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   A música é algo que as pessoas consomem há muito
tempo, e com os festivais elas se sentem mais conectadas
com os artistas. Com o cancelamento dos festivais na
pandemia voltou em 2022 com muita força e é um
mercado onde as marcas enxergam várias oportunidades  
para se comunicar com o consumidor. 
     Considerando esse contexto, faz sentido entender o que
as marcas estão fazendo nos últimos anos e o que se tem
de novidade no mercado para entender quais são as
tendências em relação a comunicação de marcas em
festivais.
     A grande parte dos festivais são recheados por marcas
realizando ações, interações, distribuindo brindes, etc. Elas
procuram estar presentes o tempo todo. Tudo isso fez
despertar a curiosidade em entender melhor esse tipo de
presença e ação das marcas em certos festivais, a
relação dela com o público e como elas seguem as
tendências do mundo na atualidade.

  

APRESENTAÇÃO DO PROJETO
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GERAL

Compreender quais as estratégias de comunicação das
marcas em festivais de música. 

ESPECÍFICOS

Levantar tipos de ações de comunicação usados
dentro dos eventos

Compreender a relação entre a experiência de marca e
o público do evento

Levantar estratégias de experiências que as marcas
utilizaram em festivais

Levantar as tecnologias imersivas utilizadas por
marcas dentro de eventos

Entender como o tema sustentabilidade é abordado
pelas marcas em suas ações nos festivais
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AFINAL, O QUE É UM

FESTIVAL DE MUSICA?

O termo ''Festival'' foi inventado como
um substantivo na literatura  no século
XV. Porém, no século passado ele já era
designado como uma espécie de
comemoração nas igrejas. 

Portanto, Festival é uma representação
artístico-cultural, que pode envolver
apresentações, competições ou
promoções comerciais, independente
do seu propósito.

''Para Getz (2001) todo festival deve ser
considerado um evento especial, mas
nem todo evento especial é um
festival, já que pode ser uma
competição esportiva, um encontro,
um show ou uma promoção
comercial''.

Fonte: UFBA, disponivel em:
http://www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/FESTIVAL.pdf

6  |  60

http://www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/FESTIVAL.pdf


O MERCADO DE

FESTIVAIS

A cada ano que passa o mercado fica
mais concorrido, seja ele em qual
segmento for. E dentro dos festivais não
é diferente: estão sempre em busca de
tendências para se adequar,
surpreender, inovar, buscar o
reconhecimento e lembrança da marca.

O fator pré e pós pandemia de Covid -19
fez com que as marcas tivessem que
readaptar determinadas estratégias,
visto que foi preciso cancelar todos os
eventos presenciais.

A volta dos grandes eventos em 2022
após 2 anos inativos trouxe uma série de
mudanças e novidades, além da busca
das marcas em se manter atualizadas
com um mundo que anda diferente -
como o boom de escassez destes
eventos com a retomada pós pandemia
e também a nova geração que é mais
exigente.
 
Existe uma série de fatores onde as
ações das marcas têm um papel cada
vez mais importante nas estratégias da
presença delas nos festivais e será
entendido ao longo desta pesquisa.
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QUE TAL CONHECER UM POUCO

DOS FESTIVAIS?

Serão apresentados 3 festivais que estão entre os
mais populares entre o mundo inteiro.

 São eles:
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1985 
Foi nesse ano que a história do Rock in Rio
começou.
Roberto Medina é o fundador responsável,
viabilizou o projeto pela primeira vez na América
do Sul.
O Brasil estava passando por mudanças, saindo
da ditatura militar e começando a mudar para a
democracia, o que de certa forma facilitava a
organização de um festival de grades proporções.
1991
Recorde de público no maior estádio do mundo -
Maracanã.
2001
Mais de 150 artistas e 1.235.000 pessoas em um
movimento em busca de um mundo melhor.
2004
O festival deixa de ser exclusivo no Brasil e chega
em Lisboa.
2006
O sucesso da edição anterior foi tão grande que 
 o evento foi oficializado acontecer a cada 2 anos
em Portugal.
2008
O evento conquistou os espanhóis e realizou uma
edição em Madrid.
2010
Faz sua 4ª passagem por Lisboa e segunda por
Madrid.
2011
Volta ás origens e sua edição no Rio é um
sucesso.
2015
Chega a América do Norte em Las Vegas.
2019
O maior e melhor Rock in Rio de todos os tempos,
a edição bateu seus recordes no Rio de Janeiro.
2022
A próxima edição depois de 2019 era para
acontecer em 2021 mas por conta da pandemia
de Covid-19, o evento foi adiado para 2022 e foi
um enorme sucesso.

Fontes:
https://rockinrio.com/rio/pt-br/historia/

 https://infograficos.estadao.com.br/especiais/rock-in-rio-30-anos/
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https://rockinrio.com/rio/pt-br/historia/
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ROCK IN RIO

PATROCINADOR 
MASTER

PATROCINADOR 
INSTITUCIONAL

PATROCINADOR 
DE CONTEÚDO

PATROCINADORES

MEDIA PARTNERS/APOIADORES

PARCEIROS

https://rockinrio.com/rio/pt-br/patrocinadores/
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Patrocinador:– ''É a pessoa, profissional ou empresa que coloca dinheiro no seu projeto. Em troca o patrocinador recebe
abatimento em impostos, a logomarca dele vai estar nos materiais de divulgação do projeto e no exemplo do espetáculo de

teatro ele pode até receber ingressos do espetáculo.'' 

Apoiador:  ''O apoiador é uma pessoa, profissional ou mesmo empresa que vai colaborar com o projeto apoiando a iniciativa
com o que ele tem – produto ou serviço. Um apoiador no mesmo exemplo do espetáculo de teatro pode ser o restaurante que

fornece alimentação para o staff e elenco de forma gratuita ou com valor diferenciado durante a execução do projeto.''

Parceiro – ''É normalmente a pessoa, o profissional ou mesmo a empresa que está com o produtor, com o proponente do projeto,
muitas vezes voluntariamente colocando a sua força de trabalho ou colaborando com o projeto para fazer ele acontecer.''

Fonte:https://www.elaborandoprojetos.com.br/diferenca-apoiador-parceiro-e-patrocinador/#.Y38FOZDMJPY



 

Rio de Janeiro, Brasil

Localização

22 11.2
EDIÇÕES 

DESDE 1985

58
PATROCINADORES

EM 2022
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MILHÕES DE PESSOAS
em todas as edições

https://rockinrio.com/rio/pt-br/historia/

https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2022/03/historia-do-lollapalooza-festival-nasceu-da-turne-de-despedida-de-uma-banda-de-rock.html


1990
Foi nesse ano que a história desse festival nos
Estados Unidos começou a surgir, com o objetivo
de ser destinado a Rock alternativo. A banda de
rock Jane's Addiction decidiu se separar e realizar
uma turnê de despedida, e é ai que o Lollapalooza
nasce.
1991
Mesmo com o fim da banda, Perry Farrell decidiu
dar forma ao Lollapalooza e fazer não só uma
turnê como um grande festival.
2003
A banda tentou retomar o evento com o antigo
preceito: uma turnê da Jane's Addiction, porém,
passou por mais de 30 cidades e não obteve
sucesso.
2004
A empresa C3 presents comprou o Lolla e decidiu
investir no festival. Tentou reerguer mas as
vendas foram um fracasso e teve que ser
cancelado.
2005
Estreou em Chicago com grandes diferenças,
com dois dias de festival e uma grande variedade
de artistas.
2010
Anunciado a estreia para o exterior no Chile.
2012
Primeira edição em território brasileiro e foi um
sucesso.
2022
Em seu retorno após uma pausa de 2 anos de
festival, a edição de 2022 foi um enorme sucesso,
movimentando o público e as marcas.

https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2022/03/historia-do-lollapalooza-festival-nasceu-da-turne-
de-despedida-de-uma-banda-de-rock.html
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publico-total-de-302-mil-pessoas-nos-tres-dias-veja-o-que-deu-certo-e-o-que-deu-errado.ghtml
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https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2022/03/historia-do-lollapalooza-festival-nasceu-da-turne-de-despedida-de-uma-banda-de-rock.html


LOLLAPALOOZA BR

https://www.lollapaloozabr.com/partners

LOLLAPALOOZA BR

LOLLAPALOOZA BRASIL

LOLLAPALOOZA EUA

MEIO DE PAGAMENTO
PREFERENCIAL REDE SOCIAL OFICIAL AGÊNCIA OFICIAL

PATROCÍNIO MASTER

APOIADORES/MEDIA PARTNERS
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Patrocinador:– ''É a pessoa, profissional ou empresa que coloca dinheiro no seu projeto. Em troca o patrocinador recebe
abatimento em impostos, a logomarca dele vai estar nos materiais de divulgação do projeto e no exemplo do espetáculo de

teatro ele pode até receber ingressos do espetáculo.'' 
Apoiador:  ''O apoiador é uma pessoa, profissional ou mesmo empresa que vai colaborar com o projeto apoiando a iniciativa
com o que ele tem – produto ou serviço. Um apoiador no mesmo exemplo do espetáculo de teatro pode ser o restaurante que

fornece alimentação para o staff e elenco de forma gratuita ou com valor diferenciado durante a execução do projeto.''

Parceiro – ''É normalmente a pessoa, o profissional ou mesmo a empresa que está com o produtor, com o proponente do projeto,
muitas vezes voluntariamente colocando a sua força de trabalho ou colaborando com o projeto para fazer ele acontecer.''

