
A primeira edição do Rock 
in Rio, em 1985, fez baru
lho. Num gigantesco palco, 

construído em uma área de 5 mil 
metros quadrados, 28 bandas se 
apresentaram para 1,4 milhão de 
pessoas. Os shows alavancaram 
o crescimento da indústria fo- 
nográfica no país — que foi de 
180% naquele ano. Em vez de 
simplesmente repetir a fórmu
la de sucesso, a estratégia foi rein- 
ventá-la, segundo conta a carioca 
Roberta Medina, 35 anos, filha 
do empresário Roberto Medina, 
o criador do Rock in Rio. Forma
da em Publicidade, ela é respon
sável pela internacionalização da 
marca em 2004 — o evento pas
sou a ser realizado também em 
Lisboa e Madri. “Se nos limitás
semos a shows de rock, não ven
deríamos tantos ingressos”, afir
ma. Em suas 12 edições, o even
to atraiu 6,5 milhões de pessoas 
— a última delas, em 2011, movi
mentou R$ 3 bilhões. Enquanto 
organiza a próxima, que acon
tece entre os dias 13 e 22 deste 
mês, no Rio de Janeiro, Rober
ta deu a entrevista a seguir para 
Pequenas Empresas & Gran
des Negócios.

P: Qual é o maior desafio 
do Rock in Rio?
R: Ser criativo. Quem realiza um 
festival a cada dois anos preci
sa surpreender, ir além da ex
pectativa do público. A primei
ra edição tinha só um palco e 
duas praças de alimentação. Ho
je há vários palcos, tendas te
máticas, desfiles e debates. Se 
nos limitássemos aos shows de 
rock, não venderíamos tantos 
ingressos. Por isso avançamos 
na experiência de entreteni

mento com tirolesa, roda-gigan- 
te, montanha-russa e palco pa
ra dançarinos. Criamos uma rua 
cenográfica, a Rock Street, que 
reúne artistas de rua e exposi
ções no estilo do bairro de Cam- 
den Town, em Londres. Em 
2001, investimos no projeto 
“Por um Mundo Melhor”, que 
leva parte da arrecadação do 
evento para projetos sociais.

P: O que mudou no 
espírito dos shows?
R: A essência é a mesma: juntar 
pessoas em um lugar de paz e di
versão, tendo a música como elo. 
Aos poucos, porém, fomos dan

do mais importância a questões 
como a sustentabilidade. Come
çamos a neutralizar emissões de 
carbono com replantio de árvo
res, lançamos campanhas pelo 
uso de transporte público e ado
tamos a reciclagem do lixo. O re- 
ciclável vai para cooperativas, e 
o orgânico vira adubo em proje
tos de reflorestamento.

P: Como foi estrear o Rock 
in Rio fora do Brasil?
R: Em 2004, realizamos o even
to no exterior pela primeira vez. 
Foi em Portugal, o melhor país 
para uma marca de língua por
tuguesa começar sua expansão.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



Chegar à Europa foi decisivo. O 
Brasil ficava muito isolado na 
época, mas no continente euro
peu você se abre para o mundo. 
Passamos a interagir com dife
rentes países e culturas. A Es
panha veio a seguir, como um 
processo natural, já que estava 
ao lado e se mostrava logistica- 
mente viável.

P: Qual é a diferença 
de produzir um festival 
no exterior?
R: Acho bem mais fácil. Aqui, o 
mercado é maior, mas pulveri
zado. Passo dias em contato 
com centenas de fornecedores, 
e o comprometimento deles cos
tuma ser bem menor. Na Euro
pa, você marca uma reunião com 
oito meses de antecedência e 
não precisa confirmar na véspe
ra. O comportamento do públi
co, mais sereno, também faz di
ferença. Lá fora, uso um terço da 
segurança necessária no Brasil. 
A nossa plateia é mais agitada.

P: Qual é a estrutura 
atual da empresa?
R: Somos um circo que está co
meçando a virar uma compa
nhia. Pertencemos ao grupo Art- 
plan, onde temos uma equipe 
que só se dedica ao festival. Até 
2008, éramos meia dúzia de pes
soas que trabalhavam tempora
riamente e desmontavam tudo 
logo depois. Hoje, como o even
to acontece a cada dois anos, te
mos 30 funcionários fixos. O ti
me cresce bastante nos 12 meses 
que antecedem cada edição, e 
chega a 70 pessoas. Cada Rock 
in Rio reúne 15 mil colaborado
res, incluindo os indiretos.

P: O Rock in Rio será 
realizado em outros países?
R: As negociações são longas e 
parecem corridas de cavalos — 
a cada momento uma cabeça es
tá na frente, nada é garantido. 
Estávamos negociando com a 
Polônia, mas veio a crise econô
mica e deixamos o projeto para 
depois. Aí tivemos a ideia de le

var o Rock in Rio à Argentina. A 
Cidade do Rock portenha já es
tá projetada. Assinamos contra
to com a prefeitura de Buenos 
Aires, mas paramos nos entra
ves criados pelo governo argen
tino. Hoje estamos conversando 
com Turquia, Alemanha, Peru e 
Estados Unidos. Por enquanto, 
Las Vegas tem mais chances de 
abrigar o Rock in Rio em 2015.

P: Para você, qual 
é o futuro da marca?
R: Queremos ser a maior marca 
de música do mundo, com fôlego 
para chegar a mais países. Reuni
mos 9 milhões de pessoas nas re
des sociais e licenciamos 600 pro
dutos neste ano — em 2011, eram 
350. Há dois anos, a marca movi
mentou mais de R$ 3 bilhões, ci
fra que continua crescendo. 
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Caixa de texto
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 296, p. 40-42, set. 2013.




