
N
o ano passado, quando encer-
rou a sétima edição do Skol
Beats, maior ação da Ambevpa-
ra a marca de cerveja Skol, a

mais consumida do Brasil, a empresa
contabilizou um público de quase 60 mil
pessoas e uma série de reclamações por
parte de espectadores que foram prati-
camente prensados no momento do
show do grupo depunk rock inglês Pro-
digy, a maior atração do festival.

Quem freqüenta o evento desde o
início, em 2000, no Autódromo de Inter-
lagos.já havia percebido que algo havia
mudado no espírito da festa eletrônica
da Skol, principalmente depois que o
evento mudou de endereço em 2003, in-
do se instalar no Sambódromo do
Anhembi, devido, entre outros motivos,

à facilidade de acesso do público e para
evitar o caos no trânsito que tomava
conta de Interlagos inevitavelmente nas
primeiras edições do evento.

"O público freqüentador de raves e
festas desse tipo, contudo, prefere lo-
cais mais próximos à natureza, com
uma área verde próxima", afirma Leo-
nardo Byrro, gerente de produto da
Skol, responsável pela organização do
Skol Beats, que em sua oitava edição
será realizado em São Paulo nos próxi-
mos dias 4 e 5 de maio.

O desdobramento da festa em dois
dias, a mudança de local e a constata-
ção desse lado, digamos,"ecológico" dos
freqüentadores não são frutos apenas
de reuniões a portas fechadas na Am-
bev. "Fizemos uma extensa pesquisa

com nosso público para saber o que ele
desejava", admite Byrro em entrevista
exclusiva à Forbes Brasil.

"Nosso grande desafio é reinventar
uma festa que se tornou uma marca",
explica o executivo, frisando que, ao
contrário do que ocorre na maioria dos
cases em que uma marca ou produto ba-
tiza um evento, no caso do Skol Beats o
nome do evento ganhou tamanha di-
mensão de marketing que acabou por
batizar uma cerveja.

Por isso, segundo Byrro, o público foi
consultado por mais de três anos, e seus
desejos tornaram-se realidade para es-
ta edição do evento.

Primeiramente, o Skol Beats sai do
sambódromo e ocupa um terreno ao la-
do na mesma avenida Olavo Fontoura,



cercado por árvores e verde, alugado da
Aeronáutica pela organização do festi-
val. "Uma parte dessa área já era usada
para a montagem das tendas nos anos
anteriores, e constatamos que era justa-
mente lá que os espectadores mais gos-
tavam de se concentrar", diz Byrro.

Para completar essa nova fase, bem
mais "aconchegante" para os dubbers e
moderninhos de plantão, o Skol Beats
foi dividido em dois dias, ocorrendo pe-
la primeira vez em sua história também
numa sexta-feira.

"Queremos dar ao evento um caráter
mais de festival e não apenas de festa",
explica o gerente da cervejaria. Byrro
também explica que o desdobramento
do número de dias foi feito porque mui-
tas atrações ocorriam concomitante-
mente, o que muitas vezes impedia o pú-
blico de assistir a todas as apresentações
que desejava na festa.

"Este ano também não temos ne-
nhum grande nome do show business
internacional, como houve no ano pas-
sado com o Prodigy", admite o execu-
tivo, explicando que essa escolha foi
propositada. "Queremos voltar ao es-
pírito original do Skol Beats, que era
apresentar as novidades e os nomes de
ponta da música eletrônica internacio-
nal e brasileira", afirma. A expectativa
de público para este ano também di-
minui. A intenção é de que o agora fes-
tival reúna 50 mil pessoas em seus dois
dias, sendo 20 mil espectadores na sex-
ta — um dia que, como lembra o pró-
prio Byrro, as pessoas têm mais difi-
culdade para freqüentar eventos desse
tipo devido ao trabalho — e 30 mil no
sábado. "O que vale ressaltar é que
manteremos a mesma infra-estrura
montada para 60 mil pessoas no ano
passado para um dia, para receber 50
mil pessoas em dois dias, o que melho-
rará muito o atendimento do Skol
Beats", comemora o executivo, ele pró-
prio um grande entusiasta do evento.

"Também temos por objetivo levar
a marca Skol Beats para outros momen-

tos da vida de nosso público", revela
Byrro. Para tanto, a cervejaria está in-
vestindo em parcerias com marcas co-
mo a gravadora SP2 e a Puma. "No ano
passado, lançamos o CD Leves e Turbi-
nadas com a SP2, vendido em lojas co-
mo a FNAC e a Saraiva", diz.

Este ano, dando prosseguimento à es-
tratégia, o Skol Beats se uniu à Puma,
marca de tênis e roupas esportivas que
virou um hit entre os "descolados" de to-
do o Brasil, para vestir o Bloco Skol, co-
mandado pelo cultuado DJ Fat Boy
Slim, que tocou no carnaval baiano.

"Nossos abadas eram todos da Pu-
ma, o que levou os foliões a guardarem
a roupa, normalmente descartada
quando o carnaval acaba", conta satis-

feito o executivo. A marca de roupa
Goleei, outro hit entre os modernos,
também fechou parceria com o Skol
Beats e confeccionará as camisetas des-
ta nova fase do evento, que serão ven-
didas durante os dias do festival. Há
uma campanha publicitária criada pe-
la F/Nazca para TV, impresso, rádio e



mídia digital que evoca o mundo orien-
tal, porque, segundo Byrro, o Oriente
tem os três atributos que norteiam o
Skol Beats: tecnologia, inovação e bus-
ca da essência das pessoas. Este ano o
slogan do festival é "Mestres do Vinil",
fazendo menção aos velhos "bola-
chões", hoje adorados pelos cults. O ob-

jeto mágico na mão de DJs competen-
tes será usado como uma espécie de
amuleto para que o Skol Beats volte a
ser um evento que revele ao público
brasileiro as principais tendências des-
te mundo "estranho" que é a música ele-
trônica. "Uma das novidades em que
mais apostamos nesta edição é a nova
tenda Terra Urban Beats", afirma Byrro.

A tenda, que pela primeira vez unirá
black music e música eletrônica no fes-
tival, terá, entre outras atrações, a parti-
cipação do grupo Antônia, sucesso no
cinema e na TV. Mas no Une up do even-
to também estão previstos nomes como
Puff, Addictive TV, Propulse, Patife e
Marky, este último numa fase tão áurea
que ganhou uma tenda com seu nome.

Para ajudar na escolha de tantas atra-
ções, o público terá pela primeira vez o
Connecting Point, uma sala com TVs
de plasma que indicarão o que está
acontecendo ao vivo em cada espaço do
Skol Beats. "Você assiste ao que está ro-
lando e decide para onde vai", explica
Byrro, incorporando as gírias usadas
pelo público do evento.

Pela boa vontade de atender minucio-
samente a todas as vontades de seus fre-
qüentadores, não resta dúvida de que
Skol Beats não quer ser apenas a cerveja
que desce redondo. Também quer voltar
a ser o festival que desce redondo, algo
felizmente bem diferente do que foi a fes-
ta nos últimos anos no "quadrado" Sam-
bódromo do Anhembi. E
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