Fonte:https://www.elaborandoprojetos.com.br/diferenca-apoiador-parceiro-e-patrocinador/#.Y38FOZDMJPY

https://www.lollapaloozabr.com/partners


 

Autódromo de Interlagos
(Brasil)

Localização

9 1,723.235
EDIÇÕES 

DE 2012 A 2022

18
PATROCINADORES

EM 2022
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MILHÕES DE PESSOAS
em todas as edições

https://g1.globo.com/pop-arte/musica/lollapalooza/2022/noticia/2022/03/28/lolla-2022-teve-
publico-total-de-302-mil-pessoas-nos-tres-dias-veja-o-que-deu-certo-e-o-que-deu-errado.ghtml

https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2022/03/historia-do-lollapalooza-festival-nasceu-da-turne-
de-despedida-de-uma-banda-de-rock.html

https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2022/03/historia-do-lollapalooza-festival-nasceu-da-turne-de-despedida-de-uma-banda-de-rock.html
https://gq.globo.com/Cultura/noticia/2022/03/historia-do-lollapalooza-festival-nasceu-da-turne-de-despedida-de-uma-banda-de-rock.html


1993
Após um concerto da banda Pearl Jam no
Empire State Club, Paul Tollet viu que o concerto
fez tanto sucesso e que o espaço era bem
viabilizado para organizar mais shows, que ele
decidiu anos mais tarde transformar um simples
concerto de uma banda pra um festival de
grandes proporções.  
1999
A primeira edição do Coachella foi um enorme
sucesso, trazendo artistas renomados,
alcançando um sucesso imediato do festival.
2000-2001
Em 2000 o evento tinha tudo para acontecer,
porém com problemas financeiros Tollet não
conseguiu viabilizar o festival. Possivelmente pela
edição do ano anterior que teve um alto
investimento e com ingressos baratos, o que fez
a conta não fechar para viabilizar um evento no
ano seguinte.
Em 2001 com o fechamento de parcerias e
patrocinadores, o evento foi realizado e
novamente foi um grande sucesso.
2001-2019
Segundo o Documentário ''Coachella: 20 Years in
the Desert'' o festival foi tomando corpo e cada
vez mais o auge de sua popularidade, tornando-
se até um um marco cultural para os Estados
Unidos.
2020/2021-2022
Por conta da pandemia de Covid-19, o festival
não foi realizado por 2 anos, voltando a ser
realizado em 2022.

https://web.archive.org/web/20110504141434/
http://www.mydesert.com/article/20110501/LIFESTYLES0101/105010343/Desert-music-magician

Documentário: ''Coachella: 20 Years in the Desert'' Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=jjwilAja7Lc&t=1571s
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https://web.archive.org/web/20110504141434/http:/www.mydesert.com/article/20110501/LIFESTYLES0101/105010343/Desert-music-magician
https://web.archive.org/web/20110504141434/http:/www.mydesert.com/article/20110501/LIFESTYLES0101/105010343/Desert-music-magician


 

LOLLAPALOOZA BR

Emporio State Club,
Estados Unidos

Localização

21 4.218,015
EDIÇÕES 

DESDE 1999
MILHÕES DE PESSOAS
em todas as edições

9
PATROCINADORES

EM 2022

COACHELLA
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https://web.archive.org/web/20211031223925/https:/www.rollingstone.com/music/music-news/coachella-provided-an-antidote-to-woodstock-99s-hangover-75985/
https://web.archive.org/web/20190516231336/https:/www.latimes.com/entertainment/music/la-et-ms-coachella-history-festival-growth-concerts-20190411-story.html
https://web.archive.org/web/20190804170049/https:/www.desertsun.com/story/life/entertainment/music/coachella/2016/04/08/coachella-music-festival-timeline/82773908/
https://web.archive.org/web/20211031223925/https:/www.rollingstone.com/music/music-news/depeche-mode-tool-lead-06-coachella-lineup-100562/
https://web.archive.org/web/20211031223925/https:/www.rollingstone.com/music/music-news/depeche-mode-tool-lead-06-coachella-lineup-100562/
https://web.archive.org/web/20150410072818/http:/www.billboard.com/articles/photos/live/958564/coachella-festival-sets-attendance-record
https://web.archive.org/web/20141015205431/http:/www.billboard.com/biz/articles/news/touring/1178009/goldenvoice-releases-record-breaking-numbers-for-coachella-big-4
https://web.archive.org/web/20151019030844/http:/www.billboard.com/biz/articles/news/touring/6150327/coachella-breaks-boxscore-record-again
https://web.archive.org/web/20170224013709/http:/www.billboard.com/articles/business/7701917/beyonce-cancels-coachella-ticket-price-secondary-market


JORNADA DO CONSUMIDOR

A jornada do consumidor é desde o primeiro contato do cliente com a
marca/produto até a venda e a  pós venda. 

Com objetivo de se tornar memorável e fidelizar seus clientes, a jornada é um
mapeamento dos pontos de contato do público com a marca e produto que pode

ser alterada por fatores internos e externos, modificando o comportamento do
consumidor.  

 
Podemos definir que jornada da experiência do cliente é um conjunto de etapas que

o cliente passa ao interagir com determinada marca, antes, durante e após a
compra, avaliando o que o faz avançar no percurso e como ele vê a marca em cada

uma dessas fases, incluindo o período após a utilização do produto ou serviço
adquirido. Exemplo dos 5A's de Kotler:

ASSIMILAÇÃO
Nessa primeira etapa, o cliente conhece sobre a marca/ produto e não tem
certeza sobre sua necessidade de compra.
No caso dos festivais: quando algum amigo apresenta um festival, ou é
impactado por anúncios na mídia.

ATRAÇÃO
Na segunda etapa, o cliente já  desperta interesse e necessidade de compra, e
busca possíveis soluções da empresa para problemas.
No caso dos festivais: o cliente gostou do festival, dos artistas e é despertado a
necessidade de compra.

ARGUIÇÃO
Na terceira etapa o cliente já esta ''quente'' e já avaliou suas opções e procura
saber mais sobre a marca/produto.
No caso dos festivais: nesse caso o cliente já avaliou os valores, hospedagem,
passagem e entre outras demandas de ir em um festival.

AÇÃO
Na quarta etapa o cliente já decidiu realizar sua compra, podendo ser pela
emoção ou até mesmo pelo sentimento de urgência de compra.
No caso dos festivais: o cliente já comprou o ingresso e está resolvendo
últimos detalhes para curtir o momento

APOLOGIA
Nessa última etapa é onde acontece a fidelização do cliente, ele se torna ''fã''
da marca/produto e recomenda e defende a mesma.
No caso dos festivais: o cliente teve boas experiências dentro do festival e quer
ter esse momento novamente, comenta sobre seus momentos com os amigos
e redes sociais. 
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A metodologia usada nesta pesquisa foi a de coleta de dados
secundários, a fim de entender as tendências das ações das marcas
nos festivais.

MERCADO

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/15848/15848_4.PDF 18  |  60
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Com a pandemia em 2020, os festivais,
artistas e produtores de diversos
segmentos musicais precisaram se
reinventar com outras propostas pois os
eventos foram cancelados.

As lives não começaram só após a
quarentena, porém se intensificou muito
mais com ela e de forma positiva e
muitos recorreram a elas em plataformas
de vídeo como o Youtube, redes sociais,
televisão e até dentro do metaverso.

Assim, conseguiram se manter
financeiramente e mantendo contato
com o público, deixando-os distraídos,
conscientizando as pessoas a não saírem
de casa, se protegerem e cuidarem da
saúde mental.

Segundo uma pesquisa feita em 2020
pelo Google e Youtube, 85 milhões de
brasileiros assistiram pelo menos a uma
live musical durante o período de
quarentena.

Fonte
 https://canaltech.com.br/entretenimento/festivais-de-musica-e-virtualizacao-uma-combinacao-que-veio-para-ficar-176008/
https://trends.google.com.br/trends/explore?date=2020-01-01%202020-12-31&geo=BR&q=YouTube%20Live#TIMESERIES
https://www.rrpponline.com.br/site/lives-na-pandemia-da-covid-19-uma-nova-estrategia-de-marketing/

Os shows transmitidos ao vivo foram
um sucesso, tiveram um grande
engajamento e aconteceram de formas
variadas contanto que fossem dentro
das regras de isolamento, como por
exemplo na sala, na área externa ou
restrição de pessoas. Foi usado a
utilização das Hashtag #FiqueEmCasa

Visto que virou um refúgio para quem
estava trancado em casa, é possível
analisar que quanto maior o
isolamento, maior a audiência e
pesquisas por lives aconteciam.

Segundo o Google trends, ao pesquisar
''youtube lives'' no período de 2020 foi
possível observar um grande aumento
de buscas no período de abril e maio de
2020, como é possível observar no
gráfico a seguir.
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AÇÕES E MARCAS

 DOAÇÕES

Muitas transmissões contavam com o intuito campanhas de arrecadações
para doações principalmente para pessoas que estavam sendo afetadas
pelo covid
 
Um exemplo é a Multishow que exibiu uma transmissão ao vivo chamado
''Fome de música'', reúniu artistas como Ludmilla, Léo Santana, Jorge &
Mateus, Xanddy, Pedro Sampaio, Marcelo Falcão e Xand Avião e promoveu
arrecadações sem fins lucrativos para doações para combate a fome no
Brasil.

fontes
https://extra.globo.com/tv-e-lazer/jorge-mateus-ludmilla-festival-fome-de-musica-reune-time-de-artistas-em-lives-no-multishow-24365429.html

PATROCíNIOS

As lives chamaram a atenção como estratégia de marketing para marcas,
visto que estavam em alta e tendo um bom engajamento começaram a
entrar patrocinando as lives, o que foi uma boa jogada de marketing.

 Algumas marcas que aproveitaram essa estratégia foram: Skol, Engov,
Cachaça cabaré, Grupo Ambev, Boehmia, PicPay, Seara, Vivo, Vigor, Renner,
Chilli Beans, Nike, Ame

Com a audiência em alta, foi promovido ações filantrópicas para
arrecadações tanto de comida quanto de materiais hospitalares para ajudar
no combate ao Covid.
Outra ação promovida foi entre as marcas que patrocinaram e promoveram
as transmissões, ajudando tanto os artistas como uma boa jogada de
Marketing
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Cristianne Alves, Head de branding no PicPay comentou:

 “Em nossa primeira experiência nessa mídia, na live da dupla Matheus e
Kauan, houve uma arrecadação de R$ 70 mil para o projeto ‘Fome de
Música’, em quatro horas de transmissão”.

https://www.cnnbrasil.com.br/business/lives-musicais-sao-caminho-sem-volta-na-relacao-entre-marcas-e-consumidores/
https://www1.folha.uol.com.br/empreendedorsocial/2020/06/lives-levantaram-r-176-milhoes-em-doacoes-durante-a-pandemia.shtml

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2020/04/19/apos-festival-one-world-together-at-home-ong-diz-que-arrecadou-us-1279-milhoes.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2020/04/09/mais-que-views-lives-arrecadam-ao-menos-14-mil-toneladas-de-alimentos-e-quase-r-1-milhao.ghtml

Ao mesmo tempo que os cantores estava entretendo o público estavam
pedindo doações para instituições que estavam ajudando pessoas que
estavam sendo afetadas pelo Covid-19

As arrecadações no Brasil feita por mais de 120 transmissões ao vivo pelos
artistas totalizou em R$ 17,6 milhões em doações. Algumas delas foram:

+R$ 1,8 MILHÕES Live de Sandy e Junior

+R$ 1,7 MILHÕES Live do projeto “Amigos”, que juntou Chitãozinho e
Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo

+R$ 1 MILHÃO Projeto '' Com amor, Anitta'' pela cantora Anitta

+R$ 330 MIL Projeto '' Ao vivo com a vida'' por Ludmilla, Preta gil
e Karol Conká

E fora do Brasil?

