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A XYZ Live lançou ofensiva no merca-
do para promover sua plataforma de  

shows ao vivo. Batizada de Live Music 
Rocks, a iniciativa reúne em único pa-
cote propriedades comerciais das apre-
sentações de Bon Jovi, Iron Maiden, John 
Mayer, Paramore e Papa Roach, que pas-
sarão pelo Brasil no segundo semestre. Es-
tão sendo negociadas a cota de apresen-
tação da plataforma, quatro cotas de pa-
trocínio e outras quatro de apoiadores. A 

Personagem principal da mais longa 
novela envolvendo a venda de um jo-

gador brasileiro para um clube europeu, 
Neymar tem agora um time completo de 
marcas dispostas a pagar o preço para 
associarem seus produtos à imagem do 
atacante — que, até o fechamento desta 
edição, na tarde da sexta-feira 24, ainda 
pertencia ao Santos FC, apesar do assédio 
pesado do Barcelona e do Real Madrid. 
Além de Nike, Panasonic, Claro, Tenys 
Pé, Lupo, Guaraná Antarctica, Unilever, 
Volkswagen, Santander e Heliar, a mar-
ca de balas e gomas Mentos completa a 
escalação de patrocinadores pessoais do 
atleta, que tem nestes acordos comerciais 
a maior parte de seus rendimentos men-
sais, estimados em aproximadamente  
R$ 3 milhões. 

O contrato com a Perfetti Van Melle, fa-
bricante da marca, é válido por dois anos. 
Henrique Veloso Romero, presidente da 
companhia no Brasil, destacou o fato de ser 
a primeira parceria de Neymar com uma 
marca da categoria. Do ponto de vista da 
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A vez do ao vivo 
XYZ reforça Live Music Rocks e quer mais  
shows do Matchbox Twenty no País
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Mentos escala Neymar
Marca de balas e gomas assina contrato de dois anos com 
o atleta, que completa um time inteiro de patrocinadores

expectativa da XYZ é que a série de shows 
reúna, ao todo, 250 mil pessoas in loco. 

“Trabalhamos com o conceito de um 
festival que acontece o ano inteiro. Acre-
ditamos mais nessa proposta, para que 
as marcas possam planejar melhor suas 
ações, do que em shows pontuais”, diz 
Bazinho Ferraz, presidente da XYZ Live. 
“É uma plataforma para endossar as es-
tratégias de relacionamento das marcas.” 
De acordo com o empresário, em 2012 o 

Perfetti, também é inédito o uso de produ-
tos licenciados.

O primeiro item é o Mentosbol, versão 
do brinquedo pogobol, sucesso na déca-
da de 1980. Dez mil unidades serão distri-
buídas por meio de uma promoção, criada 
pelo Banco de Eventos, que também sorte-
ará um Novo Fusca. Os brinquedos serão 
brindes para quem encontrar embalagens 
premiadas. Para concorrer ao Novo Fusca, 
é preciso cadastrar o código de barras de 
qualquer bala Mentos no hotsite da cam-
panha. O participante receberá um número 
de série por e-mail e acompanhará o sorteio 
da Loteria Federal de 31 de agosto (a pro-
moção vai de 27 de maio a 25 de agosto). 

Romero diz que o acordo foi estimulado 
por pesquisas da empresa segundo as quais 
o fã de Mentos espera surpresas, tanto em 
termos de produto e embalagem, quanto 
em relação à comunicação. Sobre as esco-
lhas dos prêmios para a promoção, a opção 
foi trazer elementos antigos em novos for-
matos para atrair potenciais consumido-
res, especialmente das classes emergen-

Live Music Rocks impactou 220 milhões 
de pessoas, entre quem acompanhou os 
shows ao vivo e os que assistiram as trans-
missões feitas pelo portal Terra ou tiveram 
contato com a comunicação dos eventos. 
Neste ano, a XYZ negocia transmissões pa-
ra os shows do Paramore e Papa Roach, 
uma vez que, por contrato, as bandas que 
participarão também do Rock in Rio têm 
um embargo de 30 dias para veiculação 
em outras emissoras ou mídias que não 
pertençam à Rede Globo. 

