


Em setembro, os brasileiros terão a oportunidade de con
ferir um dos maiores eventos de música e entretenimento 
já realizados no País: o Rock in Rio. Após 10 anos da últi
ma edição realizada no Brasil, o festival retorna aos palcos 
do Rio de Janeiro com a promessa de se transformar no 
maior case do segmento. No que depender do interesse 
do público, esse posto será conquistado com facilidade. 
Em novembro de 2010, com apenas seis bandas confirma
das das mais de 100 que deverão se apresentar no evento, 
mais de 62 mil ingressos foram vendidos. Isso no primeiro 
final de semana de vendas, há pouco menos de um ano 
de o evento acontecer no Brasil. O Rock in Rio Card serve 
como uma espécie de voucher, que dá acesso a todas as 
atividades do festival: roda-gigante, montanha-russa, kab-
bon, tirolesa, shopping com 30 lojas, Rock Street com sho
ws de jazz, Espaço Moda com desfiles, Eletrônica, Palco 
Mundo e Sunset. 
Desde que foi criado, em 1985, o evento já teve nove edi
ções realizadas no Brasil (1985, 1991 e 2001), Portugal 
(2004, 2006, 2008 e 2010) e Espanha (2008 e 2010), reu

nindo mais de 5 milhões de pessoas que aplaudiram, ao 
vivo, 656 bandas. Foram mais de 780 horas de música, com 
transmissão para mais de 1 bilhão de telespectadores, em 
80 países. 
No Brasil, a primeira versão do Rock in Rio, realizada en
tre os dias 11 e 21 de janeiro de 1985, reuniu um público 
de 1,38 milhão de pessoas, que consumiram 1,6 milhão 
de litros de bebidas em 4 milhões de copos, 900 mil san
duíches, 7,5 mil quilos de massa e 500 mil fatias de pizza. 
Dados do grupo Artplan, organizador do evento, mostram 
que apenas em um dia, o Mc Donald's vendeu 58 mil ham
búrgueres e entrou para o Guiness Book of Records. Até 
hoje, este recorde ainda não foi quebrado. Outro número 
que impressiona é o de camisetas vendidas no decorrer 
de 1985, em todo o País: 1,9 milhão de T-shirts alusivas à 
grande festa. 
Utilizando a música como linguagem universal, que une as 
pessoas em todo o mundo, o Rock in Rio passou de evento 
para veículo de comunicação de emoções, entretenimento 
e muito relacionamento. 
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Consagrado na Europa, o festival retorna ao Brasil total
mente modificado e com uma nova fórmula que será apre
sentada ao público nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 
1 e 2 de outubro deste ano, no Parque Olímpico Cidade do 
Rock, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, "Vai ser um case 
para mostrar, mais uma vez, queoRio de Janeiro, e o Brasil, 
tem toda qualidade, credibilidade e potencial para acolher 
grandes projetos. Há grandes desafios pela frente, como a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas. Sabemos da nossa res
ponsabilidade e temos que ser absolutamente perfeitos", 
avalia Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, in
formando que estão sendo investidos R$ 60 milhões e que 
o festival terá o apoio de cinco parceiros de peso: Claro, 
Coca-Cola, Heineken, Trident e Volkswagen. A parceria da 
ação com algumas marcas existe desde 1991: "O mais in
teressante é que o festival nasceu dentro de uma agência 
de publicidade e não foi pensado só como evento, mas 
como um projeto de comunicação totalmente abrangente, 
A Coca-Cola entendeu isso desde o início e entrou no pro
jeto na primeira oportunidade", afirma Marco Simões, VP 
de comunicação e sustentabilidade da empresa, 
Para Roberta, a edição 2011 do Rock in Rio irá oferecer 

