
Medina quer Rock in Rio de volta ao país em 2011 
Regiane de Oliveira 
 
Empresário, que criou o modelo de franquia para exportação e saiu do país em busca de 
melhor rentabilidade, volta com expansão econômica 
 
O empresário brasileiro Roberto Medina mal acaba de se mudar para Madrid e já começa a 
pensar em como readaptar sua vida pessoal para trazer o Rock in Rio de regresso ao país. 
Medina quer o festival de volta em 2011. "Terei de ficar um tempo no Brasil, mas não posso 
abandonar os projetos da Europa. Penso em deixar um núcleo em Madrid e o escritório em 
Lisboa. E montar uma nova unidade no Brasil", diz. 
 
A franquia Rock in Rio ainda guarda a marca histórica de ter reunido 1,3 milhão de pessoas 
entre os dias 11 e 20 de janeiro de 1985, um feito não superado por eventos com público 
pagante, segundo o empresário. Só para ilustrar, o famoso Woodstock, de 1969, reuniu 500 
mil pessoas em quatro dias. No Brasil, o Rock in Rio teve três edições e foi exportado para 
Portugal e Espanha, onde foram realizadas mais quatro edições. 
 
Medina tem pressa. A expectativa é que dentro de um mês a Prefeitura do Rio de Janeiro 
confirme se aceitará os termos do empresário para a volta do evento. Nestes termos está a 
construção da Cidade do Rock, nos mesmos moldes do espaço feito em Madri e com 
investimento semelhante, de cerca de R$ 30 milhões (€ 12 milhões) só para o terrenos e a 
construção. "Após isso, entro com a estrutura", diz. Na Espanha, Medina tem contrato de 
exclusividade de utilização do espaço por quatro anos. 
 
No Brasil, a expectativa é que o espaço seja usado para atrair outros eventos. As três edições 
do Rock in Rio foram feitas em uma área em Jacarepaguá, que ficou conhecida como a Cidade 
do Rock. A assessoria de imprensa da Riotur confirmou as negociações, mas não deu prazo 
para resposta. 
 
O momento é propício para a volta do negócio. "Quando fiz o primeiro Rock in Rio, o valor do 
ingresso no país era de US$ 8, enquanto o preço nos Estados Unidos era de US$ 80 e, na 
Europa, de US$ 60", diz. 
 
O preço baixo motivou a criação do modelo atual do festival, caracterizado como um projeto 
de comunicação que aproxima marcas de seu público. "O modelo de patrocínio praticamente 
não existia em 1985, mas era a única forma de viabilizar o evento", conta. O festival teve 
como patrocinadores Brahma, Coca-Cola e American Online, que investiram juntas US$ 70 
milhões. E foi também o valor dos ingressos que afastou o festival do país 2002. "Não 
continuei no Brasil por que o ingresso custava R$ 25, e era impossível manter o padrão do 
evento", conta. 
 
Hoje os tempos são outros. Com o crescimento da economia e o aumento do poder aquisitivo 
da população, Medina aposta que o show business brasileiro pode se consolidar como um 
importante setor nacional. Não se trata de técnica, quesito no qual o Brasil não perde em nada 
para nenhum outro país do mundo, segundo o empresário. "O brasileiro agora tem condições 
de pagar pelo ingresso." E este ingresso de garantir a rentabilidade do show. O valor médio do 
ingresso no país, segundo o empresário é de R$ 80. Em Portugal, para um dia do festival sai 
por US$58 (R$100).  
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