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Cerca de 90% das marcas que estiveram no Rock in Rio 2011 estarão de volta à Cidade do 
Rock, no Rio de Janeiro, na edição deste ano, que se inicia na próxima sexta-feira - para os 
supersticiosos, justamente em um dia 13. O que não deve ser problema aos fãs do rock n'roll. 
"São 72 marcas ao todo - o que inclui as lojas presentes no evento", afirma Rodolfo Medina, 
presidente da Artplan (veja entrevista nesta página). 
 
Entre os patrocinadores, destaque para o Itaú, que adquiriu a cota master. Os outros seis 
apoiadores principais são Trident e Club Social - ambas marcas da Mondelez, Heineken, Coca-
Cola Zero, Oi e Volkswagen. 
 
TIROLESA 
 
Uma das atrações de entretenimento mais famosas da última edição do Rock in Rio foi a 
tirolesa da Heineken, cerveja oficial do festival, onde os participantes passavam em frente ao 
palco, inclusive durantes as apresentações da banda. Ela estará de volta ao festival este ano. 
Porém, o grande diferencial da marca é que nesta edição ela irá trabalhar somente com chope. 
"São 500 mil litros de chope, que envolveram cerca de 50 profissionais do nosso time para o 
produto só para conseguir planejar e montar a estrutura. Para nós, é mais caro do que 
entregar latas de cerveja. Porém, nosso objetivo é servir um produto premium, diferenciado, e 
proporcionar uma experiência diferenciada ao consumidor", afirma Bernardo Spielman, gerente 
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da marca Heineken. "O número de 'mochileiros Heineken', que irão distribuir o chope entre o 
público, prestando um serviço além dos bares fixos, também irá dobrar em relação a 2011. 
Serão 190, agora", completa. 
 
Outro elemento forte da cervejaria para o festival foi a campanha global "Heineken: The 
Switch", criada pela TBWA\Neboko e que acabou servindo de ativação para o Rock in Rio. 
 
Para a Heineken, que distribuiu mais de 300 ingressos em latas premiadas, música e esporte 
são as suas duas principais plataformas de entretenimento. "Tanto o esporte - especialmente o 
futebol, com a Champions League - como a música, em eventos do porte de Rock in Rio e 
Lollapalooza, nos proporcionam experiências de consumo que têm relação com a 
internacionalidade da marca. Não temos preferência entre um dos dois pilares. Depende do 
momento", ressalta Spielman. 
 
AÇÃO CONJUNTA 
 
Se em 2011 Trident, a marca de goma de mascar, esteve sozinha em um camarote de 120 
metros quadrados, este ano estará junta ao biscoito Club Social em um espaço duas vezes 
maior, idealizado pela b!ferraz e repleto de ativações dentro do conceito dos produtos. 
 
No caso de Trident, com o conceito "Air Band", promoção realizada pela marca e que 
contemplou centenas de consumidores com quatro ingressos cada (dentro da ideia coletiva de 
ser uma banda, para o vencedor levar também seus amigos) e um grande ganhador, que irá 
para o festival também levando outros três amigos - mas com R$ 300 mil no bolso, 
hospedagem no Copacabana Palace, jantar de gala e traslado para a Cidade do Rock de 
helicóptero. No estande, um consumidor fará uma performance de 40 segundos com uma Air 
Guitar, em um ambiente de realidade aumentada, que será projetada em monitores no local. 
 
Já Club Social também terá um palco onde as pessoas irão se apresentar por 40 segundos, em 
um corpo que irá simular um avatar de uma grande estrela do rock. Por uma tecnologia similar 
ao do Kinect, que faz a leitura dos movimentos do corpo, o consumidor terá sua imagem 
projetada para fora do camarote, em uma tela - onde irá aparecer o corpo do astro do rock, 
mas com o rosto dele. Em relação à promoção, Club Social, estreante em festivais de grande 
porte, lançou a "Quem tem fome de rock e muito mais", baseada no conceito da marca "Quem 
tem fome de algo mais". O grande prêmio, para três consumidores, dá direito a R$ 100 mil e 
viagens e ingressos com tudo pago para o Rock in Rio deste ano e para as próximas duas 
edições - 2014, em Lisboa, e 2015, provavelmente no Rio, novamente. Segundo Daniel Silber, 
líder de engajamento para a marca Trident, a música é a plataforma principal de Trident desde 
que o conceito "Vamos rir mais" foi lançado, em 2010. "Daí vieram vários projetos, como 
patrocínios ao Rock in Rio, Lollapalooza, Planeta Terra, VMB, Skol Sensation, Carnaval. E 
vamos continuar nesse ritmo nos próximos anos", diz, não descartando um evento proprietário 
da marca em breve. "Queremos algo além do patrocínio." 
 
