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Making of

A Copa de
cada um por
diversas lentes

OLYMPIKUS/DIVULGAÇÃO

Torcida. Cenas da campanha foram captadas em 32 países

Mídia & Marketing

Foram nove edições – três no
Brasil, quatro em Portugal e
duas na Espanha –, pelas quais
passaram cinco milhões de pes-
soas. No total, considerando as
transmissões televisivas, o me-
gaevento musical Rock in Rio
atingiu mais de um bilhão de es-
pectadores em 80 países, que as-
sistiram a apresentações de 656
artistas em 780 horas de shows.
Um inventário e tanto, que co-
meça a ser lembrado agora, com
a volta do evento ao País em
2011, após dez anos, num investi-
mento de R$ 60 milhões.

Nessa volta, o Rock in Rio terá
parceria, em São Paulo, do jornal
O Estado de S. Paulo e, no
Rio, do diário O Globo. Os princi-
pais patrocinadores, segundo o
organizador do evento e presi-
dente do grupo de propaganda
Artplan, Rodolfo Medina, de-
vem ser conhecidos até o início
de novembro. A expectativa é ter
um patrocinador master, com
cota de R$ 17 milhões, e outros
cinco com cotas de R$ 7 milhões.

O festival ocorrerá em seis
dias, no fim de setembro do pró-

ximo ano, no espaço que vem
sendo construído pela prefeitu-
ra do Rio, na Barra de Tijuca, a
um custo de R$ 40 milhões. Essa
área, de 150 mil metros quadra-
dos, passará a se chamar Parque
Olímpico Cidade do Rock e será
usada depois como área de lazer
para os atletas durante os Jogos
Olímpicos de 2016.

Cardápio. A crença do sucesso
comercial da volta do Rock in
Rio manifestada por Medina fun-
damenta-se em duas impressões

muito presentes atualmente no
mercado das ações de marketing
corporativo. A primeira delas
diz respeito à boa aceitação que
os eventos vêm assumindo nes-
ses tempos de massificação das
mídias digitais. O Brasil nunca
viu um cardápio de shows tão re-
cheado quanto agora. Na sema-
na retrasada, por exemplo, havia
uma lista de, pelo menos, três
grandes eventos de grupos musi-
cais internacionais em São Pau-
lo. Todos com lotação completa.

A outra razão para a certeza do

sucesso do Rock in Rio é a boa
memória que ele preserva. “Mes-
mo depois de dez anos fora da
mídia, a marca Rock in Rio é ‘top
of mind’ nas pesquisas em sua
categoria”, conta Medina. E, se
as edições anteriores no Brasil
não foram tão lucrativas como o
esperado, a próxima, na avalia-
ção de Medina, não corre esse ris-
co. “As três edições realizadas
no Brasil (1985, 1991 e 2001) tive-
ram ingressos a preços muito bai-
xos e plateias enormes, mais de
250 mil pessoas em cada noite.

Desta vez, vamos limitar a 100
mil por noite, com ingressos a
R$ 190”, diz. “Em contrapartida,
vamos oferecer uma experiência
bem mais confortável.”

Empresas como a rede de lan-
chonetes McDonald’s não têm
doque reclamar. Na primeira edi-
ção do evento, a rede vendeu, em
uma única noite, 58 mil hambúr-
gueres. Façanha que, como con-
ta Medina, foi para o livro dos
recordes e não foi superada até
hoje. Na próxima edição, além
dos shows, haverá uma roda-gi-
gante, prática de tirolesa e mon-
tanha-russa, além de um mi-
nishopping com 30 lojas, bares e
restaurantes.

Os shows serão divididos en-
tre um palco onde se apresenta-
rão as atrações principais e um
palco menor, que promoverá en-
contros entre artistas brasilei-
ros e convidados. Medina já dis-
se que gostaria que o Rock in Rio
2011 tivesse shows das cantoras
Shakira e Lady Gaga, mas a lista
de estrelas internacionais não
foi escalada.

Um participante está garanti-
do: um dos vencedores do Prê-
mio Musique, que está sendo rea-
lizado pelo Estado e Rádio Eldo-
rado. O público vai escolher, en-
tre os cinco vencedores das eta-
pas do Musique, aquele que vai
se apresentar no Rock in Rio. A
escolha será pela internet, no se-
gundo semestre de 2011.

Para o Grupo Estado, a parce-
ria soa não só como uma boa
oportunidade para uma cobertu-
ra diferenciada, com a produção
de guias e cadernos especiais so-
bre o evento, mas também como
uma boa chance de dar visibilida-
de à marca no mercado carioca.