O festival One World ''together at home'' em parceria com a OMS realizou uma
apresentação com o objetivo de arrecadação de fundos para combate ao
corona vírus. Artistas como Lady Gaga, Paul McCartney e Elton John
apresentaram diretamente de suas casas seguindo os protocolos de
isolamento. Foi transmitido pela Globoplay, Globo e Multishow. No total, foram
arrecadados 127,9 milhões de dólares.

AÇÕES E MARCAS
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MARCAS E PATROCÍNIOS

Mesmo em um momento como a
pandemia a publicidade em lives
estava repleta de vantagens e
com um alto retorno do público. A
especialista em marketing
Yassine Saidi que trabalha com a
Puma comentou sobre as lives:

“Não pagamos mais anúncios em
revistas, trabalhamos com social
media, pois é o que dá mais
alcance. Investimos na música,
pois é o meio cultural mais
poderoso do mundo e usamos as
redes sociais para alavancar
essa estratégia. Esses projetos
estão dando um retorno muito
positivo”

O maior foco dos patrocínios foi
nitidamente para gêneros
musicais como sertanejo, funk e
pagode. Isso está diretamente
atrelado a quantidade de
engajamento que artistas desse
gênero conquistaram. Fafa de
Belém deixou sua opinião:
“Milhões de reais foram
direcionados para um único
gênero musical. Chegou uma
hora em que, para eu conseguir
viabilizar minha primeira live,
decidi bancá-la sozinha.''

70% dos consumidores
queriam a continuidade

de transmissões ao vivo e
admiram empresas

apoiadoras.*

https://www.cnnbrasil.com.br/business/lives-musicais-sao-caminho-sem-volta-na-relacao-entre-marcas-e-consumidores/

Os produtos mostrados em lives
tiveram um retorno maravilhoso
com a geração de leads,
reconhecimento de marca e
vendas. E o público também
aprovou:

''Depois que vi a propaganda em live
tive curiosidade de consumir algum

produto''

Concordo 
38.3%

Não concordo nem discordo
23.5%

Discordo
17.3%

Concordo totalmente
14.8%

Discordo totalmente
6.2%

*Pesquisas realizadas pela MindMiners
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MARCAS E PATROCINIOS

https://public.flourish.studio/visualisation/1963539/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/1963539

TOP 5 MARCAS MAIS LEMBRADAS QUE 

PATROCINARAM GRANDES LIVES*:

1º
2º
3º
4º
5º

Brahma
Bohemia
Seara
Banco do Brasil
Itaipava

Outro ponto foi sobre o engajamento
das marcas nas redes sociais. foi
levantado uma pesquisa e entendido
que as empresas que se posicionaram  
de forma mais clara tiveram um
melhor retorno. De 103 companhias
estudadas, as duas que mais se
destacaram foram a Magazine Luiza e
Ambev. As duas marcas também
patrocinaram lives.

“Magalu veio a público dizer que não
demitiria. A Ambev anunciou que faria
um hospital e bancou a primeira
grande live (do Gusttavo Lima),
viabilizando os shows que tinham
parado por causa da pandemia”,
comentou Rafael Zenorini, CEO da
Refinaria de Dados.

Por outro lado, empresas que se
posicionaram diferente dos pedidos da
OMS tiveram resultados negativos, que
foi o caso da Havan, Madero e Giraffas
que estava criticando o confinamento.

https://www.cnnbrasil.com.br/business/lives-musicais-sao-caminho-sem-volta-na-relacao-entre-marcas-e-consumidores/

*Pesquisa realizada pela MindMiners

CASO ALPARGATAS

A marca desfrutou da alta em lives
para conquistar um novo público,
principalmente o público jovem.
Fernanda Romano CMO da
Alpargatas comentou:
 “Quisemos estabelecer uma
conexão maior com a geração Z,
nascida na internet e acostumada
a consumir conteúdo por meio de
plataformas de streaming”.

CASO SEARA

Em contrapartida a Seara
(patrocinadora da live dos cantores
Zé Neto e Cristiano) se posicionou
além da Alpargatas, eles usaram a
estratégia de conectar um público
maior com a finalidade de alcançar
pessoas com idade acima de 45
anos. José Cirilo, diretor executivo
de marketing da Seara reforçou:
 “Pesquisas já apontam aumento
na audiência na faixa etária de 18 a
25 anos, mas o que mais
surpreendeu foi a entrada dos
consumidores acima de 45 anos”.
 
“É possível usar as plataformas
digitais para nos comunicarmos
com todas as idades”
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5 horas e 12 minutos de duração

10, 3 milhões de visualizações

750 mil acessos simultâneos 

100 músicas tocadas

50 toneladas de alimentos e materiais

 hospitalares 

Assim como outras lives do projeto
''#FiqueEmCasa e conte comigo" havia um
QR code no canto da tela onde o espectador
era direcionado a uma página de doações
para pessoas que estavam sendo afetadas
pela crise do Covid.
 A transmissão aconteceu em sua casa e
contou com o patrocínio de grandes marcas
como Boehmia e grupo Ambev

https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/gusttavo-lima-bate-
recorde-com-live-de-5-horas-e-milhoes-de-views

Confira a live no
Youtube

STONE

A empresa foi a principal apoiadora da live, ao
decorrer da transmissão, havia um QR CODE
que direcionava o espectador ao seu site
principal, resultado? 

+200 MIL
Acessos ao site

No dia 28 de março de 2020 com o ''Buteco
em casa'', Gustavo Lima bateu um record
inédito, superando a transmissão online ao
vivo da cantora Beyonce que juntamente
com o festival Coachella, em 2018, alcançou
458 mil vizualizações, entrando no Trending
Topics do Twitter daquele mesmo ano.

GUSTAVO LIMA MARÍLIA MENDONÇA

Marília Mendonça bateu um Recorde mundial
dia 8 de abril com um total de 3,31 milhões de
visualizações simultâneas. A transmissão
ocorreu da sala da sua casa e foi muito
comentada nas redes sociais e teve uma
duração de 3 horas e 30 minutos de duração.
A transmissão mostrou o poder do impacto de
vendas em lives com os artistas após o chinelo
da marca Havaianas que ela estava usando ter
um pico de vendas na semana seguinte. Além
do seu vestido preto da marca Riachuelo que
esgotou antes mesmo da live terminar.

CASO RIACHUELO

A empresa divulgou um grande aumento em
vendas no e-commerce trafego no site e
downloads no aplicativo entre 4 e 12 de abril de
2020, confira:

+124% +50 MIL+56%

Em vendas no
e-commerce

Em tráfego no
site

Downloads no
aplicativo
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GUSTAVO LIMA

Falando de uso indevido de bebida
alcoólica, Gustavo Lima cometeu esse
erro, passou dos limites com a bebida
chegando até a confundir a garrafa
de cerveja com o microfone.
Essas atitudes chamaram até a
atenção  do Conar (Conselho
Nacional de Autorregulamentação
Publicitária) que recebeu muitas
denúncias de consumidores, visto que
menores de idade tinham acesso as
lives e estava estimulando o consumo
irresponsável. Abrindo uma
representação ética contra ações
publicitárias da Ambev nas lives do
cantor Gustavo Lima.

JORGE E MATEUS

Sem respeitar o isolamento sugerido pela
OMS e Ministério da Saúde, a dupla Jorge e
Mateus recebeu críticas e avisos de
internautas e infectologistas, visto que
tinham muitas pessoas reunidas para
produzir a live. A assessoria se manifestou
falando que estavam seguindo sugestões
como máscaras, álcool em gel e luva sem
aglomerar.  

Carlos Giusti, sócio da PwC Brasil, comentou
que essas atitudes podem afetar
negativamente as marcas. 
“A conduta, a postura, a atitude dos artistas,
dão margem ao debate: que tipo de
comportamento se está promovendo,
incentivando?”
“É uma relação que pode ser de perda, e
extremamente delicada. O storytelling,
muitas vezes vai além da música”.
Elio Silva, diretor executivo de marketing da
Riachuelo afirma que esses deslizes estão
sob controle, mas que a vantagem é a
publicidade acontecer de forma mais
natural
“É um formato com menos controle sobre o
que vai acontecer. Por outro lado, é um
pouco da vida como ela é: há uma
naturalidade de relação e da comunicação”.

As transmissões ao vivo também
tiveram seu lado negativo. Com horas
de duração os artistas estavam
sujeitos a erros e imprevistos que
poderiam afetar as marcas que
estavam patrocinando. Como o uso
indevido de bebidas alcoólicas ou até
não respeitar o distanciamento.

O OUTRO LADO

https://www.cnnbrasil.com.br/business/lives-musicais-sao-caminho-sem-volta-
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DENTRO DOS FESTIVAIS

Como foi visto nas páginas acima, o formato
online ficou super em alta e como foi um
sucesso, a tendência é esse formato continuar
acontecendo, porém, de forma híbrida. Ou
seja, ocorrem tanto de forma presencial como
no online. As experiências digitais estão se
tornando cada vez mais populares.

A grande vantagem dos eventos híbridos é
com toda certeza a facilidade de conquistar
pessoas que não têm a oportunidade de ir até
o festival. Optando pelo formato online é
possível participar do festival de qualquer
lugar do mundo.

O que pode se observar é que essas
experiências não são momentâneas e vieram
para ficar. Vale lembrar que a parte online está
presente também dentro do metaverso, que
vamos abordar mais fundo no tópico
''FESTIVAIS DENTRO DO METAVERSO'' onde
explicamos sobre a parceria Rock in rio com a
Coca-cola e Lollapalooza com a Adidas.

https://portalradar.com.br/rock-in-rio-humanorama-2022-sera-hibrido-simultaneo-no-brasil-e-portugal/
https://www.kxan.com/news/local/austin/hybrid-is-the-big-buzz-word-sxsw-2022-to-fuse-in-person-virtual-events/

SXSW
O SXSW é o  maior festival de inovação do
planeta terra e mergulhou fundo nas
experiências híbridas. A escolha desse
formato em 2022 surgiu devido ao sucesso
da edição online em 2022.
 O festival híbrido aconteceu de 11 até 20 de
março. Hugo Foorest discutiu sobre a
facilidade de mais pessoas participarem e
também por abrir espaço para uma nova
fonte de renda:

“Híbrido é a grande palavra da moda para
o futuro”, comentou Hugh Forrest, diretor
de programação do SXSW.