Gerente de marketing da divisão de biscoitos da Mondelez, André Britto lembra que o Rock in 
Rio empresta valores históricos ao brasileiro e também acaba levando isso aos consumidores 
das marcas que o apoiam. "E para nós, mais importante do que ter uma plataforma específica, 
seja ela musical, que é o momento, ou esportiva, como fizemos no passado, é estar em 
eventos que transmitam uma conexão com o consumidor, principalmente o público jovem", 
diz. 
 
DEMOCRATIZAÇÃO 
 
A Coca-Cola Zero lançou a campanha "Quanto mais Rock in Rio melhor", em que une música e 
tecnologia para proporcionar aos jovens de todo o Brasil a possibilidade de participarem do 
festival mesmo que estejam distantes. Por meio de inovação tecnológica, uma edição especial 
de embalagens de Coca-Cola Zero dá acesso às músicas de maior sucesso do festival. Desde 
agosto, latas de 350 ml e garrafas de 600 ml com a temática do Rock in Rio contam com um 
aplicativo inédito, disponível para Android e iOS, com playlists contemplando sete estilos 
musicais. 
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"As embalagens se baseiam no conceito da 'internet das coisas' (Internet of Things), tendência 
que conecta objetos comuns do dia a dia à web. Para Coca-Cola Zero, uma marca 
comprometida com a inovação, isso é uma realidade", afirma Gian Martinez, diretor de 
excelência criativa da Coca-Cola Brasil. 
 
O projeto da Coca-Cola vai ao encontro do pensamento de Rodolfo Medina, que cita a 
diversidade como um dos grandes diferenciais do festival. "O Rock in Rio é um projeto para a 
família. Queremos promover o encontro de gerações, queremos que as pessoas que foram em 
1985 levem os filhos agora. Por isso nosso lineup é muito segmentado. Respeitamos as 
diferenças das pessoas." 
 

 
 
Las Vegas é o novo foco do evento 
 

 
 
Das grandes marcas patrocinadoras do Rock in Rio em 2011, apenas uma - a Claro - decidiu 
não apoiar o festival que se inicia nesta semana, tendo a estrela pop Beyoncé como o grande 
nome do primeiro dia e encerrando 10 dias depois em grande estilo, com o heavy metal dos 
ingleses do Iron Maiden. Porém, a empresa de telefonia cedeu espaço para a concorrente Oi. 
Rodolfo Medina, presidente da Artplan e responsável por negociar todos as cotas, diz que o 
Rock in Rio certamente está entre os maiores eventos do mundo em volume de patrocínios, 
mas não revela valores. Ele conta que houve um aumento de 20% no investimento das marcas 
e que este festival será melhor que o anterior. "Os nossos parceiros já sabem o que funciona e 
o que não funciona na Cidade do Rock." Confira, abaixo, os principais trechos da entrevista 
concedida por Medina ao propmark. 
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PATROCÍNIOS 
 
"Os patrocínios aumentaram: crescemos 20%. Talvez tenha sido a maior captação que um 
evento já teve nessa área. Claro, sem contar Copa do Mundo e Olimpíadas. Mas com certeza o 
Rock in Rio está entre os principais. Conseguimos melhorar a performance do ano passado e 
foi muito bom ver que marcas que estiveram conosco em 2011 entenderam que foi um 
investimento bom o suficiente para que 90% delas quisessem voltar. Das grandes, a única que 
não entrou foi a Claro. E a Oi aproveitou o seu lugar." 
 
AÇÕES INTERESSANTES 
 
"Será melhor porque estamos operando a Cidade do Rock pela segunda vez. Os 
patrocinadores, como são praticamente os mesmos, também já sabem o que funciona, o que 
não funciona, a que tipo de ações o público reage melhor. E as ações estão mais legais este 
ano. Várias marcas planejaram coisas muito interessantes como Itaú, Coca-Cola, Oi. No caso 
da Oi, creio que é uma ação única no mundo, conectando todos que estarão lá: quem entrar 
ganhará uma pulseira da operadora por meio da qual poderá passar as experiências para as 
redes sociais em real time. Vários totens estarão espalhados, possibilitando a conexão. É uma 
rede fixa, não tem nada a ver com a rede móvel. Acredito também que reduzir o volume de 
pessoas na Cidade do Rock, de 100 mil para 85 mil, também será melhor para a experiência 
do público." 
 
CRISE 
 
"A crise não nos afetou. Primeiro porque começamos a trabalhar com muita antecedência. No 
último evento, em 2011, já anunciamos alguns patrocinadores de 2013. Com isso, consegue-
se fechar muita coisa antes. Não sentimos nada, não houve cancelamentos e acredito que em 
momentos de recessão as empresas se concentram no que funciona. E não vejo um momento 
de crise, mas sim um período mais difícil, em que é preciso controlar mais a verba e investir 
com mais controle. Acho que aí os líderes em determinadas categorias se beneficiam." 
 
