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No mercado de entretenimento, shows 
e eventos, no qual as marcas apostam 

pesadas fichas para conquistar o públi-
co consumidor, a criatividade no desen-
volvimento de ações diferenciadas e com 
conteúdo relevante torna-se peça-chave. 
“Em um setor altamente comoditizado e 
com recursos tradicionais de comunica-
ção cada vez mais inflados e parecidos, 
fazem sucesso as ações individualizadas, 
que impulsionam o consumo emocional, 
ou seja, aquela que pega o consumidor 
pelo apreço”, assinala Duda Magalhães, 
diretor-geral da Dream Factory.

Nesse cenário, amplia-se um movimen-
to que impulsiona o desenvolvimento de 
eventos proprietários, ou seja, aquele em 
que a marca é a dona da festa. “Nos dias 
de hoje, ser apenas um patrocinador (ao 
lado de outros) não traz nenhuma vanta-
gem para quem quer visibilidade. É por 
isso que as empresas de entretenimento 
vivem um momento de reflexão, pois fi-
cou claro que as marcas não acreditam 
mais no formato ultrapassado de expo-
sição”, dispara Marcelo Lenhard, presi-
dente da agência Hands. 

Esse tipo de evento representa auto-
nomia sobre o conteúdo. Ser proprietá-
rio do evento é diferente de ser patroci-
nador máster. “A vantagem está em pro-
mover uma ação que esteja totalmen-
te voltada à estratégia de comunicação 
e aos objetivos de negócio da empresa. 
Trata-se de algo muito sutil, mas que faz 
toda a diferença no momento de estabe-
lecer os objetivos a serem mensurados e 
os resultados a serem alcançados com a 
ação”, avalia Ethel Pereira, professora da 
Faculdade Cásper Libero e integrante de 
um grupo de pesquisa sobre comunica-
ção na sociedade do espetáculo.

Tendência

Um evento para chamar de seu
Marcas investem cada vez mais em eventos próprios para falar com o seu público de forma personalizada 

Por Renata Batochio

Nesse contexto é que a estratégia on-
de a marca empresta seu nome a um fes-
tival de música, artes, esportes, tecnolo-
gia, entre outros, vem sendo aposta das 
empresas que trabalham na área de sho-
ws, por exemplo, pois, além de não fica-
rem à mercê da sazonalidade das tem-
poradas, podem oferecer a seus clientes 
o grande benefício que o naming rights 
proporciona, como levar para o ambien-
te em questão o seu conceito, produtos 
e robustez. Quando o evento é próprio, 
a visibilidade é muito maior, pois to-
dos os holofotes estarão voltados para 
a marca em questão. A receita, a prin-
cípio, é simples: disponha de uma ver-
ba polpuda, trace uma tática bem ela-
borada, defina seu público, escolha um 

Skol Sensation reuniu 40 mil pessoas na última edição, em julho             

Tirolesa da Heineken no Rock in Rio: destaque num festival repleto de ações de marcas 
Festival de Músicos de Metrô, da Red Bull, será 
realizado em 2014 no Rio de Janeiro 
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lugar bacana e crie conteúdo relevante. 
Uma das precursoras nesse modelo 

de negócio é a Skol, que, em 1999, deci-
diu investir no desenvolvimento do fes-
tival de música eletrônica Skol Beats. Em 
2009 o evento mudou de nome para Skol 
Sensation e continua obtendo sucesso — 
tanto que na edição deste ano, realizada 
em julho, reuniu mais de 40 mil  pessoas. 
Outro evento de marca da Ambev é o tra-
dicional Camarote da Brahma, que já se 
transformou em patrimônio histórico do 
Carnaval, pois gera valor ao criar alterna-
tivas de diversão para seu público. 

Música e esportes
Red Bull, por sua vez, respira eventos 

proprietários. Aliás, são a espinha dorsal 
de suas estratégias de marketing, que já 
se transformaram em referência no mer-
cado. O modelo das ações, lançado em 
2000, fez que a empresa optasse por in-
vestir 30% de seu faturamento em marke-
ting e metade disso vai para eventos. Pa-
ra atingir perfis diferentes de público, a 
marca aposta em locações únicas e mo-
dalidades desafiadoras, posicionando Red 
Bull como objeto de desejo. 

“A ideia é mostrar os valores da mar-
ca de forma direta”, diz Bazinho Ferraz, 
da XYZ. Ou seja, atributos que a Red Bull 
procura associar à marca, como coragem, 
ousadia, superação de limites, desafios e, 
principalmente, desempenho. Ferraz ci-
ta o exemplo do Red Bull X-Fighters, rea-
lizado em Brasília, em 2011, que reuniu 
mais de cem mil pessoas na Esplanada 
dos Ministérios. Foram necessários 600 
caminhões de terra para transformar o 
local em um parque de diversões para os 
melhores pilotos de Motocross FreeStyle 
do mundo, registrando público recorde 
em toda a história do X-Fighter.