ROCK IN RIO Humanorama
o Evento, que foi realizado em junho de
2022, é um projeto do Rock in Rio,
totalmente híbrido, em que reúne diversos
artistas, atores e especialistas para
conversar sobre determinadas pautas
importantes na sociedade. O evento foi
realizado tanto presencialmente num
espaço que as pessoas quisessem
acompanhar pessoalmente ou com
gravações online onde quem não se sentia
confortável poderia assistir em casa ou em
qualquer lugar. 
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De acordo com o consultor e palestrante Manoel Carlos Junior, marketing de
experiência atua nos sentimentos e sensações do cliente, atraindo, engajando e
criando uma experiência emocional. Podendo usar  os cinco sentidos (audição,

olfato, paladar, tato e visão), ou apenas alguns.
 
 

Mas afinal, qual a vantagem do marketing de
experiência?

Fonte:  Revista EBS; Site Mundo do Marketing
https://www.mundodomarketing.com.br/noticias-

corporativas/conteudo/138642/6-beneficios-que-o-
marketing-de-experiencia-pode-trazer-a-sua-empresa

Segundo Silvana Torres, um dos primeiro cases de Marketing de
experiência foi feito internacionalmente pela Kopenhagen. Entretanto, só
foi ganhar espaço no Brasil nos anos 2011 e 2012 por grandes marcas
como Natura, Havaianas e AMBEV.

Diferenciação ao se destacar entre seus concorrentes

Engajamento ao mexer com o sentimento do público

Divulgação ao estimular a propaganda ''boca a boca''

Desejo ao aumentar a vontade de ter o produto ou se sentir parte da
marca;

Tolerância ao tornar os clientes mais flexíveis a eventuais problemas no
futuro; 

Rentabilidade ao fazer com que o preço do produto não seja prioridade
na decisão de compra.
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EXPERIÊNCIA EM FESTIVAL

As experiências em festivais estão presentes nos festivais 
 há muito tempo, porém elas vem passando por mudanças
e se aprimorando cada vez mais. Em comparação com os
festivais de anos anteriores é nítida o aumento de
experiências e entretenimento que os festivais
proporcionam, mudando toda a forma em que público
reage a eles. A experiência que o público tiver com o festival
vai ser o que vai definir se gostaram ou não do dos
momentos vividos lá.

Tudo começou a mudar de forma rápida a partir da década
de 90, visto que foi nesse tempo que começou a surgir a
internet, celulares e redes sociais. Hoje os consumidores
buscam uma experiência completa, não apenas uma
marca patrocinando o evento, e sim tudo que ela pode
proporcionar, buscando outras atrações e diversões além
do palco.

O Wilderness Festival postou em 2017 um vídeo que mostra
bem sobre as experiências dos festivais, confira abaixo no
QR Code:

https://www.youtube.com/watch?
v=qq7zqIJIBdc
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EXPERIÊNCIAS EM UM FESTIVAL DE MÚSICA

Em um festival de música, o cliente passa por diversas experiências, desde a
descoberta do show até o tempo de espera de um táxi ou uber para voltar para
casa e o pós festival onde vai compartilhar experiências e opiniões com amigos,
família e até mesmo em redes sociais.

 E é no meio dessa jornada que as marcas entram com o propósito aumentar a
experiência do consumidor e gerar valor ao público através de experiências,
fazendo parte da vida das pessoas, trazendo mais utilidade, diversão e
encantamento.
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Com a intensificação do uso da redes
sociais, a quantidade de fotos tiradas para
serem postadas aumentou, com isso os
festivais estão se dedicando a fazer
cenários ''instagramáveis''. Festivais como
Coachella, Burning Man e Tomorrowland se
destacam. Fora as marcas que estão cada
vez mais se aprimorando para ser melhor
que a concorrência, principalmente em
ativações em festivais como o Rock in Rio e
Lollapalooza.
Os festivais e marca se dedicam para que
sejam momentos eternizados, que o
público vivencie experiências únicas. Para
as marcas, não se trata mais de apenas
divulgação, e sim que os consumidores
lembrem da marca e a associem com
momentos felizes e especiais que tiveram
dentro dos festivais.

Com tudo isso, os festivais se tornaram
verdadeiras vitrines para o público que
está frequentando o evento. O que é uma
ótima estratégia visto que o consumidor
pode associar a marca aos bons
momentos que teve no festival, e sair da
experiência conectando e remetendo a
memórias que mexam com seu emocional.

Pedro Caldas, em entrevista à Event Point
atribuíu à ativação de marca a “Criação e
manutenção de uma relação emocional
com o consumidor” (“BrandseBrand”, 2015) 

Quanto mais ativações são feitas, mais as
marcas se dedicam a melhorar, e
acompanharem as mudanças do
mercado e acompanharem tendências.
Foi analisado que as marcas investem
cada vez mais nas tecnologias 
 Pedro Caldas comenta que as marcas
têm de começar a utilizar as “tecnologias
nas iniciativas de ativação de marca. As
iniciativas de ativação de cariz tecnológico
vão predominar, quer a marca decida
atuar no mundo online, offline ou em
ambos.” (“Brands e Brand”, 2015)

Coca-Cola no Rock in Rio em 2017
foi um exemplo de como a marca

trabalha com a experiência do
público. Confira no Link abaixo.

https://www.youtube.com/watch?
v=puouQtBdwf4

https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/10624

EXPERIÊNCIA DE MARCA EM FESTIVAL
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1. Tirolesa 
Em 2019 a marca levou ao Rock in Rio uma tirolesa de 22,5 metros de

altura. A tirolesa percorre sobre o festival por 200 metros de altura 
 

2. Lounge
A marca montou o “Heineken lounge” para convidados. O espaço contou

com uma banda criada para o festival e mais 8 artistas para cantar
durante a ativação.

 
3. Heineken experience 

A Heineken experience de Amsterdã levou 12 bartenders holandeses para
recepcionar os convidados tanto no lounge, tirolesa quanto na área VIP

 
4. House of rock 

Foi um stand que contava principais momento da história do rock para o
público com interações. A ativação instigava o público a postarem

conteúdo com a hashtag #RockPraMim. 
 
 
 

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/09/
23/conheca-as-ativacoes-das-marcas-na-cidade-do-rock.html

1. Roda Gigante
A itaú é a patrocinadora fiel do Rock in Rio tanto em 2019 quanto em

2022 e promoveu a roda gigante.
 

2. Arena do Itaú
Em 2019 O espaço teve vista única no Rock in Rio, de frente para dois

palcos do evento,  além de telões de LED projetando vídeos no espaço
também foi instalado tomadas para que o público não ficasse sem

bateria e área de descanso para quem precisasse. O local foi feito de
forma Instagramável com intuito de ser o cenário perfeito para garantir

ótimas fotos para quem passasse por lá. O espaço também mudava
de cor diariamente e havia um palco para apresentações de artistas

que eram feitas nos intervalos dos shows do Palco Mundo.
 

Em 2022 fez parceria com o TikTok para dar destaque a artistas que
estão dentro da plataforma e na cena musical. A marca também levou

o estúdio do PodPah na área VIP dentro do festival, eles entrevistaram
artistas e celebridades que estiveram na Arena Itaú.

 
3. Brinde

Após o sucesso em 2017, o festival trouxe novamente em 2019 Copos
colecionáveis com desenhos de rostos interativos.https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/09/23/conheca

-as-ativacoes-das-marcas-na-cidade-do-rock.html
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Mirante Natura 
O mirante com vista privilegiada para o palco Mundo no Rock in Rio,
ofereceu conscientização música e vínculo com a natureza. Como
se fosse uma casa na árvore, aproximando o público da floresta. Lá
dentro é um ambiente todo interativo que convida o público para
participar da Nave e o guia até um espaço para descansar e
refletir.

Loja
A Natura levou até o festival uma lojinha Pop Up Natura onde o
público podia experimentar e comprar produtos da linha Humor,
Faces e Ekos

Brindes
A marca deu pulseiras customizadas e viseiras feitas de material
recicláveis e reciclados.

1. KARAOKÊ
A marca promoveu karaokê coletivo em seu espaço no Rock in Rio em grupos de até 100 pessoas e
grupos de dança com 20 participantes do FitDance para animar a galera.
“Queremos levar uma experiência viva e interativa, para ampliar a participação do público no festival.
Somos uma marca que quer construir pontes entre as pessoas. Vamos fazer um espetáculo feito pela
vibração de todo mundo junto”, Luciano Lucas, gerente de experiências de marcas da Coca-Cola
Brasil.

Redes sociais
Em parceria com o Instagram, a marca desenvolveu GIF's e filtros especialmente para o evento e
deixar o público mais instigado a postar fotos em suas redes sociais 

O levantamento feito pela empresa Toluna em 2019  e mostrou que a Coca-Cola foi lembrada por 73%
dos entrevistados. Na sequência, entre as marcas mais lembradas, estão Heineken, com 50% das
respostas; Itaú, com 46%; Doritos, com 39%, e Ipiranga, com 27%. 

https://www.hypeness.com.br/2019/09/porque-o-rock-in-rio-2019-vai-ser-a-edicao-com-mais-gas-de-todas/
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2019/09/30/coca-cola-e-patrocinadora-mais-lembrada-do-rock-in-rio-diz-estudo.htm
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/09/23/conheca-as-ativacoes-das-marcas-na-cidade-do-rock.html

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/09
/23/conheca-as-ativacoes-das-marcas-na-cidade-do-rock.html
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2022
Pela terceira vez consecutiva, a marca esteve presente no Rock in Rio mostrando seu
posicionamento global For the Bold (algo como “Para os Ousados”). O foco desse ano foi no
lançamento de seus novos produtos e um novo sabor: Doritos sabor pizza. A marca esteve presente
no Mega Drop, Área VIP, Centro de Serviços de Acessibilidade e stand perto do Palco MundoStand
O stand contou com shows de holografia e artistas que dão ênfase a artistas nacionais nos
intervalos do palco principal. Apostaram também em um jogo que interagia com quem passava
por lá.

Brindes
Com distribuição de brindes e experiência imersiva com foco em lançamento de produtos, como o
novo sabor: pizza.

Lounge
Em frente ao Palco Mundo, o espaço era Instagramável e contou com experiências interativas que
engajaram o público a saber um pouquinho mais sobre diversidade. Além de ser um espaço 100%
acessível. João Vitor falou:
 “Além disso, nesse ano também somos patrocinadores oficiais da área de acessibilidade (PCD)
proporcionando acesso e inclusão a todos os tipos de necessidades especiais”.

