
UM SHOW DE ESTRATÉGIAS

Coletânea apresenta os 40 eventos promocionais

desenvolvidos ao longo das últimas quatro décadas no Brasil
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Como fazer para destacar uma

marca em um mercado cada vez

mais concorrido? Em busca dessa

resposta, muitas empresas, ao lon-

go dos anos, têm apostado em uma

fórmula quase infalível: os eventos

promocionais. Além de entreter o

público-alvo, esse tipo de ação tem

o poder de atrair novos consumi-

dores e consolidar marcas por meio

da mídia espontânea que determi-

nado acontecimento pode gerar.

"Até alguns anos atrás, o evento

era utilizado de maneira muito es-

pecífica, por meio de ações institu-

cionais, como aniversários de em-

presas ou ainda convenções para a

área de vendas, que não chegavam

ao grande público", comenta a

presidente da Associação de Ma-

rketing Promocional (Ampro), Elza

Tsumori. Essa situação começou a

mudar no final do século passado,

quando grandes marcas de consu-

mo passaram a investir em eventos

próprios direcionados aos consu-

midores. "Os anunciantes deixaram

de utilizar essa ferramenta para fa-

zer business to business e optaram

por usá-la em ações direcionadas

ao business to consummer."

Para Elza, alguns

eventos promocio-

nais se tornaram

memoráveis por

estarem relaciona-

dos a um conceito

muito utilizado hoje

pelo mercado, que é

o marketing da ex-

perimentação. "Esse

tipo de estratégia

tem o poder de en-

cantar os consumi-

dores, já que une en-

tretenimento, lazer e

conhecimento. Além

de abrir um canal de

relacionamento com

o target, oferece ao

consumidor a possi-

bilidade de vivenciar

a marca."

Um bom exemplo

disso foi o lançamento do carro

a álcool no Brasil, como relembra

João De Simoni, presidente da De

Simoni Associados. Na época, este

que é um dos maiores nomes do

marketing promocional no país

foi procurado pelos executivos da

revista Quatro Rodas, que estavam

interessados em produzir uma re-

portagem sobre os veículos a ál-

cool - que ainda estavam em fase

de teste nas montadoras. "A idéia

era pegar dois carros e colocá-los

para rodar no centro da cidade

para testar o desempenho da nova

tecnologia. Como sempre trabalhei

com a indústria automobilística,

eles me pediram para intermediar

as negociações."

Mas De Simoni fez mais do que

isso: criou um evento em Interla-

gos que atraiu a atenção não só

da imprensa especializada como

também do grande público. Para

desenvolver essa estratégia, ele se

baseou em uma ação que desen-

volveu quando ocupava o cargo de

gerente de propaganda da Willys.

"Não conseguíamos comercializar

o Qordini no Brasil porque era um

carro que não vendia a idéia de

força e robustez. Diziam que ele era

como o leite Glória, que desman-

cha sem bater! Assim, colocamos

o Gordini para fazer um teste de

longa quilometragem. Ao todo, o

veículo percorreu 53 mil quilôme-

tros, o que eqüivale a dar mais de

uma volta ao mundo. Aquilo mu-

dou a imagem do produto. Diante



dessa experiência bem-sucedida,

sugeri que o tal teste do carro a

álcool fosse feito no autódromo

de Interlagos, mas de uma forma

profissional."

A equipe da Quatro Rodas gostou

da idéia e o "1° Teste de Gran-

de Quilometragem de Motores

a Álcool" foi realizado em 1979.

"Muita gente foi até o autódromo

conferir o desempenho dos carros.

Diante do enorme retorno obtido

pela ação, as montadoras acaba-

ram intensificando a produção

desse tipo de veículo. Ou seja, a

repercussão do evento motivou o

desenvolvimento dessa indústria

no país", ressalta De Simoni.

Entre os eventos que mais se des-

tacaram no segmento nacional,

Elza cita o Skol Beats, o Nokia Tren-

ds e o Super Casas Bahia. "Nes-

ses casos, a venda acaba sendo

uma conseqüência, uma vez que

esse tipo de estratégia estimula

a abertura de novos mercados, o

rejuvenescimento das marcas e a

otimização das verbas por meio

de um trabalho conjunto com as

revendas, por exemplo." Ela acres-

centa ainda que um levantamento

realizado pela Ampro, a partir de

2003, aponta para um crescimen-

to anual de 15°/o nos investimen-

tos relacionados com a área de

eventos.

