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Como o público avaliou o Rock in Rio? 
Quais as marcas patrocinadoras que 

mais se destacaram no festival? Quais as 
ações de marketing mais lembradas? Es-
tas e outras perguntas foram levantadas 
pela consultoria Ilumeo em um estudo 
com foco no festival que levou quase 600 
mil pessoas à Cidade do Rock durante se-
te dias e contou com cobertura ao vivo do 
Multishow, além de transmissões na TV 
Globo e na internet. 

Para medir o impacto do evento e a re-
lação deste com as marcas, foram con-
sultadas quase 1,3 mil pessoas em todo 
País, por meio da metodologia de pes-
quisa online com autopreenchimento. 
Diego Senise, diretor da Ilumeo, conta 

PATROCÍNIO

Revelações 
do Rock in Rio 
Estudo da Ilumeo avalia as marcas que mais 
se benefi ciaram da associação com o festival 

Por TERESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br

A opinião dos brasileiros 
sobre o festival
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Percepção de valor dos ingressos

Impacto dos patrocínios para o público
O que mudou para os frequentadores do evento 
as marcas terem patrocinado o Rock In Rio
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tém a liderança com o seu aplicativo de 
música na latinha.

A Ilumeo apurou ainda marcas que 
combinam com o Rock in Rio mas que 
não estavam presentes entre os parceiros 
oficiais do festival. Entre os anunciantes 
citados pelas pessoas ouvidas estiveram 
Smirnoff, RedBull, Samsung, Guaraná, 
Adidas, Budweiser, Halls, Cavallera, All 
Star e Bradesco. 

A emboscada do Iron Maiden
Além das ações oficiais das marcas pa-

trocinadoras, também chamou a atenção 
o episódio protagonizado pelo vocalista do 
Iron Maiden em pleno Palco Mundo no úl-
timo dia do festival. O cantor Bruce Dickin-

Recall de patrocínio
As marcas que patrocinaram o evento e que 
foram mais lembradas de forma espontânea
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que o evento foi bem avaliado. “A no-
ta dada ao Rock in Rio foi bastante alta, 
com uma média de 8,5, mas muita gente 
deu nota 9 e 10”, conta, lembrando que o 
ingresso foi considerado caro (veja mais 
nos gráficos ao lado). 

O estudo avaliou o recall dos patro-
cinadores. A Coca-Cola lidera na lem-
brança de patrocínio, seguida por Itaú e 
Heineken. “Os resultados são influencia-
dos por vários fatores. Dentre eles cria-
tividade das ações, o quanto as marcas 
ativaram este patrocínio e congruência 
entre posicionamento da marca e o as-
tral do evento. Neste último ponto, vale 
lembrarmos o quanto Coca-Cola, com o 
conceito de felicidade, e Itaú, com trans-
formação, estão em sinotnia com o Rock 
in Rio. Não por acaso, foram as marcas 
mais lembradas”, analisa. 

Senise acrescenta que as lembranças 
de ativações das marcas no evento são 
bem mais tímidas, mas a Coca-Cola man-

son aproveitou o palco do evento para di-
vulgar a cerveja da banda, chamada Tro-
oper, e desqualificou a Heineken, parcei-
ra oficial do evento, ao dizer que a cerveja 
servida no festival era tão ruim que ele, para 
se garantir, trouxera a sua própria bebida.

Procurada pela reportagem, a Hei-
neken informou que está buscando mais 
detalhes do ocorrido junto aos organi-
zadores do Rock in Rio para que uma 
análise precisa dos fatos possa ser fei-
ta. “Apenas depois dessa apuração, a 
Heineken avaliará eventuais medidas a 
serem tomadas”, divulgou a cervejaria, 
através de sua assessoria de imprensa.

 A inciativa de Dickinson foi classifica-
da como pirataria, por Maurício Maga-
lhães, presidente da Tudo.  “Uma atitu-
de como esta até vira graça para alguns, 
mas fica feio para a grande maioria. Hoje 
as marcas se diferenciam por elegância, 
onde menos é mais”, avalia. “A pirataria 
agressiva soa o contrário.”

Público aprovou o festival, mas acha que pagou caro para ver shows como o de Bruce Springsteen 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1579, p. 28, 30 set. 2013.