“Há boas razões para embar-
carmos nesse projeto”, diz Sílvio
Genesini, diretor-presidente do
Grupo Estado. “Consideramos
que a área de eventos é parte es-
tratégica para a valorização da
nossa multiplataforma de mídia.
Dentro dessa visão, entendemos
que música é uma experiência
importante para juntar todas as
mídias de que dispomos, do jor-
nal à internet, passando pela rá-
dio. Já contamos com o projeto
Musique, que premia talentos e
que terá um dos vencedores no
futuro palco no Rock in Rio.
Com isso, damos visibilidade às
nossas ações na área musical,
além de associarmos nossa mar-
ca jornalística ao Rio de Janeiro,
cidade que vai abrigar os Jogos
Olímpicos.” / M.R.

Rock in Rio de volta às origens após dez anos

Trinta e dois cineastas de trinta e
dois países foram reunidos no
projeto de marketing da marca
de artigos esportivos Olympikus.
Em linha com a tendência de se

criar conteúdos de interesse ge-
ral em vez de meras propagan-
das, a Olympikus resolveu inves-
tir no documentário colaborati-
vo “A Copa das Pessoas”.

Ofilme,com 20 minutos dedu-
ração, revela a percepção de vá-
rios públicos em relação à Copa
do Mundo. As cenas foram capta-
das por profissionais em começo
de carreira em cada um dos paí-
ses que participaram do último
Mundial na África do Sul. As ima-

gens foram organizadas de forma
asugerirquetodos ospovos assis-
tem a uma única partida. No Bra-

sil, as imagens são dos diretores
Renato Martins, Guga Rocha, Ga-
briel Santucci e André Markwald.

Campanha em TV, cinema, re-
vista e internet fazem parte do
pacote de mídia do projeto. O fil-
me estreia na íntegra na próxima
quinta-feira no site www.acopa-
daspessoas.com.br e, no domin-
go, terá uma exibição inédita,
sem cortes, no canal ESPN Bra-
sil,às19h30. Haverámais 22inser-
ções prévias do trailer de um mi-
nuto no canal entre os dias 20 e
24. O trailer também será exibido
no intervalo de dois dos progra-

mas de maior audiência da TV
Globo – no dia 24 no Fantástico e
dia 25 no Jornal Nacional – e em
salas de cinemas de todo o País.

Na internet, o trailer poderá
ser assistido na home do YouTu-
be e através de interações no Fa-
cebook. A mídia impressa terá
anúncios de página dupla na re-
vista Placar. “A Copa das Pes-
soas” será lançado simultanea-
menteem todos os países partici-
pantes do projeto. / M. R.

Marili Ribeiro

O mercado brasileiro de propa-
ganda sempre esteve na pauta
dos altos executivos das redes
globais de agências. Mas nunca
na intensidade que se vê agora.
Toda semana vários deles apare-
cem por aqui para mais do que
uma simples visita de “cortesia”,
tão habitual num setor pautado
pelas boas práticas das relações
públicas. Sem meio termo, eles
assumem que vêm prospectar
negócios e, lógico, tentar evitar
que os concorrentes avancem
num País que ficou apetitoso
com a atual expansão das verbas
de marketing.

Nessa batida, na semana passa-
da visitou a montadora Fiat um
de seus grandes clientes, o presi-
dente global da rede Leo Bur-
nett, Tom Bernardin. A rede tem
sede em Chicago, 96 escritórios
distribuídos por 84 países, e obte-
ve receita de US$ 777 milhões no
ano passado.

Simpático e bom de conversa,
Bernardin não foi nada comedi-
do: “Vamos ser bem agressivos
em nossa meta de crescimento
no Brasil”, diz ele. Como? “Te-
mos planos de aquisições. Va-
mos aumentar nossa participa-
ção nos clientes que já temos. E,
lógico, vamos demonstrar que
vale a pena investir em criativida-
de com qualidade. Quero estar

entre as cinco maiores agências
do Brasil nos próximos dois
anos.” No ranking do Projeto In-
ter-Meios, referente a 2009, a
agência ocupa a 13ª posição.

Desafio. Não será uma tarefa fá-
cil. O escritório brasileiro vive
um momento complexo. Há pou-
cas semanas, Renato Lóes, que
por 11 anos tocou a operação no
País, trocou a Leo Burnett pela
japonesa Dentsu, outra rede de
agência mundial que demonstra
gás para brigar pelo mercado na-
cional de serviços de marketing.
Recentemente, a Leo Burnett do
Brasil perdeu importantes clien-
tes, como a operadora de cartões
Visa e a de telefonia BrTelecom

(comprada pela Oi). Ganhou ou-
tros, como a própria Fiat, mas
ainda não recuperou o fatura-
mento de anos anteriores.