Diante do papel de destaque as-

sumido por essa ferramenta no

planejamento de marketing das

empresas ao longo dos anos, este

mês o Especial de 40 anos da Mar-

keting apresenta os 40 eventos

promocionais que marcaram a

história do segmento nas últimas

quatro décadas. Q

1° TESTE DE GRANDE QUILOMETRAGEM
OE MOTORES A ÁLCOOL
O evento foi realizado pela Editora Abril com o apoio do
Instituto do Açúcar e do Álcool e da Petrobras, que ins-
talou um posto dentro do autódromo para abastecer os
veículos. Durante 15 dias e 15 noites, um Fiat 147 e um
Volkswagen Passat ficaram rodando ininterruptamente
na pista de Interiagos. Em paralelo, um test-drive foi ofe-
recido ao público, que compareceu em peso ao local.

BIG BAND
Outra iniciativa promovida pela
Alpargatas para promover as
marcas US Top e Topper era o pa-
trocínio da Big Band, uma banda
de Jazz que se apresentava nos
grandes centros do país. Assim,
quando a empresa inaugurava
um novo ponto-de-venda, leva-
va a banda para se apresentar na
cidade. Ainda na década de 70, a
empresa também patrocinou o
Rio Jazz Monterey Festival quan-
do estava abrindo novos pontos-
de-venda.

TORNEIO SETE LÉGUAS
DE MÚSICA REGIONAL
Patrocinado pela Alpargatas, o campeo-
nato musical foi criado para estimular o
uso da bota Sete Léguas no interior dos
estados. Desenvolvido pela Thompson,
por volta de 1973, esse concurso para
escolher a melhor música caipira de
cada região era realizado junto com as
rádios de locais onde produto deveria ser
consumido. 'Tinha gente que ia de avião
particular até a cidade onde o torneio
estava sendo realizado para participar
como cantor", relembra João De Simoni,
que na época trabalhava na Thompson.

SHOW DE AUTOMOBILISMO DOS VOLANTES VOADORES
A Ford foi uma das primeiras montadoras a investir nesse
tipo de evento para promover seus automóveis. Por volta de
1974, ela promoveu esse show itinerante com o objetivo de
demonstrar a robustez do Corcel. Escolhida a região, um re-
vendedor local da Ford fazia a divulgação e, com o apoio da
prefeitura, realizava o evento com a equipe de Jota Cardoso
em praça pública. Anos mais tarde, a Volkswagen passou a
adotar a mesma técnica para divulgar o Gol, por meio de
apresentações feitas pela equipe de Jota Esteves. Já a Fiat
ousou ainda mais ao colocar seu modelo 147 para andar
no "globo da morte"



Em junho de 1988, a cidade de Santos parou
para assistir à comemoração dos 80 anos da
imigração japonesa. Uma réplica do navio ori-
ginai que aportou em Santos ern 19 de junho
de 1908 foi produzida e instalada na região
para que o púbiíco pudesse visitar seu interior,
Na época, os principais restaurantes da cidade
litorânea serviram comida japonesa durante
um período em comemoração à data. Este ano
a comunidade japonesa estará comemorando
os 100 anos de imigração e promete realizar um
grande evento no próximo mês de junho.

Iniciada em 1990, a ação foi criada pela Fischerjustus (atual Fischer América)
em parceria com o Banco de Eventos, na época em que a agência de Eduardo
Fischer atendia a conta da Brahma. A idéia era aproveitar a festa de Carnaval no
Rio de Janeiro para reforçar o slogan "a número 1" "Dez dias antes do Carnaval,
o Eduardo me chamou no Rio de Janeiro e mostrou um espaço que a Brahma
tinha na Sapucaí, por onde passava o desfile das escolas de samba. Para promo-
ver a marca.mandamos fazer mi! camisetas e convidamos mi! mulheres maravi-
lhosas e personalidades para o evento, que foi um sucesso. E assim começou o
Camarote Brahma", relembra Victor Oliva, o presidente da holding Clube, da qual
o Banco de Eventos faz parte. "Hoje este é o melhor e mais eficiente trabalho de
relações públicas do mundo, porque as 1,2 mil pessoas convidadas comparecem
e ficam absolutamente encantadas com o evento."