muito mais do que música e entretenimento. "Estamos 
falando de um programa de comunicação que viabiliza 
projetos econômicos, modelos de negócios para marcas, 
cidades, estados, países e para artistas", salienta a executi
va. "Temos o público como nosso primeiro cliente do Rock 
in Rio. Depois, vêm as marcas, que não significam apenas 
patrocínio, mas também proporcionam entretenimento. 
São expenências reais". 
Em busca dessas experiências reais, no último mês de 
janeiro o Itaú confirmou a compra de uma cota máster 
de patrocínio do evento. Com isso, o banco irá promover, 
nos próximos meses, a pré-venda especial e limitada de 
ingressos exclusivos para seus clientes portadores de car
tões de crédito Platinum, Black e Infinity, Outro benefício 
para usuários de cartões Itaú, tanto de crédito como de 
débito, será um desconto na compra de ingressos para o 
festival durante o período de venda oficial. Para comple
tar o pacote de vantagens, ainda será possível parcelar 
o pagamento na modalidade crédito. "Além de o Itaú ser 
reconhecido incentivador da cultura nacional, o conceito 
do Rock in Rio está alinhado com importantes atributos 
da marca. Recentemente lançamos a assinatura 'o mundo 
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muda e o Itaú muda com você e o festival trabalha justa
mente o conceito de incentivar atitudes que transformem o 
mundo a partir do projeto social 'Por Um Mundo Melhor'. 
Nesse contexto, acreditamos que um evento dessa mag
nitude trará ainda mais desenvolvimento socioeconômico 
ao Rio", observa Fernando Chacon, diretor executivo de 
marketing do Itaú. 
Já a Wizard e a Leader apoiam a realização do Palco Sun-
set, um espaço de possibilidades onde os artistas têm total 
liberdade para experimentar: podem interpretar o repertó
rio uns dos outros, convidar mais nomes para subir ao pal
co, soltar a criatividade. Em fevereiro, mais de 50 atrações 
já haviam sido confirmadas para subirem neste palco. En
tre os nomes estão Mike Patton, Erasmo Carlos, Arnaldo 
Antunes, Milton Nascimento, Titãs, Sepultura, Martinho da 
Vila, Toni Garrido e Zeca Baleiro. 
Nos bastidores, Duda Magalhães, diretor geral da Dream 
Factory (agência do grupo Artplan) é o responsável por 
promover as campanhas de promoção e ativação de to
das as marcas patrocinadoras do Rock m Rio 2011. "Com 
a economia favorável e a realização do Rock in Rio, 2011 
tem tudo para ser o melhor ano da nossa história", asse
gura o executivo da agência, que encerrou 2010 com um 
faturamento de R$ 42 milhões e um crescimento de 20% 
em relação a 2009. "No ano passado, chegamos a reali
zar aproximadamente 100 atrações, entre eventos proprie
tários e ações de ativação para clientes de nossas duas 
áreas - esporte e entretenimento. Este ano, por conta da 
demanda gerada pelo Rock in Rio, teremos seguramente 
mais de 150 eventos". 
Ele prevê ainda que o festival deverá ser responsável por 
até 30% dos R$ 50 milhões que a Dream Factory pretende 
faturar em 2011. "O Brasil passa por um ótimo momento, 
Esta é uma oportunidade única de alavancar negócios, ge
rar empregos, distribuir rendas e fomentar serviços de co
municação. Mas é preciso planejar e pensar onde e como 
seu empreendimento vai estar posicionado em 2017, após 
a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos", salienta Maga
lhães. "Aqueles que não fizerem essa lição de casa têm 
grandes chances de sofrer uma depressão pós-parto", 
Com a meta de continuar crescendo a uma taxa de 20% 
ao ano, a Dream Factory está preparando uma série de 
projetos em três modalidades: eventos proprietários; pro
dução e ativação; e consultoria nas áreas de esporte e en
tretenimento. "Nos próximos meses deveremos anunciar a 
chegada ao Brasil de dois grandes eventos proprietários 
internacionais - um no segmento de esportes e outro no 
de entretenimento -, previstos para serem realizados já no 
primeiro semestre de 2012", adianta o executivo, que hoje 
possui sete eventos proprietários, como o Campeonato 
Brasileiro de Kitesurfe e a Maratona Caixa da Cidade do 
Rio de Janeiro. "Vamos encerrar o ano com mais três pro
priedades na carteira". 
Já em abril, a equipe da Dream Factory inicia outro grande 