Outro projeto da Red Bull que atin-
ge um grande público é o Festival Inter-
nacional de Músicos de Metrô. “Ele tem 
uma estratégia de longo prazo bem defi-
nida, conceito simples, pioneiro e conci-
so, além de abordagem muito eficiente. A 
ação tira proveito do fluxo diário de qua-
tro milhões de usuários diários de metrô, 
sendo talvez o maior festival do mundo, a 
um custo bem abaixo de qualquer outro 
show tradicional”, explica Marcelo Beral-
do, idealizador do projeto que, em 2014, 
será realizado no Rio de Janeiro. “De ma-

neira natural, o festival vai ao encontro 
do seu público, mostrando que, para ser 
marcante, não necessariamente é preciso 
ser grandioso em termos de investimen-
tos”, pontua Beraldo.

A Hands deselvolveu para a Microsoft 
do Brasil uma plataforma que gerou bons 
resultados. O Campus Tour visitou 24 uni-
versidades levando ao universo acadê-
mico a experiência completa do Windo-
ws 8. “Por meio do entretenimento pro-
porcionado pela ação, mais de 40 mil jo-
vens aprendem brincando/competindo 
informações técnicas contextualizadas em 

uma narrativa envolvente e engajadora”, 
conta Marcelo Lenhard. De acordo com o 
diretor de marketing da Microsoft, Maurí-
cio Ferreira, a subsidiária brasileira foi a 
que alcançou o melhor resultado em ex-
perimentações de produtos companhia, 
com esse projeto, no ano fiscal de 2013.

O Rock in Rio é um caso à parte: criado 
pelo empresário Roberto Medina, o festi-
val contou com investimento em publici-
dade da ordem de R$ 50 milhões na última 
edição (que teve um custo total de produ-
ção de R$ 135 milhões para os sete dias). 
Marcas como Itaú, Heineken, Coca-Co-

la, Club Social, Trident e Oi, os principais 
patrocinadores do evento, acreditam na 
prosperidade do empreendimento e con-
sideram o retorno de seus investimentos 
altamente positivo. “Mantivemos estraté-
gia de ativação com atrações divertidas e 
que levaram a milhares de  pessoas o cli-
ma e a energia que o Rock in Rio carre-
ga”, determina Andrea Pinotti Cordeiro, 
diretora de marketing do Itaú Unibanco.

A Dream Factory foi a agência respon-
sável pela elaboração de ações criadas sob 
medida para 14 clientes que atuaram to-
dos ao mesmo tempo, “brigando” pe- 
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Acontecimentos recentes 
como o esvaziamento da Geo e o 
enfraquecimento da imagem da 
IMX não desanimam as empresas 
promotoras de shows e festivais de 
música. A criatividade da indústria 
brasileira não deve deixar a peteca 
cair, tanto que as grandes do ramo 
contam com boas atrações agendadas 
para 2014 (veja quadro). 

“O câmbio, apesar da pequena 
desvalorização, ainda está favorável 
e a confiança dos operadores de 
eventos continua em alta. Existem 
desafios específicos, mas, no geral, 
acho que o Brasil cada vez mais 
firma-se como um destino para 
grandes eventos”, afirma Flavio 
Steiner, diretor-geral da Engage. “O 
Brasil, em especial o Rio de Janeiro, 
vive um momento econômico ímpar. 
É preciso intensificar a geração de 
empregos, o consumo consciente, 
e ampliar o acesso à cultura e à 
educação. Por meio da geração cada 

Agenda 

2014

Musicais

Jesus Christ Superstar (T4F)
Chaplin (Chaim XYZ Produções)

Ghost: The Musical (4ACT)
Cidade de Deus (Charles Möeller 

e Claudio Botelho)
Mamonas Assassinas (Miniatura9)

Se eu Fosse Você (Aventura)
Chacrinha: velho Guerreiro (Aventura)

O show não pode parar
vez maior de negócios nos segmentos 
de conteúdo e entretenimento, a 
chamada economia criativa é uma 
das chaves para o alcançarmos esses 
objetivos”, destaca o empresário Luiz 
Calainho, que comanda a holding 
L21Participações.