“A saída de Lóes não foi uma
boa notícia, mas entendo que
não houve nada além de uma boa
oportunidade para ele. A manei-
ra de contornarmos essa situa-
ção será reforçar nossa equipe e
assumirmos uma posição mais
agressiva em nossa atuação”, diz
Bernardin. Com a saída de Lóes,
assumiu interinamente o escritó-
rio o vice-presidente de criação
Ruy Lindenberg. Caberá a ele en-
contrar o novo presidente. “Esta-
mos tranquilos com Ruy e os ta-
lentos que integram a equipe. Te-
mos algum tempo para fazer is-
so. O importante é não perder-
mos a oportunidade de crescer
num País com 200 milhões de
pessoas em forte ascensão eco-
nômica. Afinal, nossos clientes
globais querem aproveitar o mo-
mento para também crescer no
Brasil”, diz Bernardin.

O desafio de Ruy Lindenberg
não é pequeno. “Nossa estraté-
gia de crescimento pode ser re-
sumida em uma única palavra:
qualidade. Qualidade de traba-
lho, qualidade de profissionais e
qualidade de comportamento e
ética nos negócios”, responde
Lindenberg quando instigado a
expor como fará para pular da
13ª posição para uma das cinco

primeiras em apenas dois anos.
Os concorrentes acham a pre-
tensão ousada. Eles alegam que
o mercado está cada vez mais
acirrado e os clientes tornam as
concorrências árduas. O caso
mais recente é o da marca de cer-
veja Budweiser – apesar de ter
sido selecionada para participar
do processo, a Leo Burnett de-
sistiu por discordar dos crité-
rios. A concorrência se arrasta
há meses.

Emergentes. A iniciativa da
Leo Burnett de aumentar a apos-
ta nos mercados emergentes
tem uma explicação principal.
Enquanto nos EUA e no Japão,
os maiores mercados mundiais

no segmento, o crescimento pa-
ra os próximos dois anos deve
ser inferior a 2% ao ano, na Chi-
na e no Brasil as projeções indi-
cam uma expansão vigorosa:
52,78% e 28,42%, respectivamen-
te. Os dados foram levantados
pela consultoria ZenithOptme-
dia para estudo publicado pela
revista americana AdAge.

Em relação ao Brasil, Bernar-
din diz que se trata de um dos
mercados publicitários mais
criativos do mundo. “Não pode-
mos atuar aqui simplesmente
adaptando campanhas. Temos
de desenvolver criação local.
Nós somos bons em entender
clientes e interpretar os consu-
midores. Vamos usar isso para

favorecer nossos clientes e cres-
cer rapidamente.”

Desde o início de suas ativida-
des, a Leo Burnett prega que
uma campanha deve ir além dos
atributos de um produto ou ser-
viço. Quando a agência surgiu
nos EUA, a propaganda se centra-
va em anúncios com longas des-
crições do produto para mostrar
o que ele tinha de melhor do que
a concorrência. A Leo Burnett ga-
nhou visibilidade ao associar
conceitos ao produto, um ima-
gem em torno dele. Um caso clás-
sico é o da rede de fast food
McDonald’s, cuja mensagem
apela para “Amo muito tudo is-
so”. Esse tipo de abordagem ho-
je é prática comum no meio.

TOM BERNARDIN
PRESIDENTE GLOBAL
DA LEO BURNETT
“Não podemos atuar aqui
adaptando campanhas. Temos de
desenvolver criação local.”

RUY LINDENBERG
PRESIDENTE INTERINO
DA LEO BURNETT NO BRASIL
“Nossa estratégia de crescimento
pode ser resumida numa palavra:
qualidade. De trabalho, de
profissionais e de comportamento
e ética nos negócios.”

● Contrato
Parte dos cerca de cem nomes
que vão passar pelo Rock in Rio
já está definida. Artistas como
Ivete Sangalo, Pitty, Frejat e os
grupos Capital Inicial, NX Zero e
Jota Quest estarão no palco.

ANDRE LESSA/AE

Parceria. Genesini (E) e Medina: projeto Musique, do ‘Estado’, vai indicar um nome para o evento

Aposta. ‘Vamos ser bem agressivos em nossa meta de crescimento no Brasil’, diz Bernardin

ERNESTO RODRIGUES/AE

Após passar por Lisboa
e Madri, megaevento de
música será realizado
no Rio em 2011, com
apoio do ‘Estado’

Brasil é prioritário
para agências de
atuação global
Presidente mundial da Leo Burnett diz que a empresa tem planos
de aquisições e quer estar entre as cinco maiores do setor no País

● Cor local

Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 out. 2010, Negócios, p. N6.