Em 1993, no auge da guerra das cervejas, en-
quanto a Brahma investia no Carnaval carioca e
nas festas juninas, a Antarctíca conseguiu recon-
quistar a liderança do setor ao patrocinar a vin-
da de Madonna para o Brasil, com a turné "The
Giriie Show" Além de promover os dois shows
da popstar no país, a DM9, agência que atendia
a conta na época, conseguiu gerar muita mídia
espontânea para a marca, já que em uma de suas
apresentações a cantora americana apareceu ves-
tida com uma camiseta verde-amarela que trazia
a logomarca da Antarctica atrás. O megaevento
também contou com um camarote VIP para 800
pessoas, tanto na apresentação feita no estádio
do Morumbi (SP) quanto no Maracanã (RJ).

O primeiro festivai brasileiro desse estiio musi-
ca! contou com o patrocínio da marca de batatas
fritas Ruffles, da Elma Chips. Desenvolvido pela
AlmapBBDO, em 1996, o evento reuniu grupos

como Inner Circle, Big Mountain, Ziggy Marley
Et fvleíody Makers, Lucky Dube e Oíodum

nas cidades de Belém (PA), Salvador
(BA), Brasília (DF), São Paulo (SP),

Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS),
Outras duas edições acontece-
ram nos anos seguintes.

Prestes a completar 19 anos de realização em agosto, a estra-
tégia de marketing para atrair público ao parque de diversões

paulistano tem se mostrado eficiente ao longo da história. Em
2006, com o terna "O Fina! dos Tempos", participaram da mon-
tagem do espetáculo 126 atores caracterizados como mons-
tros, mutantes, alienígenas, fantasmas, entre outros persona-
gens assustadores.

O tradicional show promovido pela rede de
supermercados Pão de Açúcar teve sua pri-
meira edição realizada em 1993, em São Pawõç
com o nome Sampa Show. Nesse ano foram
15 atrações, com shows de ritmos variados,
do samba de Martinho da Vila até a MPB de
Oswaldo Montenegro. O show seguiu com o
mesmo nome e, em 1995, foram realizadas
edições simultaneamente com o Rio de Janei-
ro, onde recebeu o nome Rio com Açúcar. Em
1997 o evento passou a se chamar Pão Music,
e se notabilizou por trazer shows memoráveis
e com um grande público em São Paulo, Rio e
outras praças, como Fortaleza, que chegou a
colocar 200 mil pessoas na Praia de Iracema
para assistir à apresentação de Marisa Monte.
No total, são mais de 200 shows gratuitos - de
BB King a Doces Bárbaros (Caetano, Gil, Gal e
Bethania), passando por Ivete Sangalo, Titãs,
Rita Lee e outras atrações do Brasil e do exte-
rior, como U2, no estádio do Morumbi (show
pago) - e 8 milhões de espectadores.



SUPER CASAS BAHIA
Essa grande ação promocional teve início em 2003, com a B/Fer-
raz desenvolvendo uma loja sazonal da maior rede varejista do

país no Anhembi (SP), durante os dois últimos meses do ano. Além
das ofertas tradicionais, o superfeirão oferecia uma série de promo-
ções ao consumidor, como convites para shows da Disney e tratamen-

tos de beleza para as compras acima de determinado valor. Em 2005,
a estratégia ganhou medalha de prata no Prêmio Colunistas Pro-

moção. No ano seguinte, a conta passou para o Banco de Eventos,
que incluiu novas atrações no interior dessa que é considerada
a maior loja sazonal do mundo. No espaço SuperGourmet, por
exemplo, o público presente teve aulas de culinária. Já o Super-
Bike oferecia uma pista para test-drive de bicicleta. Até casa-

mento comunitário, com direito a fotografia do casamento e uma
noite de núpcias no hotel Holliday Inn foi realizado durante evento.

COCA-COIA VlBEZONE
Shows, esportes radicais como skate
e tirolesa, jogos eletrônicos, oficinas
que vão do grafite a locução e outras
várias atrações voltadas ao público
jovem. Esse foi o espírito do Coca-
Cola Víbezone, evento criado em 2003
e ocorrido nas cidades de São Paulo,
Rio de Janeiro e Porto Alegre e cujo
conceito era o de reunir uma série de
atividades que integrassem os jovens
de diferentes tribos.