ATIVAÇÃO 
 
"Temos uma estrutura dentro do Rock in Rio quase como uma agência de publicidade. Para 
cada marca há um atendimento. Provocamos, pedimos que ativem, ajudamos no que for 
preciso, damos ideia quando necessário e estamos muito presentes. Só não executamos. É 
cansativo e desgastante, mas faz com que o resultado venha. E o patrocínio do Rock in Rio é 
caro. Se for só para colocar 85 mil pessoas dentro da Cidade do Rock, essa conta não fecha. 
Ou fala-se com os 200 milhões de brasileiros, durante o ano inteiro, ou ele fica muito caro. 
Mas é claro que há tamanhos diferentes de patrocínio e cada marca investe o que lhe é 
conveniente: existem aquelas que apoiam o evento, pagam um preço menor e atuam somente 
dentro da Cidade do Rock. Mas são experiências pontuais. Acreditamos que o resultado está no 
projeto de comunicação. Tanto é que esgotamos os ingressos em quatro horas. E continuamos 
anunciando, não paramos um minuto." 
 
PREÇOS JUSTOS 
 
"Existe uma demanda de ingressos maior do que o que podemos oferecer. Foram dois milhões 
que tentaram comprar ingressos e não conseguiram. Dava para fazer cinco festivais. Mas 
acreditamos que não vale a pena aumentar o valor dos ingressos, pois seu preço é justo. 
Custa Rs 260, com 20 shows por dia. Pensamos a longo prazo -um preço justo faz com que o 
consumidor cuide melhor da sua marca e mantenha a Cidade do Rock cheia para que os 
patrocinadores possam proporcionar boas experiências." 
 
FUTURO 
 
"Temos um sonho: ter a marca de música mais importante do mundo - não de festival de 
música, porque essa já somos. E existe essa oportunidade. Há marcas fortes no mundo do 
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futebol, por exemplo, mas não na música. Uma marca global que tenha destaque e não 
represente apenas um festival. Teremos o Rock in Rio 2014 em Portugal e, em 2015, voltamos 
para o Brasil, ano em que também estamos discutindo ir para os Estados Unidos. Debatemos 
com outros países também, como Alemanha e México, mas o maior desafio são os EUA. A ideia 
é tentar realizá-lo em Las Vegas. Íamos fazer na Argentina, mas adiamos devido aos 
problemas políticos e econômicos do país. O que é uma pena, pois por lá a marca já é 
relevante e os argentinos são muito apaixonados por música, assim como os brasileiros." 
 
EXTENSÕES DA MARCA 
 
"Fizemos o musical 'Rock in Rio' com a Aventura Entretenimento, que se esgotou em São Paulo 
e no Rio de Janeiro. Foi um sucesso, e pensamos em levá-lo para Portugal e Espanha, onde a 
marca é forte. Temos uma parceria interessante com o iTunes, onde se pode acessar as 
músicas de todos os festivais, e com a Rdio, para Streaming de música. E a parceria com 
Angry Birds, firmada na semana passada, é nossa primeira incursão no mundo dos games. 
Queríamos estar presentes nesse universo. Nossa marca também tem quase 10 milhões de 
seguidores no Facebook." 
 
PROBLEMAS E SOLUÇÕES 
 
"Há problemas na Cidade do Rock, como o fato dela ser apertada principalmente para 
bastidores, infraestrutura e espaço para circulação de caminhões. Os camarins, este ano, 
serão no Riocentro. No backstage haverá um apoio, o que elimina uma quantidade grande de 
material e de pessoas. Só fica por lá quem sobe para tocar. Mudamos muito a logística interna 
do festival. Tomamos mais cuidado com a operação de alimentação também. Esperamos ainda 
que o projeto social ligado à limpeza dê bons resultados esse ano. No último festival, o local 
ficou muito sujo, com latas de lixo vazias e muitos copos no chão. Haverá inclusive ações das 
marcas, como a Heineken, para que as pessoas recolham copos e ganhem brindes." 
 
TRANSMISSÃO 
 
"A transmissão será feita ao vivo pelo Multishow. A TV Globo transmitirá as bandas principais, 
diariamente. A Globo.com transmitirá ao vivo pela internet, para o Brasil. E o YouTube, para o 
mundo. O show do Metallica em Portugal, no Rock in Rio 2012, é a terceira maior transmissão 
da história do YouTube, só perdendo para o salto da estratosfera da Red Bull e para o 
casamento real inglês. E esse ano queremos bater essas marcas." 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 set. 2013, p. 8. 
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