Produtos
Venda de produtos foi salgadinhos e mochilas personalizadas, a venda aconteceu em pontos fixos
e ambulantes circulando pelo evento.

No Lollapalooza a Doritos já têm presença garantida visto que participou das edições passadas.
Nessa última edição o público que entrasse no stand participava de um sorteio para ver qual
ativação iria realizar e qual brinde ganharia.

As ativações variavam entre: Caverna de Doritos, uma foto em uma sala invertida e uma foto em
movimento 180º

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2022/08/30/rock-in-rio-as-ativacoes-de-marca-no-
festival.htmlhttps://gkpb.com.br/88906/marcas-lollapalooza-2022/
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Ônibus exclusivo 
 A marca Ipiranga ofereceu um ônibus exclusivo para
clientes Km de Vantagens. O transporte estava
disponível todos os dias do festival.

Montanha- Russa
A Ipiranga levou para o festival uma super montanha
russa com dois brinquedos para o festival.

Stand
O primeiro andar teve um Pit Studio para o público que
quisesse gerar conteúdo e ter suporte de uma equipe
de content experts.
Após postar algum post com a hastag
#IpirangaNoRockIRio e seguir o perfil oficial do Ipiranga
no Instagram ganhava brindes e concorria a prêmios 
Já no segundo andar era uma área exclusiva para
convidados da marca e também era todo feita para
geração de conteúdo paras redes sociais.

5G
A Tim reconhecida pela tecnologia e forte ligação com a música, pela
primeira vez em 2022 participou do Rock in Rio estreou o 5G no festival e
colocou 35 antenas para garantir internet para o público

Stand
Com vista privilegiada para o palco mundo, preparou um stand de 3
andares cheio de tecnologia com ativações em uma sala imersiva que é a
sala de espera para a principal atração é uma simulação de sobrevoo no
festival com realidade virtual em 3D e mostrando a qualidade de seu 5G

GamePlay arena 
Além do stand, a TIM colocou um brinquedo com  “desafio” em um mundo
conectado ao 5G. A marca também esteve na Arena GamePlay com a TIM
Live Ultrafibra. Quem participar dessa ativação poderá entrar em um jogo
inspirado no League Of Legends

Loja
Loja conceito dentro da Cidade do Rock.

https://www.youtube.com/watch?v=0XCOF6Hggho

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2022/08/30/rock
-in-rio-as-ativacoes-de-marca-no-festival.html
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A marca trouxe no Rock in Rio 2022 uma loja física dentro
do festival, entendendo a necessidade do público em ter
produtos essenciais enquanto curte o evento, como
alimentos com o preço acessível e até produtos de higiene
pessoal!

Além da loja fisica, a Americanas contou com 6 espaços
espalhados pelo evento, entre eles um brinquedo radical,
um espaço com experiências e distribuição de brindes, um
espaço para relaxar e descansar (com tomadas para
carregar aparelhos e equipamentos) e também espaços
como o Tuk-tuk e Rota 85.

“Queremos cada vez mais proporcionar experiências
inesquecíveis, além de oferecer todo o tipo de produto
necessário para curtir o evento, com olhar sustentável,
diverso e muito divertido”,  Washington Theotonio, CMO
Americanas S.A

https://www.promoview.com.br/blog/redacao/brand-
experience/americanas-loja-fisica-experiencias-rock-in-rio.html

https://mercadoeconsumo.com.br/10/09/2022/noticias-
varejo/americanas-leva-loja-fisica-ao-rock-in-rio-brasil-2022/

No Lollapalooza a marca instalou um stand em frente ao palco principal. Dentro havia a venda da
Budweiser tradicional e o lançamento que foi vendida pela primeira vez no evento que foi a
Budweiser Zero, que não contém álcool e pouquíssimas calorias, além das bebidas, estava disponível
um copo exclusivo que poderia ser adquirido por 6 reais.

Além disso, a marca apostou em deixar o local Instagramável para o público  poder tirar fotos e
postar em suas redes sociais. Quem postasse a foto nas redes com a hastag #BudNoLollaBr aparecia
no telão em frente ao stand

35  |  60
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2022/03/25/o-que-as-marcas-prepararam-para-a-volta-do-lollapalooza.html



Stand
Pelo terceiro ano consecutivo a Samsung patrocinou o LollaPalooza Brasil,
mantendo sua tradição com várias ativações e experiências para com o
público, e dessa vez com um stand enorme e o foco em experiências
tecnológicas, trazendo seus lançamentos da linha de smartphones com
interações e ativações sensoriais.

Roda gigante
A marca manteve a roda gigante, presente em edições anteriores.
Contando com 5 espaços, cada deles com uma interação diferente, seja
de novos modelos e tecnologias da Samsung 

Galaxy Flip
Até a fila para a roda gigante teve ativação! com a possibilidade de testar
o novo modelo Galaxy Flip, foi disponibilizado junto com ventiladores onde
o público poderia tirar fotos bem divertidas enquanto esperam na fila.

Espaços e tecnologia
Os demais espaços contavam com interações, onde cada espaço
apresentava um novo produto ou uma nova tecnologia da marca, com
cada uma utilizando uma experiência diferente, em sua maioria
experiências sensoriais.
Teve também o espaço da Samsung no Lolla Lounge, onde o foco foi em
uma experiência sensorial com smartphones com a nova tecnologia 5G
podendo assistir o show direto do aparelho.

https://www.moneytimes.com.br/samsung-marca-presenca-no-lollapalooza-
com-roda-gigante-e-ativacoes-tecnologicas-espalhadas-pelo-festival/

https://gkpb.com.br/88725/samsung-
lollapalooza/https://news.samsung.com/br/samsung-prepara-serie-de-ativacoes-

especiais-com-o-galaxy-s22-5g-no-lollapalooza-brasil
https://livemarketing.com.br/samsung-ativa-marca-no-lollapalooza-brasil

Restaurante
No Lollapalooza o McDonald's  fez sucesso com sua participação em
2022 e elevou muito o  nivel dos fastfoods que participam do evento.
A marca participou pela primeira vez no festival, com um restaurante
de 350m² e com um espaço onde rolava as ativações, interações e
distribuição de brindes para o público que passasse por ali.

Espaço
Com um espaço ''instagramável'', as pessoas poderiam tirar fotos
nesse espaço e ganhar brindes e exclusivos da marca, além da
''McMachine'' onde se inspira nas máquinas de bicho de pelúcia.

"Não existem mais campanhas publicitárias: o que existem agora são
conversas com o público. Temos que ter novidades o tempo todo,
trazer argumentos e estar presente nessas conversas", João Branco,
VP McDonald's Brasil

https://propmark.com.br/mcdonalds-leva-
mega-restaurante-para-o-lollapalooza-br/

https://gkpb.com.br/86313/mcdon
alds-lollapalooza/

https://www.sobrevivaemsaopaulo.com.br
/2022/02/mcdonalds-e-nova-marca-

parceira-do-lollapalooza-brasil-2022/
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A popularização da realidade virtual 
 vem dos últimos anos e se aprimora
a cada dia. Com o boom do
metaverso a realidade virtual e
experiência imersiva começaram a
ser mais notadas por marcas e
consequentemente sendo usadas
cada vez mais em ativações.

O objetivo de uma experiência
imersiva é fazer com que o público 
 interaja e use estímulos sensoriais
com o uso da tecnologia, fazendo ter
uma nova percepção sobre a marca
ou produto.

A experiência imersiva só é possível
através da tecnologia e ferramentas
de inteligência artificial (IA). Os tipos
de experiências imersivas mais
usadas hoje em dias são realidade
virtual, realidade aumentada,
projeção e vídeos 360.

E é claro que as marcas não iam ficar
de fora dessa né? Nos últimos anos as
marcas estão apostando muito
nessas experiências imersivas,
incluindo em festivais de música.

“Um ambiente artificial que é
experimentado por meio de estímulos

sensoriais (como imagens e sons)
fornecidos por um computador e no

qual as ações de alguém determinam
parcialmente o que acontece no

ambiente”

Definição de realidade virtual feita por Merriam-Webster
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As marcas estão investindo em
experiências imersivas e estão
vendo resultados, o público dos
festivais estão engajando com as
ferramentas de tecnologia e se
sentindo ainda mais conectados
com as marcas.
Além de ser um grande diferencial
entre os concorrentes, a
experiência com o uso da
tecnologia por ser uma novidade
dentro dos festivais acabam
surpreendendo de forma positiva e  
inesquecível para o público.

Visto que Marketing de
experiência + tecnologia têm tudo
para dar certo, as grandes
marcas e festivais não iam ficar
de fora dessa. 
Festivais nacionais como Rock in
Rio, Lollapalooza e internacionais
como Coachella, Tomorowland e
SXSW já são destaques nesse
quesito.

EXPERIÊNCIAS

IMERSIVAS EM

FESTIVAIS
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METAVERSO Quando surgiu?
O termo apareceu pela primeira vez em
1980 em um livro de Neal Stephenson:
"Snow Crash" onde falava sobre um
universo virtual. Começou a ficar em alta
em 2022 quando o Facebook alterou seu
nome para Meta. 

O que é?
Esse novo universo virtual simula uma
realidade, juntando a realidade
aumentada com ambientes virtuais.
Lá dentro é possível interagir através de
avatares e nos espaços virtuais o usuário
pode jogar, trabalhar, estudar e ter uma
vida social lá dentro.
 O metaverso deu surgimento e
aprimorarão para jogos como Second
Life, Roblox, Fortnite e Minecraft.

Festivais
A grande aposta de alguns Festivais de
música foi entrar no metaverso,
ampliando e intensificando a conexão
entre artista e público criando
experiências só possíveis no mundo
digital.
 A maior parte acontece dentro de
ambientes virtuais de jogos, como
Fortnite e Avakin Life e plataformas como
Roblox e The Sandbox.

Segundo Perrone, não existem limitações
para festivais dentro do metaverso,
milhões de pessoas assistem a um show
ao mesmo tempo. Sem contar que em
eventos online o público não enfrenta
problemas como ficar longe do palco,
não conseguir enxergar o show ou ter
dinheiro para ir para outro país.

Fonte: Canal Tech, disponivel em:
https://canaltech.com.br/entretenimento/festivais-de-musica-e-virtualizac
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FESTIVAIS DENTRO DO

METAVERSO

Virtual Electric Daisy Carnival
A roblox foi responsável pelo  1º
festival de música eletrônica no
metaverso, que se chamava
''Virtual Electric Daisy Carnival''.

