
Dez anos depois, Rock in Rio batiza mais de 100 produtos  
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Mercadorias terão preços diferentes para evitar a pirataria  
 
Camisetas a partir de R$ 29,90, perfumes fabricados pela Paco Rabanne e relógios produzidos 
pela Technos. Mais de 100 produtos, de cosméticos a louças para jantar, começam a ser 
vendidos com a marca Rock in Rio 2011 a partir de março em quiosques e lojas de 
fornecedores parceiros. Acordos comerciais com um grupo de fabricantes foram fechados nos 
últimos meses, de maneira que será possível vender mercadorias, principalmente roupas e 
acessórios, com diferentes níveis de preços. 
 
"Montamos um projeto antipirataria", disse Rodolfo Medina, vice-presidente do Rock in Rio e 
filho de Roberto Medina, fundador do evento. "Como sabemos que não temos como evitar 
totalmente a cópia ilegal, decidimos que faríamos tudo para termos produtos originais de 
preços variados para atender todo tipo de comprador". 
 
Dessa forma, também fica mais fácil bater a meta de faturamento prevista com o 
licenciamento. O plano é embolsar R$ 30 milhões com a venda de produtos com a marca do 
evento no Brasil, sendo que R$ 1,5 milhão desse valor serão pagamentos de royalties - o 
restante deve vir da venda dos itens. Serão seis dias de shows nos meses de setembro e 
outubro.  
 
A cesta de itens é expressiva em comparação com a edição de dez anos atrás. Em 2001, a 
soma de mercadorias disponíveis não chegava nem na metade dos 109 produtos a serem 
colocados nas prateleiras neste ano  
 
Além disso, em 2011 o projeto envolveu parcerias que possibilitam a venda de mercadorias 
nas estruturas já montadas das empresas que apóiam o evento. Por exemplo: a fabricante de 
roupas Taco, do Rio de Janeiro (que comercializa calças a partir de R$ 39) deverá vender jeans 
do Rock in Rio nas 132 lojas em 23 estados.  
 
Outra parceria, a rede Reserva, também do Rio, que comercializa itens de vestuário premium, 
de maior valor agregado, também deve vender calças e camisetas da marca em 13 pontos da 
rede, a preços mais salgados que devem superar os R$ 100, no caso das camisas. Quiosques 
próximos às bilheterias e três lojas dentro da Cidade do Rock também terão os produtos. "Eles 
criaram um modelo de venda no varejo que não canibaliza ninguém. Cada fabricante tem o 
próprio espaço e, ao mesmo tempo, eles ainda usam a estrutura já montada das lojas 
parceiras", conta Adalberto Martins, sócio da RetailConsulting. 
 
Os produtos ainda serão vendidos nas lojas e no site da rede Leader e no Submarino, também 
parceiros do evento. O desafio dos organizadores será manter a demanda em alta até 
dezembro. É que o plano é estender a comercialização para o período de Natal, quando já 
deverá ter passado a fase da compra por impulso. Os valores embolsados com as cotas de 
patrocínio vendidos a seis empresas deverá ficar entre R$ 35 milhões e R$ 40 milhões, soma 
não confirmada pela empresa. Em 2001, a AOL foi a patrocinadora e desembolsou US$ 20 
milhões (cerca de R$ 45 milhões na época). 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 fev. 2011, Empresas, p. B4. 


