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Festival de música eletrônica deve atrair 45 mil jovens no fim de semana. Com a quarta edição do 
"Skol Beats", que acontece amanhã no Complexo do Anhembi, a Skol confirma seu posto como 
uma das maiores promotoras de evento de marketing na América Latina. Na primeira edição, 
realizada em 2000, a festa, totalmente voltada para à música eletrônica, reuniu nas quatro 
cidades que foi realizada aproximadamente 20 mil pessoas. Este ano, a expectativa é que 45 mil 
pessoas estejam no evento, que ocorre só em São Paulo.  
 
Para abrigar este público, que ouvirá durante 17 horas 70 atrações, sendo 42 delas djs nacionais 
e 28 internacionais, a cervejaria construiu além da estrutura do Anhembi, que tradicionalmente 
abriga o Carnaval paulistano, 4 tendas, com aproximadamente 2 mil metros quadrados, 1 palco 
com 18 metros de boca de cena, duas praças de alimentação, com 600 metros quadrados cada e 
seis bares, fora os oito que já existem no local - fora toda a estrutura paralela, como espaço para 
atendimento de emergência, imprensa e outras tendas de promoção e vendas de produto que um 
evento deste porte exige.  
 
"O Skol Beats é hoje um dos maiores eventos do mundo na área de música eletrônica", comemora 
a gerente de eventos da Skol, Andréa Fernandes. Segundo ela, a cervejaria leva um ano inteiro 
preparando cada uma das edições e tem se preocupado constantemente em melhorar ano a ano o 
relacionamento com seu público alvo, que é o jovem adulto.  
 
A própria vinda da festa para o Anhembi, que até o ano passado ocorria no Autódromo de 
Interlagos, demonstra isto. "Percebemos que o Anhembi está melhor localizado, pois está próximo 
a duas estações de Metrô e que o acesso ao evento seria facilitada devido as três entradas que 
possui o Complexo", explica Andréa. A mudança de endereço para o Sambódromo permitiu que a 
organização do evento distribuísse a entrada do público pelos portões, na tentativa de evitar as 
longas filas que marcaram as edições anteriores.  
 
Ontem, uma campanha de responsabilidade social também foi lançada para conscientizar o 
público dos perigos de se misturar bebida e direção. Com o tema "Beber redondo é beber com 
responsabilidade" a cervejaria pretende incentivar que os jovens não causem acidentes após não 
só o "Skol Beats", mas em todas as ocasiões em que consumirem bebidas alcóolicas. "Queremos 
que as pessoas se divirtam mas com total responsabilidade", diz Andréa. Latas descartadas serão 
recolhidas e doadas à Associação dos Catadores.  
 
Com verba anual de R$ 350 milhões da Ambev, destinadas ao marketing de suas marcas, a Skol 
não revela os valores que a festa movimenta mas tem feito um trabalho mais do que eficiente 
para se manter como marca líder entre as cervejas brasileiras. "Todas nossas metas foram 
alcançadas e continuaremos líderes", acredita Andréa. O "Skol Beats" amanhã dará a dimensão do 
que está dizendo.  
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