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Por Camila Teich 

uinze anos atrás, quan
do uma banda tocava 
uma música lenta em um 
show, era comum os fãs 
acenderem seus isquei

ros para acompanhar a canção. De lá para 
cá, muita coisa mudou. A começar pelas 
chamas dos acendedores de cigarro, que 
foram substituídas pelas luzes dos celula
res. Hoje, um evento musical começa bem 
mais cedo do que o dia oficial de apre
sentação dos cantores. Em maio passado, 
uma ação orquestrada pelas redes sociais 
deixou Paul McCartney boquiaberto. No 
concerto do Rio de Janeiro, durante a 
execução da música Hey Jude, o público 
ergueu cartazes que juntos formavam o 
trecho "Na na na na". "Foi muito emo
cionante, porque os fãs tiveram todo este 
trabalho. Eles poderiam ter apenas vindo 
ao show e assistido, mas se falaram antes 
para criar este momento tão especial. Eles 
se conectaram uns aos outros, depois se 
conectaram conosco e com a equipe intei
ra", disse o ex-Beatle em carta de agrade
cimento divulgada na ocasião. 

"A interação mudou muito com o am
biente digital. O fã começa a viver o clima 

do show antes, em casa ou no escritório. 
Mais do que isso, há uma troca: ele inte
rage com as mídias, envia opiniões, par
ticipa de promoções. Essa mudança é algo 
sem paralelos na história do showbizz", 
afirma o presidente XYZ Live, Bazinho 
Ferraz. Além da interação pré-evento, os 
meios digitais potencializam a vivência 
dos participantes. "0 público cria expec
tativa, interage e troca informação nas 
redes sociais e, durante os shows, multi
plica no digital a experiência do ao vivo", 
pontua o diretor de marketing da Geo 
Eventos, Marcelo Frazão. Para o presiden
te da Bferraz, José Boralli, o meio digital 
permite às pessoas comentarem antes, 
durante e após o evento ocorrer, se apro
priando de uma experiência mais longa e 
duradora. 

Todas essas constatações, aliás, já nor
teiam as estratégias de comunicação e 
relacionamento das produtoras de shows 
no Brasil, que mais do que nunca, inves
tem suas fichas no universo digital. Para 
elas, as redes sociais possibilitam o estu
do do comportamento, das opiniões - po
sitivas ou negativas - e das vontades de 
seus públicos. 0 que é falado, reclamado 

ou sugerido no online pode pautar o off-
line. O festival SWU, por exemplo, foi 
planejado, em grande parte, ouvindo os 
consumidores. "0 movimento já nasceu 
digital e, por isso, há uma forte influência 
da opinião e dúvidas das pessoas. É uma 
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que ele prefere - e isso nos permite fazer 
correções, aprimorar o espetáculo, muitas 
vezes com bastante antecedência", afirma 
o executivo. 

Segundo Frazão, é preciso respeitar o 
comportamento nas redes sociais antes de 
tomar a iniciativa. O diretor informa que o 
que é falado neste ambiente é um impor
tante fator no processo de escolha. "Isso 
é extremamente considerado em uma de
cisão, como, por exemplo, em uma dúvida 

coautoria", comenta o head de convergên
cia da Fischer, Pedro Porto, ao acrescentar 
que a curadoria do palco três do festival 
(de bandas independentes), por exemplo, 
veio dos próprios internautas. 

Em sua primeira edição, no ano pas
sado, o SWU - iniciativa idealizada pelo 
Grupo Totalcom - foi trending topics 
(computando São Paulo, Brasil e mundo) 
do Twitter por 30 vezes. "Existe a necessi
dade de dividir decisões, responder ao pú
blico e reagir (de acordo com as sugestões 
ou reclamações). Isso vale para o SWU e 
para qualquer outro festival", comenta 
Porto. Bazinho Ferraz concorda. "Pode
mos divulgar um line up de um festival e 
já sentir como o público se manifesta, o 

entre uma banda ou outra", diz o execu
tivo da Geo Eventos - empresa responsá
vel pela vinda do festival Lollapalooza ao 
Brasil, em abril do ano que vem. 