A opinião é compartilhada por 
Steiner, da Engage. “Existem desafi os 
específi cos, mas, no geral, acho que 
o Brasil fi rma-se como destino para 
grandes eventos”, assegura. O sócio-
diretor da MixMaker, Marcos Scabia, 
lembra que, apesar de o País continuar 
na rota dos grandes espetáculos, o preço 
dos shows é elevado para a maioria da 
população. “Temos grandes nomes que 
vêm para cá, mas o que tem ocorrido 
são estádios semicheios e venda de 
patrocínio prejudicada em função da 
alta oferta de shows, com produtores 
que saem machucados de algumas 
iniciativas”, sinaliza.

A T4F, uma das maiores do 
setor, guarda algumas cartas na 
manga. Entre as novidades, aposta 
no público adolescente, que deverá 
prestigiar as apresentações de 
Justin Bieber, em novembro. A 
previsão é que os ingressos sejam 
todos vendidos com antecedência. 
“Já temos ingressos esgotados para 
a turnê brasileira do One Direction, 
no ano que vem”, conta Alexandre 
Faria, diretor artístico da T4F. 

Os eventos da empresa são, quase 
todos, produzidos e realizados 100% 
pela própria T4F. “Isso faz parte 
do nosso DNA desde o início e hoje 
atuamos de maneira muito ampla: 
estamos em Brasil, Argentina e Chile 
e somos proprietários de cinco casas 
de espetáculos”, contabiliza Faria. 
A T4F vai operar o teatro localizado 
no Instituto Tomie Ohtake, em São 
Paulo, e será responsável pelo festival 
Lollapalooza (antes no portfólio da 
Geo) a partir de 2014.

Com o intuito de avançar no ramo 
de shows e festivais patrocinados por 
marcas, a Holding Clube, que reúne 
oito agências, fechou parceria (que 
deve transformar-se em sociedade) 
com a produtora musical Enjoy.e. 
“Trata-se de um mercado com 
enorme potencial e há espaço para 
todos”, avalia Peu Guimarães, sócio-
fundador da Enjoy.e, que foca suas 
plataformas em públicos menores, 
mas dispõe de projetos maiores em 
desenvolvimento. “Nosso principal 
trabalho é criar projetos em parcerias 
com marcas para trazer para o Brasil 
bandas que não viriam para cá se 
não fosse o patrocínio”, explica. Um 
projeto de sucesso nesses moldes é 
o Jack’n Roll, festival da marca de 
uísque produzido pela Brown-Forman, 
criado para promover a conexão entre 
a bebida e o público mais jovem.

la atenção do mesmo público. “O desa-
fio é exatamente esse: conseguir chamar 
a atenção e falar com o consumidor num 
ambiente onde todo mundo está compe-
tindo entre si”, analisa o diretor-geral da 
agência, Duda Magalhães.

Experiência de marca
É nesse cenário que as experiências 

entram em cena, pois seu principal ob-
jetivo é transmitir ao consumidor sensa-
ções que contribuam com a concepção de 
identidade, reforçando os valores da mar-
ca. “O grande diferencial está em propor-
cionar ao participante uma vivência úni-
ca e memorável. O evento é um grande 
catalisador de público disposto a partici-
par de novas experiências. O patrocina-
dor tira proveito desse momento ao criar 
situações inusitadas, que comuniquem o 
conceito de sua marca de maneira irreve-
rente”, afirma a professora Ethel Pereira.

Quando o consumidor passa por uma 
boa experiência, a tendência é que a mar-
ca que proporcionou essa sensação seja 
lembrada de forma muito positiva. “As 
empresas que têm maior compreensão 
sobre os resultados que as intervenções 
ao vivo podem proporcionar são mais 
bem-sucedidas, como ocorreu com Hei-
neken, no Rock in Rio, através da ativação 
da Tirolesa”, lembra Lenhard, da Hands, 
ao destacar as inúmeras notícias divulga-
das na mídia sobre essa ação.

Na avaliação de Magalhães, os grandes 
eventos de música e entretenimento con-
quistam o público de duas formas: conte-
údo artístico (e seu entorno) e as experi-
ências que as marcas proporcionam. “Sem 
dúvida o principal desafio é estar atento 
às tendências de comportamento e fazer 
benchmark para atualizar nossos produ-
tos. Este ciclo tem sido cada vez mais rá-
pido, exigindo velocidade das equipes de 
planejamento e produção para manter seus 
eventos na vanguarda dos respectivos seg-
mentos”, completa Flavio Steiner, diretor-
-geral da Engage Eventos, do Grupo RBS.

Festival Jack’n’Roll, do 
uísque Jack Daniels
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Shows/Festivais
Bad Religion*

Marillion*
One Direction**

Queens of the Stone Age**
Laura Pausini**
Demi Lovato**

U2 (a confi rmar)
*FreePass + HSBC Hall

**T4F

MM 1582 report especial RH.indd   56 17/10/2013   18:27:12

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
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1582, p. 54-56, 21 out. 2013.