Sobre os recentes contratempos na rea- 
lização de shows internacionais no País, 
Bazinho afirma que o momento é muito 
mais de ajustes na oferta do que de crise 
no setor. “Estamos com mais cautela na 
pesquisa e definição das atrações, para 
adequá-las ao público e mercado”, ava-
lia. “Vendemos 80% dos ingressos para 
os shows do Bon Jovi em dois dias, o Iron 
Maiden está indo muito bem.” Neste ce-
nário, a XYZ está prestes a acertar shows 
extras do Matchbox Twenty no Brasil — a 
banda se apresentará pela primeira vez no 
País durante o Rock in Rio, em setembro. 

Claro Live House
Bazinho confirmou para julho a inau-

guração do novo espaço de eventos que 
a XYZ está construindo dentro do Jockey 
Clube, em São Paulo, batizado de Claro 
Live House. No início do mês, o Minis-
tério Público de São Paulo obteve limi-
nar para a paralisação das obras, alegan-
do que a casa de shows está sendo cons-
truída em imóvel tombado sem possuir 
a prévia autorização dos órgãos compe-
tentes. A obra foi liberada novamente em 
10 de maio, quando a Justiça cassou a li-
minar. “Foi uma arbitrariedade, uma vez 
que temos o parecer favorável do Con-
tru, órgão que concede as licenças”, de-
fende Bazinho.

tes. A empresa deseja melhorar uma per-
formance que, com base em dados Niel-
sen de janeiro a abril, já é boa. Enquanto 
nas grandes cadeias o mercado de balas 
caiu 10% em volume, Mentos segue está-
vel, com crescimento de 0,2%. Em gomas, 
contrapondo o mês de abril de 2012 a abril 
de 2013, Mentos cresceu 20% em valor, con-
tra 13% do mercado.

“Aumentar nosso público é um dos obje-
tivos, mas a construção de marca também 
é nossa meta. Neymar é uma celebrida-
de que tem vínculo transversal nas classes 
sociais”, comentou Romero. A marca espe-
ra que essa associação contribua até com 
uma oferta mais vasta e destacada do pro-
duto nos pontos de venda. 

A iminente saída de Neymar para o fu-
tebol europeu não assusta a companhia. 
“Honestamente, não temos nenhuma pre-
ocupação com isso. A imagem dele tem a 
ver com a estratégia e isso dá segurança 
de que terá sustentação, esteja jogando no 
Brasil ou não”, defende Romero. E como 
não se tornar apenas mais uma marca no 
rol das 11 empresas associadas a Neymar? 
Além de ser a primeira da categoria a fazer 
acordo com o atacante, fato que em si tem 
o efeito surpresa, a estratégia de se aproxi-
mar do consumidor com uma promoção 
seria outro trunfo, uma vez que a maioria 
das marcas do segmento, segundo Rome-
ro, segue se comunicando somente por 
meio da mídia. 

Roseani Rocha
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O cantor Jon Bon Jovi, que se apresenta com sua banda em São Paulo, no dia 21 de setembro

Neymar agora tem 11 patrocinadores pessoais

Rock in Rio quer 
600 produtos 
licenciados

Após o licenciamento de 350 
produtos no festival de 2011, 
alcançando um faturamento de R$ 
3,1 bilhões, a organização do Rock in 
Rio espera licenciar ao menos 600 
produtos até a realização da próxima 
edição nacional do evento, em 
setembro. Os itens comercializados 
vão de produtos alimentícios a peças 
de vestuário, artigos de higiene, saúde 
e beleza, eletrônicos, instrumentos 
musicais, viagens, cursos e automóveis, 
entre outros. Entre as marcas que 
já têm contrato com o Rock in Rio 
estão Volkswagen, Coca-Cola Zero, 
Burn, Heineken, Bacardi Brasil, 
Trident, Club Social, Bob’s, Taco, 
Chilli Beans, Niely, Leader, Ipanema, 
Rider, Wizard, CVC e Dartel Toys. A 
rede de distribuição dos produtos 
inclui pontos de venda oficiais como 
a loja virtual Submarino, 499 lojas do 
grupo Pão de Açúcar, 250 corners nas 
Lojas Americanas e as lojas Leader, 
além dos postos Shell. A previsão 
é que 60 empresas associem suas 
marcas ao evento. “Até o momento, 
já são 51 empresas licenciadas que 
disponibilizarão ao público cerca 
de 600 produtos, divididos em 
aproximadamente cem categorias. 
Trabalhamos para aumentar, a cada 
edição, a representatividade da marca 
Rock in Rio”, diz Rodolfo Medina, vice-
presidente do Rock in Rio para as áreas 
de marketing e comercial.
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