De acordo com as produtoras de shows, 
o aumento do investimento e de ações nos 
meios digitais são tendências indiscutí
veis. Na XYZ Live, entre 20% e 30% da 
verba dos eventos é direcionada para co
municação digital e de mobile marketing. 
"A empresa já nasceu na era da comunica
ção 2.0. Embora ainda estejamos implan
tando muita coisa, nossa comunicação vai 
ser fortemente pautada nisso. E isso não 
é um sonho que temos. É o projeto que já 
estamos executando", diz Ferraz. A XYZ, 
aliás, foi criada recentemente com a fu

são das empresas Mondo Entretenimento, 
Maior Entretenimento e ReUnion Sports 
& Marketing. Entre as iniciativas em re
des sociais, o executivo cita, entre outras, 
uma promoção no Twitter envolvendo a 
cantora Shakira, que impactou 11,2 mi
lhões de pessoas em todo o País. 

Marcelo Frazão comenta que exis
te uma migração de verbas de ações de 
rua, por exemplo, para o digital . "Esta é 
a l inha dentro da comunicação que mais 
cresce", comenta o diretor. Embora ainda 
não haja uma movimentação para venda 
de ingressos por meio das redes sociais, 
o executivo afirma que esta é uma plata
forma de comunicação em prol dos negó
cios. Ele informa que o principal retorno 
é o aumento do conhecimento e do inte
resse pela empresa. José Boralli , da Bfer-
raz, acrescenta: "As próprias marcas fa
zem negócios dentro das mídias sociais a 
partir do momento que se aproximam de 
seus consumidores, estreitando relações 
e aproximando fronteiras." 

Se por um lado as redes sociais ampliam 
a comunicação, a interação e ajudam na 
formatação de um show, a voz cada vez 
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mais exigente dos fãs 2.0 também pode 
gerar crises no universo digital . E as pro
dutoras de eventos musicais estão atentas 
a isso. "As melhorias do SWU deste ano 
vieram das reclamações", diz Pedro Porto, 
ao complementar que a equipe do festival 
monitorou intensamente as redes sociais 
para ouvir e reagir às críticas por meio de 
atitudes. Dos 59 mi l tweets postados entre 
os dias 8 e 12 de outubro de 2010, 80% 
foram menções positivas. 

"0 público vai divulgar o que está lá, 
seja bom ou negativo. Existe uma expo
sição absoluta", afirma Marcelo Frazão. 
Para o executivo os planos de prevenções 
de crises ganham ainda mais importância 

em tempos de showbizz 2.0. "É preciso 
mais cuidado com uma série de questões, 
o que é ótimo para o público e também 
para a indústria", pontua. 

Com relação aos smarthphones, as pro
dutoras têm investido em aplicativos, os 
quais permitem uma interação com o pú
blico, além de prover informações rele
vantes sobre os shows. O do Rock in Rio, 
por exemplo, mostrava a programação, a 
descrição das atrações e trazia recursos 
integrados ao Facebook que permitiam 
compartilhamento de fotos e comentários. 
Já a equipe do SWU desenvolve para o fes
tival que ocorre neste mês aplicativos que 
irão aliar entretenimento, serviço e sus

tentabilidade. A organizadora do Lollapa-
looza, por sua vez, também prevê esta fer
ramenta na estratégia do evento que será 
realizado no Brasil. 

Mas há ainda outra tendência no uso de 
celulares apontada por Bazinho Ferraz: o 
de venda de ingressos. "É um hábito que 
ainda está se arraigando, daí não haver 
uma utilização tão pesada. Mas se levar
mos em conta que o sold out que ocorre 
logo no início das vendas tem sua maior 
parcela de negociações pela internet, ve
remos que é uma questão de tempo para 
que todos nós façamos as compras maio
ritariamente por smartphone", finaliza o 
presidente da XYZ Live. 
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Text Box
Fonte: Proxxima, São Paulo, n. 34, p. 48-51, nov. 2011.