COACHELLA
Coachella também fez evento
através do Fortnite com mais de 30
artistas. Também foi
disponibilizado skins com
Equalizador Cósmico que são
reativos as músicas.

Rock in verse 
Rock in Rio juntamente com a
Coca-Cola fez um evento dentro
do metaverso, entenda mais nas
páginas a seguir.

Adiverse
Lollapalooza e adidas realizaram
um festival híbrido, que vai ser
explicado com mais detalhes nas
próximas paginas.

Fonte: Portalpopline, disponível em: https://portalpopline.com.br/roblox-promove-
1o-festival-de-musica-eletronica-no-metaverso/
Fonte: Meups, disponível em: https://meups.com.br/noticias/rock-in-rio-tera-
experiencia-de-metaverso/
https://www.consumidormoderno.com.br/2022/04/15/festival-metaverso-coachella/
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2022/07/shows-no-metaverso-
podem-ampliar-o-acesso-a-apresentacoes-artisticas.shtml
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ROCK IN VERSE

Rock in Rio  em parceria com a Coca-Cola trouxe uma experiência dentro de uma ilha
da plataforma do Fortnite com espaços inspirados no próprio festival e transmitido
pelo streamer Casemiro que reagiu no seu canal da Twitch.

Foi criado 12 espaços inéditos e 100% inspirados na Cidade do Rock. Lá dentro o público
poderia fazer o tour, experiências interagindo com musicas e até mesmo um game
tipo quiz para testar o conhecimento do jogador sobre a historia do festival.

A Coca montou o Coke Studio tanto no espaço físico dentro do Rock in Rio quanto no
espaço virtual dentro do metaverso juntamente com o Fortnite.
Os espaços tiveram encontro de vários artistas e DJs de diferentes gêneros musicais.

“O Rock in Verse será uma forma totalmente inovadora de se relacionar e se divertir
com o Rock in Rio”, comentou Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2022/08/30/rock-in-rio-as-ativacoes-de-marca-no-festival.html
https://www.updateordie.com/2022/08/30/confira-todas-as-ativacoes-das-marcas-para-o-rock-in-rio/

https://meups.com.br/noticias/rock-in-rio-tera-experiencia-de-metaverso/
 

TOUR CASIMIRO FAZENDO O TOUR
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ADIVERSE

Após o metaverso ficar em alta na
pandemia, a Adidas resolveu juntar
metaverso ao festival Lollapalooza. Foi criado
o Adiverse, mundo no metaverso da Adidas
que pode ser acessado através da webapp.
Lá os usuários podem criar avatares com
roupas e acessórios da marca. 
Ao decorrer do festival, os usuários
interagiam com uso de realidade
aumentada no palco da adidas criado no
metaverso e também com Lambe-lambes
espalhados por lá.

Daniela Valsani,  Diretora Sênior do marketing
da Adidas, comentou que escolheram o
Brasil para introduzir essa experiência por se
tratar de um pais repleto de diversidade:
“Foi com isso em mente que desenvolvemos
o Adiverse, um ambiente em que o público
pode escolher entre as diversas opções de
corpos, roupas e acessórios”.

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2022/03/lollapalooza-brasil-que-tem-inicio-amanha-tera-sua-primeira-experiencia-no-metaverso.html

Será uma ativação Hibrida, visto que além
de estar presente no metaverso a marca
também estará no evento
presencialmente com o Adiworld e lá o
público do festival pode interligar vídeos
com partes do seu corpo com o avatar do
Adiverse
Para Daniela Valsani, as experiências
hibridas vão se tornar mais populares e
comuns em festivais.
“Com um celular em mãos, o público
agora tem mais possibilidades de interagir
com o festival e compartilhar a
experiência”
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METAVERSO E NFT

O que é NFT? É a sigla para “Non-
fungible Token” ou token não-fungível.
NFT é um código de computador que
serve como autenticação de um
arquivo, ou seja, é único, garante a
autenticidade, origem e propriedade de
algum conteúdo digital. 

De acordo com a empresa de dados
blockchain Chainalysis, em 2021, o
mercado de tokens não fungíveis,
atingiu um valor de US $41 bilhões e foi
eleita a palavra do ano pelo dicionário
Collins.

As NFT'S já vem sendo usadas em
muitas coisas, como contratos online, 
 arte, musicas e inclusive ingressos
para festivais de música 

Nos festivais não foi diferente, muitos
abraçaram essa tecnologia e se
destacaram na concorrência.
Confira alguns exemplos na pagina a
seguir.

https://www.investopedia.com/non-fungible-tokens-nft-5115211
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BANANADA, NO AR COQUETEL
MOLOTOV E DOSOL 
Foi lançado o primeiro leilão de 100
NFT’s colecionáveis que viram
ingressos para os festivais
nacionais Bananada, No Ar
Coquetel Molotov e DoSol e
aconteceu por meio da plataforma
Phonogram.me.

UNTOLD
Em 2021, na Romênia, disponibilizou
a compra dos ingressos usando a
criptomoeda EGLD

COACHELLA
 Juntamente com a FTX US lançou
três coleções de NFT's no blockchain
Solana, com preços variados e
benefícios como ingressos vitalícios,
experiências VIP dentro do festival e
itens colecionáveis virtuais.

Mystic Valley
Na pandemia com o objetivo de
diminuir o contato com pessoas, e
envolveu um sistema de
pagamento sem dinheiro usando
BlockChain. O pagamento
funcionava para pagamentos feitos
a vendedores de alimentos e
bebidas e comerciantes, ou seja,
tudo que envolvesse pagamentos lá
dentro.

Rock in rio
Anunciou o lançamento de uma
coleção própria de NFT's e pretende
criar cripto-experiência feito por
artistas do mundo digital.

 Segundo Janara Lopes (sócia
do Phonogram.me) esse

marketplace vai dar novas
oportunidades para os

produtores de eventos, visto
que a revenda de ingressos e

merchandising vai lucrar
diretamente para os
criadores originais e

impedindo revenda por
cambistas.
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TECNOLOGIA E REALIDADE VIRTUAL

DENTRO DOS FESTIVAIS

A tecnologia e a realidade virtual está virando uma tendência mundial e estão mudando e muito a
forma com que as marcas e os festivais se comunicam com o público. Com o passar do tempo, a
tecnologia e realidade virtual vem se tornando cada vez mais acessível e popular.

Com a realidade virtual as experiências vem se tornando cada vez mais imersivas, pois a
tecnologia permite essa imersão cada vez mais real. Ter um mundo virtual onde você consegue
realizar compras, ter um personagem, personalizar acessórios e realizar tarefas básicas dentro de
uma realidade virtual, trouxe para os eventos de uma forma bem criativa e com potencial.

As marcas estão usando dessas ações para diversas situações, desde comprar uma bebida pela
realidade virtual até receber brindes que a pessoa ganha pelo mundo virtual e o retira
pessoalmente.

EXEMPLOS

Nos palcos eletrônicos a marca apostou em um bar com projeções futurísticas dando a
interpretação de um futuro próximo. Além de levar um Robo Bartender no balcão fazendo uma
simulação de como pode ser um atendimento feito com essa tecnologia no futuro bem próximo. 

Foi realizado uma ilha tecnológica e sustentável, com uma estrutura feita com impressão 3D.
Foram expostos 4 tubos Touch, que geravam interação com as musicas presentes no evento. O
projeto foi reciclável e será melhor abordado no tópico sobre sustentabilidade.

https://www.rapdab.com.br/2022/08/29/heineken-leva-microfloresta-para-o-rock-in-rio/
https://www.promoview.com.br/blog/redacao/esg/grupo-heineken-conecta-consumidores-em-festival-de-rock-com-ilha-tecnologica.html 46  |  60
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EXEMPLOS

Contando com vários espaços e atividades dentro da realidade virtual, o
publico pode frequentar bares, jardins , pistas de dança, museus , rooftop,
salas instagramáveis e diversos pontos onde era possível colecionar NFT's,
tudo isso em três andares simulados em uma realidade virtual.

A ativação de brindes, promoções e até compra de produtos e bebidas da
marca era realizada dentro do metaverso.

ABSOLUT

A Absolut, que já patrocina o Festival Coachella por 10 anos, trouxe na edição
2022 uma experiência totalmente focada no metaverso e em NFT's em seus
stands, chamada de Absolut.land.

“Achamos que o metaverso será a próxima onda de como as pessoas se
socializam”, “Embora possa não ser confortável para mim, é para meus filhos
da Geração Z. Estamos empolgados para ver como o espaço evolui e como
podemos torná-lo um lugar onde é fácil para as pessoas se reunirem.” Forbus

https://www.prnewswire.com/news-releases/absolut-invites-coachella-fans-to-meet-in-the-metaverse-with-the-launch-of-absolutland-301522421.html
http://www.cult.ufba.br/maisdefinicoes/FESTIVAL.pdf

https://theknockturnal.com/coachella-gets-electrified-with-absolut-vodka-and-major-metaverse-experience/
https://adnews.com.br/absolut-vodca-traz-o-coachella-para-o-metaverso/

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2022/04/vodca-absolut-leva-experiencia-do-festival-coachella-para-o-metaverso.html
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EXEMPLOS

Com parceria com o Facebook, a Coca levou
para o Lollapalooza uma ação com
realidade aumentada. A ação consiste em
um filtro onde é possível medir o ''gás'' de
quem está usando em tempo real

Em 2022, a Coca-Cola focou no tema da
ressocialização pós pandemia, com a volta
dos eventos presenciais, e trouxe
experiências sensoriais, com uma pista de
dança contando com a line up de vários
artistas conhecidos pelo público jovem no
geral. Também distribuiu brindes como um
copo exclusivo da marca.

 
 

Com vista privilegiada para o palco mundo,
preparou um stand de 3 andares cheio de

tecnologia com ativações em uma sala imersiva
que é a sala de espera para a principal atração é

uma simulação de sobrevoo no festival com
realidade virtual em 3D e mostrando a qualidade

de seu 5G
 

https://www.hypeness.com.br/2019/09/porque-o-rock-in-rio-2019-vai-ser-a-edicao-com-mais-gas-de-todas/
https://www.promoview.com.br/blog/redacao/brand-experience/coca-cola-reencontro-ativacao-lolla.html

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/09/23/conheca-as-ativacoes-das-marcas-na-cidade-do-rock.html 47  |  60
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EXEMPLOS

 Em parceria com o Rock in Rio, em 2019, antes da pandemia, a Natura trouxe para a
cidade do rock a NAVE, localizada no velódromo, o ambiente contou com
experiências imersivas e sensoriais com a proposta de estimular todos os sentidos
do publico. A NAVE também contou com a trilha sonora de musicas brasileiras. A
proposta desse projeto foi trazer empatia e transformar o mundo positivamente,
mostrar uma perspectiva diferente e entender o impacto que geramos no planeta
terra. A estrutura teve o maior painel de Led interativo já feito no Brasil.

