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Um olhar meticuloso que envolve até 
as cores das flores nos vasos que de-

coram a Cidade do Rock: sim, elas tem 
de ter os tons dos patrocinadores. O cui-
dado com detalhes como esse engloba 
tudo no local que, em setembro, rece-
berá mais uma edição do Rock in Rio 
— a 13a de um evento pra lá de bem-su-
cedido. Em meio aos problemas finan-
ceiros enfrentados por outros festivais 
do gênero no País, o blockbuster criado 
por Roberto Medina viu seus ingressos 
se esgotarem em apenas quatro horas. 
O segredo de tamanho sucesso? Uma 
estratégia construída para a criação de 
uma grande marca, gerando uma pla-
taforma de comunicação que culmina 
com um festival de música. 

 “Cuidamos da marca Rock in Rio não 
como um show, que é o principal objeti-
vo dos festivais convencionais, que con-
tratam bandas e vendem ingressos. Para 
nós, isto é consequência para um traba-
lho de construção de marca”, acredita Ro-
dolfo Medina, vice-presidente comercial 
e de marketing do Rock in Rio. 

O projeto comercial do evento envolve 
um ano de comunicação para os patroci-
nadores e vai muito além da venda de in-
gressos. Desde que as entradas se esgota-
ram em março, o festival dos Medina está 
cada vez mais presente na mídia. “Diferen-

entretenimento

Branding in Rio
Com um plano de marketing que inclui um ano inteiro de ativação para patrocinadores, 
Rock in Rio, lançado em 1985, prepara-se para mais uma edição, já pensando nos 30 anos
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tes marcas, todas muito maiores do que a 
nossa, estão usando o Rock in Rio em suas 
comunicações, como Club Social, Trident, 
Itaú, Volkswagen, Shell. Tem um volume de 
comunicação em torno deste conteúdo.”  
Para a edição 2013, o Rock in Rio amealhou 
verba de patrocínio 30% superior à da úl-
tima edição no Brasil, realizada em 2011. 
Medina não revela o valor arrecadado, mas 
confirma a estimativa de investimento total 
para este ano: US$ 66,4 milhões.

Patrocinadores em destaque
O meticuloso atendimento aos patro-

cinadores inclui visitas guiadas à Cida-
de do Rock, para que cada um conheça o 
espaço dos outros. Os brindes têm de ser 
exclusivos: se uma marca faz uma banda-
na para ativação, nenhuma outra pode fa-
zer. Medina explica que este planejamen-
to extenso de exposição de marca nasceu 
de uma necessidade, ainda em 1985, na 
primeira edição. Na época, a cota máster 

teve o valor de US$ 20 milhões e foi ad-
quirida pela Brahma. “Não tinha dinhei-
ro na verba de comunicação da Brahma 
para isso até porque naquela época não 
havia bellow the line, verba de patrocí-
nio, só comunicação de massa. Por isso 
o Rock in Rio já nasceu com oito meses 
de duração, como um projeto de comu-
nicação suficientemente forte para tirar 
investimento da comunicação de mas-
sa”, recorda. 

Outra diferença para as edições re-
centes é que, na época do lançamen-
to, o evento tinha de ser custeado qua-
se 100% por patrocínios, requisitando 
um investimento maior do patrocinador 
máster. “Hoje conseguimos diluir mais 
entre vários patrocinadores e a bilhete-
ria tem um peso muito importante”, fa-
la. Foi justamente o peso dos ingressos 
no orçamento a causa de o evento ficar 
longe do País por dez anos, entre 2001 e 
2011. Neste meio tempo, o Rock in Rio foi 
realizado em Espanha e Portugal. E, co-
mo a marca não morreu por aqui? Com 
um trabalho em outras searas. “Mesmo 
sem o evento aqui, fizemos muita comu-
nicação no Brasil. Tivemos, por exemplo, 
o Rock in Rio Café, que funcionou entre 
1997 e 2001. E tem um valor emocional 
em torno da marca. O primeiro Rock in 
Rio foi emblemático. Agora, haverá um 
encontro de gerações: as pessoas que 
foram em 1985 querem trazer os filhos 
neste”, aponta.