O Maré Claro by Siemens, realizado no verão de 2005 pela 360° Below The Line, baseou-se
na montagem, em dois andares de um navio cargueiro de um centro de entretenimento
que fosse voltado tanto para crianças como para adultos, com festas, restaurantes, bares,
espaços para esportes radicais, academia, massoterapia, quadra de futebol e basquete, jo-
gos eletrônicos, espaço infantil, piscina, rádio com DJs ao vivo e showroom de produtos. O
acesso ao navio foi livre, mediante cadastramento em quiosque montado na praia. A ação
levou entretenimento, tecnologia e inovação a mais de 30 mil pessoas, gratuitamente, nas
principais praias do litoral norte paulista.

ANO BRASIL
NA FRANÇA
A cada ano,
como forma de
homenagem, a
França convida
um país para
apresentar em todo o território francês as diferentes facetas de sua cul-
tura. O Brasil foi o país convidado no ano de 2005. Foi uma grande opor-
tunidade de mostrar a diversidade e a riqueza da cultura brasileira para o
público europeu. Música, arte, gastronomia, exposições, cinema e outras
manifestações de diversos estados brasileiros invadiram o principal cen-
tro turístico da Europa durante todo ano de 2005. No total, foram mais
de 15 milhões de visitantes nas 430 atrações realizadas.

Criada pelo Banco de Eventos, essa cam-
panha de marketing promocional utilizou
diversas ferramentas para atingir o públi-
co-alvo, como blitz, merchandising, patro-
cínios e ações na internet. O evento levou o
clima da praia para algumas cidades do in-
terior de São Paulo, com uma ação inédita
que misturava a juventude do público e da
proposta da marca com a alegria, música,
sol e a descontração tipicamente praieira.

Marca com grande apelo entre os jovens
e líder do mercado de cervejas no País, a
Skol parecia ser o produto ideal para pro-
mover um festival de música eletrônica.
E deu certo. O evento criado em 2000 é
hoje o maior festival de música eletrôni-
ca da América Latina e um dos maiores
do mundo. De 20 mil pessoas em sua
primeira edição, hoje esse número está
quadruplicado. Em 2007, além do evento
principal, durante dois dias em São Paulo,
a B/Ferraz, agência promotora do Skol Be-
ats, criou o Sko! Beats Week, com atrações
em diversas casas noturnas de São Paulo.

O Skol Rock, criado pela
cervejaria em meados da dé-
cada de 90, era um festival
voltado para bandas amado-
ras com o objetivo de revelar
nomes para o cenário musi-
cal brasileiro. O festival, que
ocorreu até 2001, também
contou com shows de gran-
des bandas já consagradas
no Brasil e no exterior, casos
de Skank, e Offspring.



O Clube Irmão Caminhoneiro Shell foi
um desafio e uma resposta criativa da
Sheli às pesquisas que indicavam que,
por trás do simples encontro de um ca-
minhão com as bombas de óleo diesei,
havia um mundo de solidariedade a ser
descoberto, e a Shell foi em busca desse
mundo. Criado em 1988 como um canal exclusivo de comunicação
com os caminhoneiros, o Clube hoje tem sedes por todo o Brasil,
reúne 160 mil sócios e conta com o apoio de grandes patrocinado-
res, que se tornaram "parceiros de estrada" da companhia. O sucesso
do Clube é resultado de suas ações de fidelização, que efetivam o
relacionamento com os sócios por meio da oferta de vantagens ex-
clusivas e de suas promoções.

FESTIVAL DE PARINTINS
O festival, sempre nos dias 28,
29 e 30 de junho, atraí mais
de 50 mil visitantes por ano. O
evento é feito no bumbódro-
mo, onde os bois do Garantido
[nas cores vermelha e branca)
e do Caprichoso (azul e branca)
se apresentam explorando as
temáticas regionais, como len-
das, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos por meio de alegorias
e encenações. O festival é realizado desde 1965 e é um dos maiores
divulgadores da cultura local. A Coca-Cola é a maior patrocinadora do
evento, e deu uma grande contribuição para que ele ganhasse dimen-
são e visibilidade.