 Em 2022 também foi feita a NAVE e teve um grande sucesso, a proposta era de
trazer experiências imersivas inspiradas na Amazônia, trazendo um pouco da
cultura e arte. A estrutura contou com projeções, texturas, aroma de flores, efeitos
sonoros, vento forte e músicas. 

A Natura trouxe no seu stand ações de sustentabilidade com experiências sinestésicas
, chamada de Portal Natura. Essa instalação trás a experiência sinestésica da
Amazônia em projeções de imagens com detalhes da floresta, simulando cheiros,
toques, sons, enfim, trazendo uma experiência totalmente sensorial. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/09/23/conheca-as-ativacoes-das-marcas-na-cidade-do-rock.html
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Em parceria com o festival, a marca foi a
primeira a patrocinar o espaço PDC - para
pessoas com deficiência - no Rock in Rio.
Foi proporcionado tanto espaços quanto
serviços afim de dar o maior conforto e
melhores experiências possíveis. 

DENTRO DOS FESTIVAIS

O assunto de Pautas sociais vem se
tornando cada vez mais relevantes e mais
cobradas cobradas pelos consumidores, e
com isso várias marcas trouxeram nos
festivais essas questões. Sejam elas com
os temas, stands temáticos , com
interações e até brindes. 

EXEMPLOS

Elas entendem que é um assunto importante
e que a cada dia mais as pessoas estão
tornando esse assunto mais popular e de
maior importância em nossa sociedade.
Pautas como o racismo, causas LGBTQIA+,
machismo, igualdade de gênero e
acessibilidade foram assuntos que as
marcas trouxeram com bastante frequência.
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Com o movimento #BlackLivesMatter que
ocorreu em 2020, a sociedade começou a
debater e a refletir melhor sobre pautas
sociais. E isso faz com que as marcas
atendam a esse recado e traduzem isso
dentro das ativações.

https://www.ufes.br/conteudo/estudo-aponta-black-lives-matter-internacionalizou-debate-da-violencia-contra-negros
https://mixdeseries.com.br/doritos-ganha-destaque-no-rock-in-rio-2022-com-acessibilidade-e-tecnologia/
https://www.pepsico.com.br/press-release/doritos-desembarca-na-cidade-do-rock-pela-3%c2%aa-edi%c3%a7%c3%a3o-com-a%c3%a7%c3%b5es-de-sustentabilidade-
acessibilidade-tecnologia-e-inova%c3%a7%c3%a3o-de-portf%c3%b3lio
https://mimood.com.br/2022/09/03/rock-in-rio-com-stand-mais-acessivel-do-festival-doritos-se-destaca/
https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/40117/doritos-elabora-acoes-de-sustentabilidade-acessibilidade-tecnologia-e-inovacao-de-portfolio-no-rock-in-
rio.html

Confira alguns serviços:
Oficina de reparos para cadeirantes 
Interprete de libras
Mapas táteis 
Fones de ouvido com narração e descrição
sobre o ambiente
Vans adaptadas
Carrinhos de golfe para ajudar na
locomoção
Projeto ''Sinta o Som'' com vibrações das
músicas
App com suporte



EXEMPLOS

 

APOIO A COMUNIDADE LGBTQ+

Participando da tendência mundial dos
festivais incluírem ativismo e causas
sociais, a marca em 2019 levou o Doritos
Rainbow, que tem as cores do arco íris
que é o símbolo da comunidade LGBTQI+.
A identidade visual do projeto foi todo
baseado nessas cores e inspirações.

Em uma entrevista com O Projeto Pulso,
Head de Brand Experience da PepsiCo,
João Vitor Ribeiro comentou:
“A novidade para 2019 é que levaremos
Doritos Rainbow como grande “hero” do
festival, ampliando o tema DIVERSIDADE
como parte da trajetória que estamos
traçando nos 2 últimos anos desde que
lançamos a iniciativa no Brasil”

Criada especialmente para o festival, a
Doritos levou a Guitarra da Diversidade
que foi feita com cordas coloridas para a
campanha #ColoRIR e foi tocada por
Andreas Kisser, apoiando a diversidade.

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/09/23/conheca-as-
ativacoes-das-marcas-na-cidade-do-rock.html

https://www.pepsico.com.br/imprensa/hist%C3%B3rias/doritos-diversidade-rockinrio
https://exame.com/negocios/rock-in-rio-2022-doritos-novo-sabor/
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DENTRO DOS FESTIVAIS

A sustentabilidade é uma tendência mundial e é uma pauta muito importante e
que as marcas estão trazendo para os festivais cada vez mais tanto em estruturas,
ativações e conscientizando as pessoas a reduzir danos ao meio ambiente, visto
que os eventos geram um grande número de lixo.

O Rock in Rio por exemplo é o primeiro festival da América Latina a ter o certificado
pela ISO20121, sobre gestão de eventos sustentáveis, inclusive um dos
compromissos da marca é reciclar 80% do lixo gerado.
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EXEMPLOS

A Natura sempre deu muita ênfase à questões de sustentabilidade e em 2019 junto
com a Heineken fizeram a reciclagem de milhões de copos além de interagir com
o público e mostrar ações sustentáveis. 
Na edição de 2019, a marca trouxe o Mirante Natura, uma recriação de uma casa
na árvore onde trás referências da natureza, a fim de aproximar o público com a
floresta. Em outro espaço, a Natura trouxe um labirinto de espelhos, convidando o
público a conhecer a experiência da Nave, uma iniciativa com pautas sustentáveis
da marca,  trazendo frases reflexivas sobre o tema.

https://rockinrio.com/rio/pt-
br/novidade/nossa-busca-por-um-
mundo-melhor-comecou-ha-mais-de-20-
anos-e-nao-pode-parar/

https://rollingstone.uol.com.br/rock-in-rio/com-
vista-privilegiada-e-democratica-da-cidade-do-
rock-mirante-natura-e-destaque-do-rock-rio-
2019/



Voltando a falar da ilha tecnológica e sustentável, a marca realizou o
projeto para que ele fosse feito com insumos 100% recicláveis 

 Jussara Varela Calife, Diretora de Trade Marketing para os Canais ON e
OFF do Grupo Heinekein comentou:
“A ação reforça a estratégia de sustentabilidade ambiental de Heinekein
com o projeto Energia Verde, que visa facilitar o acesso à energia
renovável a bares, restaurantes e consumidores de todo o Brasil”

A Heineken Montou uma micro floresta em forma de stand com espécies
nativas da mata atlântica brasileira, um compromisso da marca em
reconectar o publico com vivências que podem impactar as pessoas e
também gerar uma reflexão por parte delas na pauta sustentável.
A marca criou uma plataforma chamada Green Your City onde trás
iniciativas com viés de sustentabilidade visando a vida noturna e espaços
urbanos, onde possa ter um olhar inédito a fim de ter uma reflexão e
discussão do impacto ambiental , com experiências da marca, o que foi
trazido no rock in rio em suas ativações. 

EXEMPLOS

https://www.rapdab.com.br/2022/08/29/heineken-leva-microfloresta-para-o-rock-in-rio/
https://www.promoview.com.br/blog/redacao/esg/grupo-heineken-conecta-consumidores-em-festival-de-rock-com-ilha-tecnologica.html
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EXEMPLOS

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/09/23/conheca-as-ativacoes-
das-marcas-na-cidade-do-rock.html

https://www.pepsico.com.br/imprensa/hist%C3%B3rias/doritos-diversidade-rockinrio
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RECICLAGEM E CONSCIÊNCIA

A marca garantiu que todas as garrafas distribuídas no Lollapalooza foram
distribuídas corretamente, voltando para o mercado ''SustentaPet'' e levado
como matéria-prima para novas garrafas de Coca-Cola.

Pedro Abbondanza, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil comentou:
“Estamos super empolgados com esse retorno à ressocialização e aliar isso
ao cuidado do meio ambiente é uma felicidade gigante. Vamos reciclar 100%
das garrafas distribuídas no nosso espaço”

https://www.pepsico.com.br/imprensa/hist%C3%B3rias/doritos-diversidade-rockinrio
https://exame.com/negocios/rock-in-rio-2022-doritos-novo-sabor/


TENDÊNCIAS E 
DESAFIOS

O Covid teve um grande impacto em relação
as ativações de marcas nos festivas de
música, tanto os festivais quanto as marcas
precisaram se readaptar ao novo mercado
com novas tendências. 

Foi observado que diversas marcas
entenderam que essa nova geração é a que
está em boa parte presente nos festivais ao
longo dos anos e, e por serem conectados e
super familiarizados com a tecnologia, são
consumidores exigentes e que precisam de
uma atenção especial, isto é, a marca
precisa estar sempre presente e conectada
com essa geração. Várias marcas utilizaram
a tecnologia na estratégia das ações nos
festivais, levando sempre em consideração
o hábito de consumo dessa geração. Marcas
como McDonalds, Coca-Cola , Itaú, Doritos,
dentre outras, entenderam essa questão e
trouxeram pautas que são levantadas e
discutidas por essa geração. 

Assuntos como Sustentabilidade, pautas
sociais e tecnologia foram o que as marcas
mais trouxeram nos festivais em 2022.

Eventos híbridos 

Metaverso, NFT's e Realidade aumentada

Ênfase em pautas sociais

Ações sustentáveis

Dessa forma, com todos os dados levantados e
aqui levantados pode-se identificar as seguintes
tendências:

Um ponto que continua ainda mais forte
nos festivais, seja antes da pandemia ou pós
pandemia, são as mídias sociais, como elas
ainda são importantes para o
desenvolvimento e comunicação das ações
das marcas. 

Locais ''instagramáveis'' nos espaços, são
itens praticamente indispensáveis pois
atendem uma demanda de fotos bonitas e
conceituais para redes sociais dessa
geração. E esse comportamento fica ainda
mais presente no mundo que hoje se
encontra hiper conectado, as pessoas não
querem deixar de registrar momentos nas
suas redes sociais. Com isso, as marcas
focam ainda mais o engajamento das suas
redes para que além delas serem faladas
dentro do festival, sejam faladas também
por pessoas que não foram ao evento. 

