busca associar-se aos eventos de 
entretenimento. O núcleo da re-
vista Veja, por exemplo, organiza, 
desde 2003, o Espaço Cultural 
Veja São Paulo, que mescla ingre-
dientes como música e cinema. 
Até agora com duas edições anu-
ais — no verão, no litoral paulista, 
e no inverno, na cidade de Cam-
pos do Jordão —, a ação passa 
por um processo de ampliação. 
“No próximo verão ele terá uma 
edição associada à Veja Rio no 
município fl uminense de Búzios”, 
adianta Ricardo Packness, diretor 
de marketing da Veja.

Para ele, projetos desse gê-
nero benefi ciam tanto os patro-

cinadores, que podem contar 
com um público qualificado, 
envolvido e contatado em mo-
mentos de descontração, quanto 
os leitores, que encontram a 
materialização do conteúdo 
editorial das versões regionais 
de Veja, que privilegiam o lazer 
e o entretenimento. 

Outro título da Abril, a ado-
lescente Capricho, também 
está ampliando para o mercado 
carioca a abrangência de um 
projeto nascido em São Paulo. 
Batizado de No Capricho, a in-
vestida mescla música, moda e 
entretenimento e terá sua quarta 
edição neste mês. 

As duas primeiras aconte-
ceram na capital paulista e a 
terceira foi realizada em abril, no 
Rio de Janeiro. “Nas edições pau-

listas compareceram, em média, 
12,5 mil pessoas; no Rio, havia 
6,3 mil pessoas”, conta Adriana 
Dallolio, gerente de publicação 
do grupo Capricho. Segundo 
ela, os eventos compõem uma 
das vertentes da atuação multi-
plataforma da Capricho, marca 
hoje presente também na web, 
em conteúdo móvel, rádio e li-
cenciamento de produtos. 

Alternativa necessária
De maneira geral, os proje-

tos publicitários associados aos 
eventos das empresas de mídia 
combinam espaço nos veículos e 
nos locais de implementação das 
ações. Em No Capricho, por exem-
plo, isso signifi ca o próprio evento, 
a revista e a web. “O mercado pu-
blicitário gosta dessa combinação 

entre eventos e mídia, que permite 
alcançar o público de forma mais 
relevante”, diz Adriana.

Pekelman enfatiza o inte-
resse da publicidade pela com-
binação entre mídia e eventos 
recorrendo à manutenção, há 
três anos, do mesmo grupo de 
patrocinadores no Festival de 
Verão de Salvador. “E todos eles 
— Vivo, Unilever, Johnson & 
Johnson e Ambev — são anun-
ciantes nacionais”, acrescenta.

Empresas com ações nacio-
nais de comunicação, como Pep-
si, Nova Schin e Vivo, investem 
também no Planeta Atlântida, 
cujas cotas da próxima edição, 
prevista para o próximo verão, 
foram vendidas já em meados 
deste ano. De acordo com Toi-
go, essas cotas abrangem todo 
o vasto conjunto multimídia do 
Grupo RBS e tinham preço de 
tabela de R$ 1,6 milhão. 

Buscando destacar a impor-
tância conferida pela RBS aos 
eventos, ele aponta o aumento 
dos projetos desse gênero no 
portfólio do grupo. “A rede 
Atlântida, por exemplo, lançou 
no ano passado um evento de-
dicado à música eletrônica rea-
lizado na serra gaúcha durante 
o inverno”, cita. 

A Veja São Paulo também 
está formatando novos projetos 
e, neste ano, segundo Packness, 
lançará a premiação Paulistano 
do Ano. O título promove ainda 
eventos dedicados ao trade, em 
que se incluem as premiações 
— sempre associadas a guias 
impressos — aos melhores da 
gastronomia de vários mercados 
brasileiros. “Isso mostra nosso 
interesse por esse gênero de 
ação”, diz Packness.

Na realidade, há mais do 
que interesse: a mídia tem hoje 
necessidade de incluir o evento 
em um rol crescente de possibi-
lidades disponibilizadas para os 
anunciantes, diz Baccei. “Quem 
não criar oportunidades, fi cará 
para trás”, enfatiza.

Os dividendos obtidos pela 
mídia a partir dos eventos não são 
contabilizados apenas em valores 
monetários. “O Pop Rock Brasil 
permite aos veículos reforçar o 
relacionamento com o público 
jovem”, destaca Vilandez, da 
98 FM. Segundo ele, nunca há 
encalhe nas cotas de patrocínio 
dos projetos associados a esse 
evento, que neste ano tem custo 
individual de R$ 300 mil (foram 
disponibilizadas quatro cotas).

ENTRETENIMENTO

Diversão para todo mundo
Projetos de massa valem-se de apelo emocional com públicos estratégicos e
envolvem diferentes plataformas para veiculação das atividades

Antônio Carlos Santomauro

No Capricho: projeto mescla música, moda e entretenimento
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Toigo Filho: receita obtida com venda de ingressos e de patrocínios Baccei: eventos representam 18% do faturamento

Rede Bahia: Festival de Verão motivou criação de empresa

Text Box
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