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Novas formas de patrocínio
De carona no modelo de co-criação do Skol Beats, B\Ferraz desenvolve ações diferenciadas
Eduardo Duarte Zanelato

Os festivais de música firma-
ram-se no calendário nacional 
e, com eles, as ações de marcas 
que buscam fisgar consumidores 
pela música — mesmo que para 
chamar a atenção para o meio 
ambiente. Um dos mais em-
blemáticos é o Skol Beats, que 
acontece no sábado, 27, abrindo 
a onda de festivais do segun-
do semestre (ler mais nesta 
página). A B\Ferraz e a Skol 
consolidam um novo modelo de 
negociação de patrocínio para o 
evento. Pela proposta, as marcas 
que se vinculam à iniciativa de-
senvolvem ações diferenciadas 
e, em alguns casos, apostam 
em comunicação própria tendo 

a festa como mote. Para chegar 
a esses modelos, os parceiros 
investiram entre R$ 100 mil e 
R$ 600 mil em cotas. “Os preços 
variam conforme o formato, com 
muitas cotas intermediárias”, 
explica Carolina Gimenes, dire-
tora de Negócios da B\Ferraz. 

Uma das ações é a que a 
Pepsi prepara para o lançamen-
to de Pepsi Twist 3, seu novo 
refrigerante de baixa caloria. 
Promotores da marca andarão 
em trios pelos 100 mil metros 
quadrados do Anhembi, em São 
Paulo, perguntando aos passan-
tes se eles “estão zerados”, em 
alusão às investidas amorosas 
durante o evento. Em caso de 

resposta afirmativa, a pessoa 
receberá um afago do trio de 
promotores, que se dividirão em 
equipes femininas e masculinas. 
Na seqüência, uma foto será fei-
ta e transmitida em um painel de 

LED instalado em determinado 
ponto do Anhembi.

Ainda no segmento de não 
alcoólicos, a H2OH! adota a onda 
verde e oferecerá um lounge 
com mobiliário produzido a 
partir de materiais reciclados 
e garrafas PET. A marca dispo-
nibilizará ainda um bar para a 
venda da bebida e promoverá 

um espaço para fotos que, após 
uma montagem, serão parte 
de uma capa fictícia da revista 
Rolling Stone. 

Já o MorumbiShopping bati-
za os espaços de conveniência 

que englobam lojas de roupas, 
restaurantes e banheiros. “Como 
temos uma forte presença de 
público jovem no shopping, 
achamos que o evento seria 
uma boa maneira de fidelizá-lo”, 
conta a gerente de marketing 
Kátia Ardito. Ela explica que, 
na concorrência com outros 
centros de compra pela atenção 

desse target, a participação no 
Skol Beats é uma forma diferen-
ciada de agradá-lo. Os demais 
parceiros são Philip Morris, que 
contará com pontos-de-venda 
diferenciados, e Axe, da Unile-
ver, que desenvolveu uma ação 
pesada em seu site também para 
distribuir ingressos, além de 
apostar em peças publicitárias 
alusivas ao evento. 

Mídia em foco
Outro diferencial da estraté-

gia de divulgação da edição deste 
ano foi a eleição de parceiros de 
mídia, que são divulgadores ofi-

ciais do evento: 
Terra (internet), 
Rol l ing  Stone 
(mídia impres-
sa), Rádio Mix 
(rádio) e Cine 
Boteco (mídia 
alternativa). A 
ação com os que 
Carolina chama 
de “media par-
tners” rendeu, 

também, arrecadação em anún-
cios por esses veículos, que ga-
nharam inserções dos parceiros 
do Skol Beats. 

A edição 2008 espera receber 
público de 15 mil pessoas, que 
assistirão a apresentações de 
nomes como Justice, Digitalism 
e Gui Boratto durante as cerca 
de 12 horas de evento.  

Sustentabilidade como foco
Após ser procurada pela equipe 

de Al Gore para executar a edição 
brasileira do Live Earth, em 2007, 
a Mondo Entretenimento começou 
a pensar em um festival totalmente 
focado em responsabilidade am-
biental, do line-up musical ao meio 
de transporte para o evento. Con-
forme explica a sócia-diretora da 
Mondo, Anne Crunfli, assim surgiu 
o About Us, que acontece nos dias 
26 e 28 de setembro, em Manaus e 
São Paulo, respectivamente. 

Dos artistas participantes, 
Dave Matthews e Ben Harper 
são expoentes da preocupação 
ambiental fora do País, desenvol-
vendo trabalhos em prol do meio 
ambiente. “Estamos associando 
pessoas que realmente fazem a 
diferença”, conta Anne. Além 
disso, o evento buscará alertar 
o público sobre os perigos que o 
planeta corre por meio de tendas 
que elucidarão questões a respeito 
do desequilíbrio ambiental. Outra 
preocupação é a realização do 
evento durante o dia para econo-
mizar energia. 

A preocupação custa caro. 
“Se colocarmos na ponta do lá-
pis, o evento encarece em cerca 
de 30%”, diz Anne. A festa, que 
pretende reunir 50 mil pessoas 
nas duas cidades, conta com par-
ceiros pontuais, como a marca de 
roupas Lucy in the Sky e a Galeria 
Zupi. “Não queríamos praticar 
green washing (termo em in-
glês para designar práticas de 
empresas que visam passar a 
idéia de que estão mais preo-
cupadas com o meio ambiente 
do que realmente estão), o que 
dificultou a captação de patrocí-
nio”, cutuca a executiva. Assim, 
o evento, que tem custos acima 
de R$ 4 milhões, é praticamente 
todo bancado pela Mondo. 

O About Us ainda incentiva 
os freqüentadores a ir de bici-
cleta ou de carona, concedendo 
a estes gratuidade no estaciona-
mento em caso de carro cheio. 
Quem passar pelo evento con-
ferirá apresentações verdes de 
Vanessa da Mata, Jorge Ben Jor 
e Seu Jorge, entre outros. (EDZ)

Para se firmar no circuito

A Häagen-Dazs, marca de 
sorvetes premium, opta por uma 
experiência diferenciada para 
seus consumidores por meio do 
Häagen-Dazs Mix Music, festival 
de música eletrônica que acon-
tece em 1o de novembro e que 
servirá de data para o lançamen-
to dos sabores de verão. “Nesse 
momento provocamos uma expe-
riência muito interessante para o 
consumidor, e mesmo quem não 
vai ao evento sabe que a marca 
está ligada a entretenimento”, 
explica Erasmo Nuzzi, gerente 
de produto da Häagen-Dazs. 

Em sua segunda edição, 

o evento prevê 2,5 mil espec-
tadores em São Paulo. Serão 
quatro atrações internacionais 
e três nacionais. O line-up terá 
complemento do chef Emma-
nuel Basoleil, que vai preparar 
receitas para o público em um 
palco especial, em apresenta-
ção com devida trilha sonora. 
“Com um line-up como esse 
podemos nos considerar den-
tro do circuito de festivais”, 
gaba-se Nuzzi, referindo-se ao 
evento de mais de R$ 1 milhão 
realizado no que chama de pré-
verão e que ajuda a alavancar 
as vendas da estação.  (EDZ)

Croqui da tenda do Skol Beats e, ao lado, painel da Pepsi TwistFo
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