KAISER BOAT
De 2002 até 2004, a Kaiser
aproveitou o verão para lançar
o projeto Kaiser Boat, um na-
vio cargueiro com capacidade
para centenas de pessoas que
realizava festas badaladas e
raves por onde passava. O na-
vio navegava pela costa brasileira do Sul ao Nordeste, e a disputa
pelos convites das festas promocionais realizadas em cada praia que
ancorava era imensa.

LANÇAMENTO DA Vivo
O lançamento da operadora de telefonia
celular Vivo, coordenada pela agência
África, envolveu uma verba de R$ 40
milhões em uma operação que contou
com a participação de mais de 10 mil
pessoas em todo o país. Shows com
grandes artistas (como Caetano Veloso)
nas áreas de cobertura da operadora,
festas com f lashesao vivo durante a pro-
gramação de domingo na W, mudanças
dos layouts dos pontos-de-venda, além
de comerciais de TV ao vivo marcaram
um dos maiores lançamentos de uma
marca que se tem notícia no país.

De outubro de 2004 a janeiro de 2005 o Shopping Eldorado
abriu suas portas para a exposição Senrra Experience. Foi a
maior e mais completa mostra já realizada sobre a vida e o le-
gado do tricampeão mundial de F-1, morto em maio de 1994.

.A exposição, que contou com mais de 100 mil visitantes, reuniu
'recursos de alta tecnologia em simuladores, games e filmes 3D
com a mais completa mostra de troféus, carros e objetos pes-
soais que marcaram a carreira do ídolo. A idéia foi oferecer aos
visitantes experimentações e sensações dos momentos mais
importantes vividos pelo esportista dentro e fora das pistas.

Com um público total de 200 mil pessoas durante os quatro
dias de sua última edição, realizada em janeiro passado, o Festi-
val de Verão, realizado pela Icontent, em Salvador, há nove anos,
é provavelmente o evento mais eclético do país. Em um mesmo
dia o público pode assistir a uma apresentação de rock, MPB e
axé, tudo no mesmo palco. Este ano, o segundo dia do evento
bateu seu recorde histórico, reunindo 65 mil pessoas, que as-
sistiram^às apresentações de Alcione, Jota Quest, Ivete Sangalo,
Asa de Águia e Gloria Gaynor. Além dos shows do palco princi-
pal, há espaços para atrair as mais diversas tribos.

Em 2004, diversos
eventos marca-
ram o aniversário
de 50 anos da
Petrobras, um dos
maiores símbo-
los empresariais
do Brasil Entre
eles, destaca-se urna apresentação no sambódromo paulista-
no, quando carros de Fórmula 1, caminhões da Fórmula Truck,
motos e a equipe brasileira no Rally Paris-Dakar fizeram uma
apresentação para um público de cerca de 30 mil pessoas. Ou-
tro evento grandioso foi a exposição itinerante "A energia de
um sonho", que percorreu 11 capitais brasileiras.

NOKIA TRENÓS
O ano de 2006 marcou a sexta edição do Nokia Trends, projeto que traz para o
público brasileiro as principais tendências artísticas de todo o mundo, promoven-
do um intercâmbio entre as vanguardas artísticas e culturais. O evento foi basea-
do na arte multimídia e na música, e foi criado para estimular as novas formas de
disseminação e consumo dessa cultura por intermédio de meios eletrônicos.



MARKET PLAZA
•• Maior shopping sazonal do Pais, o Market

Plaza, do empresário João Dória Júnior,
abre suas portas na alta temporada de
Campos do Jordão. Este ano, em sua 12a

edição, será realizado entre os dias 6 de
junho e 29 de julho, contando com a ade-
são de poderosas grifes. Projetado pelo
badalado arquiteto João Armentano, o
empreendimento ocupa três pisos de um
espaço com 7,2 mil metros quadrados na
charmosa Vila Capivari. No ano passado, o
shopping recebeu 310 mil visitantes, sen-
do 76°/o da classe A.