Duda Magalhães, diretor geral da Dream Factory: faturamento de 

R$ 50 milhões e crescimento de 30% para 2011 

projeto na área de consultoria. "Em parceria com a suíça 
TSE Consulting, vamos visitar todas as cidades-sede da 
Copa de 2014, com o objetivo de apresentar um projeto de 
planejamento e implantação de um calendário de eventos, 
capaz de continuar gerando fluxo turístico para essas lo
calidades depois da Copa do Mundo. "A ideia é fazer com 
que essas cidades sigam o exemplo da cidade espanhola 
de Barcelona, que cresceu depois dos Jogos Olímpicos de 
1992. Já Atenas é um exemplo daquilo que não deve ser 
feito, pois saiu do evento sem nenhuma modificação sig
nificativa". 
Pesquisas indicam que o mercado de entretenimento no 
País deverá crescer cerca de 8% ao ano até 2014, ficando 
atrás apenas da China, com 12%. Nesse cenário, a preci
são da PricewaterhouseCooper é de que o setor nacional 
fature US$ 35 bilhões durante o período. 
Por um lado, o setor cresce em função dos shows de ar
tistas internacionais que têm passado pelo Brasil, já que 
90% das turnês mundiais dos maiores artistas do mundo 
já vieram ou planejam vir ao País. Basta olhar a agenda 
verde-amarela de shows dos últimos meses: Paul McCart-
ney, Norah Jones, Aerosmith, Guns n' Roses, Bonjovi, Amy 
Winehouse e Black Eyed Peas, sem contar os grandes 
festivais, como o SWU, o Natura Nós e o Planeta Terra. A 
desvalorização do dólar, aliada à crise financeira mundial 
contribuiram consideravelmente para a vinda das mais 
badaladas turnês musicais do mundo. Outro fato relevante 



que tem pesado no bolso dos artistas é a queda da receita 
obtida com a venda de CDs: há 10 anos, 80% do faturamen
to deles era proveniente dessa fonte e apenas 20% vinha 
de shows. Hoje, os shows passaram a responder por 85% 
do faturamento dos cantores, enquanto os CDs não che
gam a representar nem 15% da receita. 
Já em outra frente, o ramo segue crescendo na área de 
esportes, por conta dos dois grandes eventos que serão 
realizados no Brasil nos próximos anos, a Copa do Mundo 
de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Estimativas indicam 
que esse mercado deverá registrar um crescimento apro
ximado de 85%. 

E VEM MUITO MAIS POR AÍ 
Para comemorar a boa fase do setor, até o final de março o 
grupo Artplan irá lançar uma campanha institucional para 
comemorar os 10 anos do empreendimento. 
Não é só a Artplan que está em festa por conta dos bons 
resultados alcançados pelo mercado de eventos. Outro 
gigante do setor, o Grupo ABC, também espera registrar 
crescimentos acima da média nos próximos anos. "Hoje, 
os lados B (below the line) e C (divisão de conteúdo) res
pondem por 30% dos negócios. Até 2014, essas duas áreas 
deverão representar 60% do faturamento do Grupo ABC", 
avalia Bazinho Ferraz, que desde 2010 é presidente de 
Brandrng Services & Content da organização, tendo sob 
seu comando todas as operações das duas unidades - B e 
C -, que agregam 11 empresas, Bazinho explica que den
tro dos planos do grupo, a B\Ferraz é a marca na qual a 
holding pretende investir em um processo de expansão re
gional pelo Brasil e, posteriormente, fora dele. "José Boralli 
e Ana Ferraz, os novos comandantes da B\Ferraz, terão à 
frente este desafio, de fazer a agência crescer, sem perder 
sua essência, iniciando a ampliação para outras praças, 
como Belo Horizonte, Brasília, Sul e Nordeste do Brasil, 
bem como sua internacionalização, criando uma agência 
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Brand Expenence Worldwide", ressalta o executivo, lem
brando que este é apenas o primeiro passo de um gran
de processo de reformulação do Grupo ABC, que deverá 
ser apresentado ao mercado na última semana de março. 
"Estamos nos preparando para um aumento significativo 
da demanda, já que em virtude da Copa do Mundo e dos 
Jogos Olímpicos, as ativações de patrocínio esportivo dire
cionadas para o aumento das vendas e o desenvolvimento 
de relacionamentos estratégicos deverão crescer 7,5 ve
zes até 2016", analisa Bazinho, que em 2010 realizou um 
total de 18 eventos. "Para 2011, já temos uma agenda de 32 
atrações fechadas, o que representa um aumento de 77% 
em relação ao ano passado", comemora o presidente de 
Branding Services & Content do Grupo ABC. 
O Red Bull Air Race (no Rio de Janeiro), o Sertanejo Pop 
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Festival, a turnê da Beyoncé, o Planeta Terra Festival e o 
Fórum Mundial de Sustentabilidade (na Amazônia) foram 
alguns dos destaques da B/Ferraz em 2010. Para 2011 as 
apostas na área de entretenimento são o Pop Music Fes
tival (com shows de Shakira, FatBoy Slim, entre outros), o 
Festival Natura Nós, o Sertanejo Pop Festival, além de Jack 
Johnson, Thany Spectacular e McFly. Já nos esportes, os 
destaques ficam por conta do Circuito Radical Esporte 
Aventura, o Jump Festival, o Red Bull X Fighters, o Red Bull 
Stock Car e a ativação Red Bull no GP Brasil F1, além da 
SP Indy 300. Na área do conhecimento, este mês acontece 
a segunda edição do Fórum Mundial de Sustentabilida
de, que trará Bill Clinton (ex-presidente dos Estados Uni
dos), Richard Branson (fundador do grupo Virgin) e Arnold 
Schwarzenegger (ex-governador da Califórnia) para pales
trar no Brasil. Em setembro será a vez do Rio de Janeiro 
receber o Rio Global Sports Fórum, que tem por objetivo 
apresentar uma plataforma de investimento no longo prazo 
para empresas que pretendem associar suas marcas aos 
dois grandes eventos esportivos do Brasil. "Nos próximos 