Outro ponto importante são os brindes
(copos, tirantes, adesivos, etc.),
indispensáveis na maioria das ativações. 
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TENDÊNCIAS E 
DESAFIOS

EVENTOS HÍBRIDOS

Como foi visto no tópico de shows online, o
sucesso das lives na pandemia fez com que
surgisse a tendência para os festivais
realizarem eventos híbridos, ou seja, realizar o
evento tanto de forma presencial quanto de
forma online. Isso abriu portas para que seja
um grande diferencial nos festivais.

Para marcas e festivais que desejam estar
alinhados com a tendência de mercado os
eventos online podem ser um produto
alternativo ou complementar. Considerando a
transmissão de shows online, o custo é menor
tanto para os produtores quanto para o
público. Para os produtores, um ponto positivo
é a questão do espaço físico, que não limitam o
numero de participantes mas que ao mesmo
tempo permite contratar um número menor de
profissionais para trabalhar no evento. Para o
público os ingressos tendem a ser mais baratos
(as vezes até mesmo gratuito) além de nao
precisarem gastar com passagens,
hospedagens e etc.

Segundo o levantamento feito pela Euromonitor sobre as
tendências globais para 2022, os eventos híbridos entram no
conceito do ''THE SOCIALISATION PARADOX'', onde as pessoas
ainda vivem na linha tênue entre o virtual e o presencial. E isso
também impacta diretamente nos festivais, com pessoas que já se
sentem confortáveis e seguras em participar de eventos presenciais
e também com as pessoas que ainda preferem o meio virtual e
digital. Com isso, tanto as marcas que ativam quanto o festival em
si procuram trazer experiências que sejam satisfatórias para ambos
tipos de consumidor. 

O Com eventos digitais o alcance é muito maior
e sem limitações geográficas, visto que pode
ser reproduzido de qualquer lugar do mundo.

Tudo isso abre portas para ter um maior
número de patrocinadores e de formas
diferentes do que o público já está
acostumado, elevando ainda mais as ativações
de marca. Essa tendência pode ser uma boa
oportunidade para as ativações de marcas e
proporcionar experiências únicas e
diferenciadas para o consumidor.
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METAVERSO, NFT'S E REALIDADE VIRTUAL

A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, e isso afeta diretamente o
comportamento de consumo. Segundo o livro ''Marketing 5.0: Tecnologia para a humanidade'' ,
Kotler afirma que as pessoas estão cada vez mais conectadas e o foco da jornada de consumo é
cada vez mais se aproximar e humanizar sua marca com o consumidor. Entra também o fato em
que o hábito de consumo está cada vez mais exigente, fazendo com que as marcas se adaptem a
esse tipo de comportamento. E isso aconteceu nos últimos anos, principalmente em 2022 pós
pandemia onde as ações das marcas nos festivais foram mais focadas nessa experiência mais
conectada e próxima ao publico, buscando trazer uma maior fidelidade de marca.

Por meio dos dados levantados, é possível perceber que a  tecnologia vem tomando conta dos
festivais e ativações de marcas, com uma intensificação nos últimos anos, trazendo realidade
aumentada e outras tecnologias. Com avanço da tecnologia o comportamento do consumidor vai
se alterando e se adaptando a essas evoluções. Enquanto no Marketing 4.0 a tecnologia ainda
dava seus passos de evolução, unindo a meio físico e digital, a 5ª Era do Marketing traz uma
jornada de consumo totalmente baseada na experiência tecnológica do consumo. 

Alguns festivais já usam pagamentos com criptomoedas, fazem NFT's colecionáveis tematizadas
com o festival, e trazem eventos dentro do metaverso e entre outas experiências nesse meio. E é
claro que as marcas não ficaram de fora. Aproveitando a junção de festivais e metaverso as
ativações de marca têm uma grande oportunidade e diferenciação na hora de proporcionar
experiências ao consumidor - Como por exemplo o Rock in verse, Adiverse e entre outros vistos ao
longo da pesquisa.

Muitas marcas usaram de forma intensa as tecnologias para ativar suas marcas, principalmente
nos festivais pós pandemia, e trouxeram ativações que há 3 anos antes nem sequer eram usadas.
Marcas como Absolut, Coca-Cola, Adidas e Samsung por exemplo trouxeram essa tendência nas
suas ativações, com metaverso, NFT's, realidade aumentada, filtros, dentre outros. Diante disso,
pode se perceber a tendência do uso do metaverso, NFT's e realidade aumentada por marcas e
festivais nos próximos anos virão mais fortes do que nunca trazendo ativações cada vez mais
tecnológicas e imersivas.

TENDÊNCIAS E 
DESAFIOS

Segundo o levantamento feito pela Euromonitor sobre as
tendências globais para 2022,o metaverso entra  no conceito do
''THE METAVERSE MOVEMENT''  que o mundo anda cada vez mais
digital. Com a tecnologia evoluindo cada vez mais, e se tornando
mais imersiva , o consumo esta cada dia mais se familiarizando com
essa realidade virtual e digital, onde basicamente tudo pode ser
feito pelo espaço virtual. As marcas estão trazendo essa tendência
nos festivais entendendo que o público está cada vez mais
habituado com essa imersão, e o metaverso parece ter um futuro
promissor nessa jornada.

https://www.euromonitor.com/press/press-releases/euromonitor-revela-as-10-principais-tendências-globais-de-consumo-2022
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PAUTAS SOCIAIS

Nos últimos anos as pautas sociais estão sendo mais comentadas e valorizadas.    
Essa tendência é mundial, marcas e eventos estão apoiando cada vez mais tanto
causas sociais quanto abordar mais sobre questões raciais, igualdade de gênero,
inclusão, acessibilidade e apoiar a comunidade LGBTQ+. O consumidor também
está exigindo esse posicionamento, procurando se identificar e valorizando
marcas que se preocupam com essas causas, visto que para as marcas, é um
grande diferencial no mercado ao alinhar seu posicionamento e valores a esses
grupos.

 A marca Doritos é um ótimo exemplo, faz o uso desse tema tão importante em
praticamente todo festival que ela ativa (Lollapalooza e Rock in Rio) e já conhecida
e esperada trazer esse tipo de posicionamento e causa.  Com isso, as marcas e
festivais que adotarem causas sociais, tendem a conquistar e atrair mais
consumidores, principalmente os que se identificam com as pautas. 

TENDÊNCIAS E 
DESAFIOS
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https://www.sebraepr.com.br/tendencias/2-5-1-pautas-sociais-e-raciais/#:~:text=Esta%20tend%C3%AAncia%20j%C3%A1%20vinha%20crescendo,propor%C3%A7%C3%B5es%20(agora%20muito%20maiores).

Tendência comentada pelo SEBRAE:
 

''Considerar as particularidades de grupos raciais e sociais, reconhecendo suas
necessidades específicas, e principalmente alinhando posicionamentos aos seus

anseios coletivos, tem sido um grande diferencial no mercado.''
 

https://www.sebraepr.com.br/tendencias/2-5-1-pautas-sociais-e-raciais/#:~:text=Esta%20tend%C3%AAncia%20j%C3%A1%20vinha%20crescendo,propor%C3%A7%C3%B5es%20(agora%20muito%20maiores).


TENDÊNCIAS E 
DESAFIOS

SUSTENTABILIDADE

Quando se fala de sustentabilidade, várias marcas e festivais entenderam que o
objetivo precisa ir além da maximização dos lucros. Hoje o consumidor está
exigindo que as empresas estejam engajadas e preocupadas em relação a
sustentabilidade, principalmente no que se diz respeito a responsabilidade
ambiental.  

Marcas e festivais apostaram em ações com o foco na sustentabilidade,
reforçando essa tendência, na qual  as marcas seguirão inovando em ações nos
festivais, a fim de conscientizar o público sobre a importância do cuidado com o
planeta. Marcas como a Heineken, Volkswagen, Natura, dentre outras, trouxeram
várias experiências para os festivais analisados.

Dentro dos eventos digitais também entra a tendência da sustentabilidade, pois o
número de lixo produzido é muito menor; é desconsiderado toda a oferta de
materiais impressos, estruturas montadas, embalagens de produtos dentro do
evento e mais uma série de materiais que têm impacto negativo para o meio
ambiente. Com isso é recomendado que as empresas devem tomar medidas para
diminuir o impacto negativo no meio ambiente e saciar essa exigência do
consumidor. Empresas que adotarem processos que contribuem positivamente
com o meio ambiente certamente se destacarão

Segundo o levantamento feito pela Euromonitor sobre as
tendências globais para 2022, a sustentabilidade entra  no conceito
do ''CLIMATE CHANGERS'' ,onde o consumidor se preocupa mais cm
a natureza, com o verde, com a emissão de poluentes no planeta e
todo esse envolvimento no consumo. Com isso, os festivais acabam
trazendo essa tendência para os festivais, utilizando suas ativações
com conceitos de verde, natureza , florestas, emissões de carbono,
a fim de conscientizar o público através dessas experiências.

https://www.euromonitor.com/press/press-releases/euromonitor-revela-as-10-principais-tendências-
globais-de-consumo-2022
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Essas 4 tendências citadas no relatório podem nortear marcas e
festivais que queiram se destacar e estar posicionando de forma mais
adequada no mercado,  gerando empatia e engajamento por meio de
experiências e possibilitando relacionamentos mutualmente benéficos
a longo prazo.

Eventos Híbridos

Dado o sucesso desse modelo na
pandemia, os eventos híbridos
podem ser um produto alternativo
ou complementar e também ter
um custo menor para realizá-lo. O
alcance geográfico pode ser
muito importante e também
surge novas oportunidades para
as marcas realizarem novos tipos
de ativações.

Metaverso NFT's e
Realidade Virtual

Com um notável boom na
pandemia, as pessoas estão cada
vez mais conectadas e as marcas
podem usar dessas tecnologias
para deixar as ativações mais
imersivas, trazendo inúmeras
possibilidades.

Pautas sociais 

Marcas e eventos estão apoiando
cada vez mais abordar sobre
questões raciais, igualdade de
gênero, inclusão, acessibilidade e
apoiar a comunidade LGBTQIA+.
Com isso, a marca pode trazer
uma identificação com o público,
que se sente satisfeito quando a
marca se posiciona.

Sustentabilidade

Nessa tendência trás a
importância em trazer uma pauta
em que as pessoas estão cada
vez mais se importando e
também exigindo que as marcas
de posicionem. Também ajuda na
estrutura e montagens renováveis
e recicláveis na montagem dos
stand em um festival, por
exemplo.



59  |  60

Obrigado!