A ideia de levar a marca a outras plata-
formas está cada vez mais viva. Em con-
junto com a Aventura Entretenimento, foi 
lançado um musical inspirado no festival. 
Há também uma parceria com o iTunes e 
com a Rdio, streaming de música. “E fe-
charemos uma parceria muito relevante 
na área de games, agora. A gente come-
ça a fazer esta marca viver além de um 
festival. Queremos ser a marca de músi-
ca mais importante do mundo, e não de 
um festival de música, porque essa a gen-
te já é”, coloca.

 
Projeto 2015

Tamanha atenção para a estratégia de 
construção da marca faz que a organiza-
ção do Rock in Rio já esteja trabalhando 
na comemoração dos 30 anos do festival, 
em 2015. O plano é ambicioso: uma edi-
ção no Brasil e uma festa simultânea na 
Times Square, em Nova York, com show 
de um grande artista internacional. A 
presença nos Estados Unidos vai além 
desta comemoração. O plano é entrar 
no país com um evento em si, provavel-
mente em Las Vegas, nos próximos três 
anos. A IMX, que adquiriu 50% do Rock 
in Rio no ano passado — mas não par-
ticipa da gestão do festival — tem papel 
fundamental nesta expansão, por con-
ta da parceria com a IMG Worldwide, 
força em entretenimento nos EUA. Me-
dina explica que a companhia é um fa-
cilitador neste plano de entrar no país, 
considerado por ele um mercado onde 
há dificuldade de comunicação por ser 
muito grande, caro e pulverizado, quan-
do se fala de mídia. 

A chegada à Ásia, alardeada na época 
da venda de parte do Rock in Rio para a 
IMX, ainda é um plano distante. “Por en-
quanto é um sonho, estamos focados nos 
Estados Unidos”, ressalta Medina, acres-
centando que, além da edição celebran-
do os 30 anos, o festival está confirmado, 
em Portugal, nos anos de 2014 e 2016, e, 
no Brasil, em 2017.

Em suas 12 edições ( quatro no Brasil, cinco em Portugal e três na Espanha), o Festival recebeu 6,5 milhões de pessoas  
e foi transmitido para mais de um bilhão de pessoas em 200 países por TV e internet. Veja algumas curiosidades do evento:

No ritmo do Rock in Rio 

• Durante o Rock in Rio 1, em 1985, 
o McDonald’ s vendeu 58 mil 
hambúrgueres em um só dia, 
entrando para o Guiness Book of 
Records. Este ainda é o recorde de 
vendas da rede até hoje;

• Em 2008, no Rock in Rio Madrid, 
o recorde da rede Burguer King 
foi batido com a venda de 1.000 
menus por hora;

• Em 2011, o Bob`s vendeu, ao todo,  
448 mil hambúrgueres, 79.112 
apenas em um dia, números 
imbatíveis na história do evento e 
da rede

• Somadas todas as edições do 
festival, foram comercializados 
7,6 milhões de litros de cerveja,  
4 milhões de litros de 
refrigerante, 6,4 milhões de 
sanduíches e 3,5 milhões de 
fatias de pizza.

• Em 2008, na Espanha, o evento 
foi pauta de reportagens por 
240.367 segundos na TVE (maior 
emissora de TV espanhola), por 
mais de 50 horas nas rádios e 
em 1.040 páginas de artigos na 
imprensa;

• De novembro de 2010 a outubro de 
2011, em sua volta ao Brasil, o Rock 
in Rio alcançou um retorno de 
mídia espontânea correspondente 
a r$ 488 milhões. Foram 253 
páginas de jornal em formato 
standard, 6.662 páginas inteiras 
na web e 49 horas na TV. 

• Em 2012, o Rock in Rio Lisboa 
registrou, nos cinco dias do 
evento, 1.482.732 page views 
no site oficial, 862.830 likes 
e 29.072 comentários no 
Facebook, impactando um total 
de 2.247.794 fãs

• Em 1985, ano inaugural do 
Festival, a indústria fonográfica 
brasileira cresceu 180%;

• Em 2001, o evento gerou Us$ 
300 milhões para a economia da 
cidade do Rio de Janeiro;

• Estudo da Universidade de Lisboa 
mostrou que em 2010 o Festival 
teve impacto direto de Us$ 102 
milhões na economia local;

• A cada edição, o Rock in Rio abre 
dez mil postos de trabalho
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Rodolfo Medina: investimento na edição 2013 do Rock in Rio será de US$ 66,4 milhões
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1573, p. 29, 19 ago. 2013.