anos iremos assistir cada vez mais a uma migração das 
verbas publicitárias para a área de eventos esportivo e 
marketing de entretenimento", comenta Bazinho. 
Com o slogan "Tudo é possível", o The Group Comunica-
ção/Worldwide Partners também tem novidades para os 
próximos meses. "Desenvolvemos um projeto focado para 
a Copa de 2014 que, em abril, irei apresentar para as 96 
agências que fazem parte da rede mundial de agências 
independentes, durante um congresso na Austrália", infor
ma Fernando Guntovitch, presidente do The Group. "É um 
megaprojeto composto por inúmeras ações, que poderão 
ser desenvolvidas para nossos clientes em vários países 
e seis cotas de patrocínio". Maleável, ele poderá ser ajus
tado à cultura de cada país onde for implantado. A ideia é 
que a iniciativa já comece a ser implementada em 2012, 
sendo rentabilizada até 2014. "Teremos desde museu iti
nerante até eventos com personalidades e ações promo
cionais que irão culminar na Copa do Mundo do Brasil. As 
redes sociais também serão muito trabalhadas pelo tema, 
Nosso objetivo é aproveitar o evento para rentabilizar a ver-
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satilidade e a criatividade do nosso povo". 
A iniciativa tende a gerar tanta demanda, que uma nova 
empresa deverá ser montada pelo grupo no Brasil. "Vamos 
realizar um grande investimento em infraestrutura, com 
o intuito de ampliar de 5% a 10% nosso faturamento em 
2011. Apenas no primeiro ano, o montante investido deverá 
ser equivalente a R$ 5 milhões", detalha Guntovitch, que 
encerrou o ano com um faturamento de R$ 101 milhões, 
sendo que a área de eventos representou 65% desse to
tal, Um dos destaques do ano passado foi o GolFest, cria
do para comemorar os 30 anos do carro da Volkswagen 
mais vendido no Brasil. "Foi um megaevento no Anhembi, 
que teve desde show do Titãs até feirão de automóveis da 
marca. Realizado em junho de 2010, a atração superou as 
expectativas. Tanto que já estamos trabalhando em uma 
segunda edição, para o último semestre do ano", adianta 
o presidente do The Group. "Outra ação que continua em 
2011 é a Copa Santander Libertadores, com o banco inves
tindo em duas plataformas esportivas: a Fórmula 1, com o 
patrocínio da Ferrari, e o futebol, já pensando na Copa do 

Mundo de 2014". 
Para ele, uma das grandes contribuições da Copa e dos Jo
gos Olímpicos será a ampliação da infraestrutura nacional. 
"Hoje, a demanda nos permite crescer mais do que 10% 
ao ano, mas esbarramos na falta de espaço para realizar 
eventos ou ainda hospedar os convidados. Se uma empre
sa quiser fazer um evento para três mil pessoas no pró
ximo mês de agosto, não vai achar lugar disponível para 
locação. Como ele não consegue viabilizar o evento, acaba 
investindo sua verba em outro tipo de ação de marketing", 
avalia Guntovitch. 
Já a Momentum, da McCann Worldgroup, espera am
pliar entre 30% e 40% os seus projetos de entretenimen
to. "Enquanto o mercado brasileiro cresceu 20%, nós, da 
Momentum, ampliamos nosso faturamento em 32% no 
decorrer de 2010, quando realizamos aproximadamen
te 60 eventos", relembra Marcos Lacerda, presidente da 
Momentum. "Para 2011, queremos elevar a participação 
da área de eventos para no mínimo metade dos nossos 
negócios no Brasil. Com isso, a meta é promover cerca 
de 80 eventos no decorrer deste ano". Entre os destaques 
está o Projeto Fittipaldi 40 anos - O Brasil há 40 anos no 