ESPAÇO CULTURAL VEJA SÃO PAULO
O Espaço Cultural Veja SP foi concebido
para proporcionar lazer para toda a família.
E um evento onde os visitantes "vivenciam
o conteúdo" da publicação, com acesso à
cultura, gastronomia, entretenimento e
opções de lazer para todas as idades. São
duas edições anuais - em janeiro, na Rivie-
ra de São Lourenço, litoral norte paulista,
e em julho, na serrana e também paulista
Campos do Jordão.

BOTECO BOHEMIA
Realizado desde 2004, o Boteco Bohemia
avalia os melhores petiscos'de mais de três
dezenas dos principais botequins da cidade
de São Paulo (cada bar inscreve um petisco
na competição). A eleição é feita por um
júri imenso, e bem especial - os freqüen-
tadores de cada estabelecimento. Além do
prato, eles também avaliam outros quesi-
tos, entre eles a higiene do local, o atendi-
mento, a melhor forma de servir a Bohemia
e até o melhor garçom. No final da eleição
há a famosa festa "Saideira", que ocorre em
uma final de semana inteiro e reúne todos
os bares em uma casa de eventos Nos três
primeiros anos a festa foi realizada no Moi-
nho Eventos, no bairro da Mooca.

O projeto "BankBoston Rio Instrumental" teve inicio em
2003 e é realizado no Parque dos Patins, na Lagoa Rodrigo
de Freitas, no Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura
do Rio do Janeiro e com apoio do Ministério da Cultu-
ra, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Para isso, o
BankBoston mantêm um acordo de manutenção e revi-
talização do espaço, Na inauguração do projeto, o local
foi batizado de Espaço Victor Assis Brasil, em homenagem
ao músico carioca de grande prestigio na comunidade da
música instrumental brasileira. Esse projeto tem como
objetivo levar a música instrumental de qualidade para a
população carioca e ser parte integrante da programação
cultural e de lazer da cidade do Rio de Janeiro.

TOUR DA TAÇA DA
COPA DO MUNDO DE 2006
O Tour da Taça da Copa do Mundo de
2006, iniciativa da Coca-Cola, atraiu 220
mil pessoas em São Paulo e Rio de Janeiro.
No Rio, a exposição foi realizada no For-
te de Copacabana. A abertura do evento
contou com a presença do ministro do
Esporte, Agnelo Queiroz, e reuniu repre-
sentantes das cinco seleções brasileiras
que conquistaram a Copa do Mundo. Já
em São Paulo, o evento foi no Transamé-
rica Expo Center, e a abertura foi feita pelo
então prefeito da cidade, José Serra. Nas
duas cidades houve um show de encerra-
mento com a banda Skank.

O Circuito Cultural Banco do Brasil teve como precursor o projeto Brasil Musical,
lançado em meados de 1993 e que buscava popularizar a música instrumental brasi-
leira. A partir de agosto de 1999, reformulado, nascia o evento em seu formato atual.
Na ocasião, o Banco do Brasil atraiu um total de 76 mil pessoas em quatro cidades
diferentes, arrecadando 15 mil toneladas de alimentos. O Circuito Cultural, então,
passou a contemplar as mais variadas manifestações artísticas, como exposições,
música, artes cênicas, programas educativos e mostras audiovisuais. Paralelamente,
são desenvolvidas ações de promoção de vendas e de marketing de relacionamento
que colaboram para o atingimento e superação das metas de vendas de produtos
durante o período de realização do projeto.
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FREE JAZZ
Do Jazz de Chet Baker ao rock alter-
nativo de Son ic Youth, passa ndo pelo
funk do incansável James Brown ou
ainda o som dos pais do eletrônico,
os alemães do Kraftwerk, Eles e ou-
tros nomes consagrados, como Ray
Charles, Sarah Vaughan, Nina Simo-
ne, John Lee Hooker, Stevie Wonder
e Jamiroquai, só para citar alguns, já
passaram pelos palcos do Free Jazz
Festival, evento que teve sua primei-
ra edição em 1985 e que acabou,
após 16 edições, devido à nova re-
gulamentação da comunicação dos
cigarros. Mas, por causa do sucesso,

deixou um sucessor: o
TiM Festival.