Alto do Pódio. "As vitórias do Emerson foram extremamente 
relevantes para a Fórmula 1. O projeto, que foi uma inicia
tiva da Momentum, relembra sua trajetória de sucesso e 
impactará o público com ações nos próximos dois anos", 
ressalta Lacerda. A iniciativa teve início no ano passado, 
durante a semana do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, 
quando Emerson comemorou 40 anos de sua primeira vitó
ria, e vai se estender até 2012, quando o piloto irá celebrar 
quatro décadas de seu primeiro campeonato na F1, A pri
meira ação da agência foi realizada no dia 2 de novembro 
de 2010, quando Emerson pilotou a Lotus 72, chassi n° 5, 
construída em 1970 - o carro de sua primeira vitória e seu 
primeiro título - nas ruas da cidade de São Paulo. Ele tam
bém pilotou sua Lotus 72 no Autódromo de Interlagos em 
outras duas ocasiões: no sábado e no domingo, antes da 
largada do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Já durante 
o GP Brasil de Fórmula 1, a Momentum apresentou o Box 
Vintage de Emerson, com a Lotus 72 e conteúdos custo
mizados que remetem à década de 70, época na qual os 
carros contavam apenas com galão de combustível, extin
tor e ferramentas. "Este projeto que fizemos em parceria 

Marcos Lacerda, presidente da Momentum: "Enquanto o merca

do brasileiro cresceu 20%, nós ampliamos o faturamento em 32% 

no decorrer de 2010" 



Celio Ashcar Jr., sócio-diretor da Mix Brand Experience: "A expec

tativa é termos em dois anos cerca de 12 projetos proprietários e 

de calendário, mais as demandas do dia a dia" 

com o Emerson Fitipaldi, a GM e a Braskem traduz bem a 
essência de um bom evento: experiência! Começou com 
o Emerson dirigindo pelas ruas de São Paulo e terminou 
com o lançamento da série especial do Ômega, que é as
sinada por ele", completa Lacerda. 

ACIMA DE 20% 
O Banco de Eventos está entre as agências que pretendem 
ampliar seus negócios em mais de 20% já este ano. Andrea 
Galasso, diretora geral da agência, afirma que essa boa 
fase está diretamente relacionada com a capacidade das 

empresas do setor em propor aos seus clientes e marcas 
projetos que realmente possam ampliar as experiências 
vividas em um evento. "Hoje, dificilmente no escopo de 
atuação do Banco de Eventos, um evento é concebido se
paradamente, sem estar integrado em um plano maior de 
ativação da marca". 
Segundo ela, a agência registrou um total de 103 ações 
no decorrer de 2010, das quais 44 foram ativações e 59 
foram eventos. "Sem dúvida, o ponto alto de 2010 foi a rea
lização da maior campanha de relacionamento e incentivo 
a vendas da Unilever, voltada para as lojas de vizinhança, 
o pequeno varejo. Foram mais de 7 mil pontos de venda 
atingidos, com foco em relacionamento, execução e incre
mento de vendas do portfólio de produtos da companhia, 
que estabeleceu uma avenida de possibilidade de trocas 
junto aos seus clientes. Nossa atuação foi tão forte, que a 
campanha já foi renovada para 2011". 
Como consequência, o Banco de Eventos registrou um fa
turamento histórico: de R$ 134 milhões, "Isso significou um 
crescimento de 96% nos últimos 5 anos". 
Já a Mix Brand Expenence espera crescer 25% na área de 
eventos. "Nosso maior investimento será na área de projetos 
proprietários com grandes atrações, como a Exposição de 
Pierre Cardin, a Corrida Vertical, a Ponte Estaiada e muitas 
outras novidades", informa Celio Ashcar Jr, sócio-diretor da 
agência. "A expectativa é de termos em dois anos cerca de 
12 projetos proprietários e de calendário, mais as demandas 
do dia a dia". Para atender a demanda dos próximos anos, a 
Mix está investindo na contratação de profissionais, em pes
quisa, na busca de parceiros especialistas em várias disci
plinas, no conhecimento de novas tecnologias e em boas 
práticas. "A busca é diária. Quem não acompanhar, vai ficar 
pra trás. O momento é único! Para a Copa, por exemplo, 
temos um grande projeto de uma exposição itinerante com 
um ícone do futebol, mas posso adiantar apenas que será 
um grande espetáculo", finaliza o executivo. 
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