Criado em 2003, o TIM
Festival é um resgate
do Free Jazz Festival,
repleto de atrações
consagradas e nomes

emergentes do rock,
pop e do Jazz. A primeira

edição ocorreu no Rio de
Janeiro, no Museu de Arte Mo-

derna. Em 2004, foi no Jockey Club de
São Paulo, Em 2005 o evento voltou
ao Rio, mas muitas de suas atrações
se apresentaram individualmente
em São Paulo e em outras capitais.
Em 2006, as duas cidades sediaram
o evento. Desde 2003 o TIM contou
com shows de artistas como KD Lang,
Public Enemy, Kraftwerk, Pet Shop
Boys e outros.

ROCK IN Rio
Em um terreno em Jacarepaguá batizado de Cida-
de do Rock aconteceu em 1985 a primeira edição
do principal festival de rock já realizado no Brasil,
Com mais duas edições, em 1990 (no Maracanã) e
em 2001 (de volta à Cidade do Rock), ambas com
forte apoio da Coca-Cola, o evento atraiu quase
4 milhões de pessoas em suas versões, por onde
passaram as principais bandas de rock do Brasil
e do exterior. Em 2004 ocorreu a primeira edição
internacional do evento, o Rock in Rio Lisboa.

HOLLYWOOD ROCK
Um evento que começou um tanto modesto, em 1984,
viajando por diversas praias do país, o Hollywood Rock
adquiriu ao longo dos seus 12 anos um reconhecimento
internacional. Artistas nacionais e internacionais, como
Barão Vermelho, Rita Lee, Nirvana, Simply Red, The Cure,
Red Hot Chilli Pepers e outros lotaram estádios do Brasil.

CLARO QUE É ROCK
Em 2005 a operadora de telefonia celular Claro reuniu
milhares de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo
para o festival Claro Que é Rock. No estilo dos melhores
festivais europeus, foram 12 horas de música ininterrup-
tas. Para isso, foram montados dois palcos - enquanto
em um era montada a estrutura da próxima atração, no
outro acontecia um show. Com isso, os chatos - e muitas
vezes, longos - intervalos entre bandas, tão comuns em
grandes festivais, não aconteciam. Entre bandas famo-
sas, o destaque ficou para o show de Iggy Pop, que veio
ao Brasil pela primeira vez com sua lendária banda The
Stooges, considerada a banda seminal do punk rock.

PHÍLÍPS MONSTERS OF ROCK
O Monsters of Rock é urn tradicio-
nal festival anual de rock promovido
em todo mês de agosto na pista de
corridas do Castelo Donington, na
Inglaterra. Outros festivais Monsters
of Rock foram organizados em di-
versas cidades do mundo. Em São
Paulo o festival tornou-se um even-
to de propriedade da Philips, e lotou
o Estádio do Facaernbu de 1994 a
1996 e a Pista de Atletismo do Ibira-
puera em 1998. Passaram pela capi-
tal paulista bandas e artistas consa-
grados do rock mundial, como Black -
Sabbath, Kiss, Alice Cooper, Ozzy:

Osbourne, Sepultura e outros

RÉVEILLON NA PAULISTA
Na última virada de ano a cidade de São Paulo
recebeu a 10a edição do Réveillon na Paulista.
A virada de ano oficial da capital paulista já se
consolidou ao longo desta década - ao lado
da Corrida de São Silvestre - como um evento
obrigatório para a cidade no último dia de cada
ano. Tanto que dos mais de 2 milhões de pessoas
presentes, estima-se que 20% eram de turistas.
Organizado pela Playcorp desde o seu inicio,
atrai grandes patrocinadores (a última edição
teve Casas Bahia, Coca-Cola e cerveja Sol) e con-
ta com shows de ritmos musicais variados, para
agradar a todos os gostos. Na última edição, se
apresentaram na cidade de São Paulo os artistas
Antônia, KLB, Banda Calypso, Netinho e Rita Lee.

RÉVEILLON EM COPACABANA
Considerado a principal festa de virada do ano do país, o
maior evento do réveillon do Rio de Janeiro, realizado na praia
de Copacabana, atrai todos os anos milhares de cariocas e tu-
ristas O ponto alto da festa é a tradicional queima de fogos
Na última virada foram 22 minutos, com um total de 24 to-
neladas de pólvora detonadas em oito balsas espalhadas pela
orla. Só nos fogos a prefeitura investiu R$ 1,8 milhão, do total
de R$ 5 milhões investidos nas festas de virada do ano.
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