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RESUMO 

 

Hoje o mercado está cada vez mais disputado e todas as empresas se qualificam com as 

técnicas mais inovadoras do mercado com intuito de manter seus clientes. As corporações 

estão atentas a todos os momentos do processo de compra, desta maneira podem entender 

quais as percepções e ações tomadas pelos consumidores durante essa ação. Sendo assim, 

o objetivo deste artigo é apresentar através da metodologia do estudo de caso dos eventos 

Rock In Rio e Mega Rampa, e como o marketing de experiência, de eventos e de 

patrocínio podem gerar, através de relacionamento e experiências inesquecíveis, 

influência em ações de marketing nos seus múltiplos campos. Essas sensações e 

experiências induzem e despertam o cliente a sentir prazer ao ter contato com a marca, se 

tornando propício a permanecer por mais tempo utilizando-o e comprando seus produtos, 

afim de experimentar sensações ainda maiores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: marketing de patrocínio; eventos esportivos; marketing de 

eventos; marca; rede sociais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, com o mercado bastante competitivo, o caminho para qualquer 

empresa que planeja obter êxito está em compreender os sinais que fazem os clientes 
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comprarem. Segundo Lehman (1998), reconhecer, examinar, compreender e decidir as 

melhores ações para alcançar o público-alvo não é um trabalho simples. De acordo com 

Schmitt (1999), no século atual temos um quadro voltado para o marketing de 

experiência, no qual o ponto central está não só nas necessidades dos consumidores, mas 

nas sensações em que o local de compra pode possibilitar. (SCHMITT, 1999). 

Estudos atuais apontam que circunstâncias emotivas influenciam o processo de 

decisão de compra do consumidor. Com isso, o foco atual do marketing estaria nos 

relacionamentos e experiências proporcionadas e utilizadas na hora de compra. Dentro do 

marketing experimental, se torna necessário pensar na condição de consumo e na 

circunstância sociocultural conjunta, não no produto isolado. Cada vez mais as empresas 

estão atentas para proporcionar atmosferas agradáveis e experiências inesquecíveis, 

usando o marketing de experiência como uma estratégia de encanto, para que o bem ou 

serviço se torne atraente.  

Segundo Gobé (2002), os resultados do consumo provêm da satisfação que o 

cliente tem durante e após o ato de compra. O objetivo da empresa é o de fomentar, por 

meio das sensações, a memória emotiva dos clientes. A experiência é gerada a partir do 

momento que a organização, de maneira proposital, cativa os clientes e gera um evento 

célebre (GOBÉ, 2002) 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar, através do estudo de caso da 

marca Rock In Rio e o evento Mega Rampa, como o marketing de experiência pode gerar 

através de relacionamento e experiências inesquecíveis a influência em ações de 

marketing nos seus múltiplos campos, a partir de um esporte específico (skate). Para isso, 

precisa-se entender melhor a história do Skate. 

A história do skate tem início na década de 1960. Não se sabe ao certo qual a 

origem dessa modalidade, porém as mais conhecidas dizem que ela se origina do surf. 

Outra corrente defende que o esporte praticado sobre uma prancha e quatro rodinhas 

advém da sucata de outra modalidade esportiva, os patins, que fornecia as rodas que eram 

acopladas em pedaços de madeira que se transformavam nos skates. 

 Em 1960 na Califórnia surfistas em épocas de marés baixas tiveram a perspicácia 

de trazer o surf para as ruas. Esta nova modalidade foi inicialmente chamada de sidewalk 

surf, porventura somente em 1965 surgiram campeonatos direcionados a essa prática. No 

Brasil o skate também teve início nos anos 60, com os surfistas que eram influenciados 
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pelos enunciados da Revista Surfer. Naquele tempo o inicialmente chamado de "surfinho" 

foi a tentativa de trazer as manobras das ondas para o asfalto, marcando assim o ponto de 

partida do skate nacional (REVISTA TRIBO SKATE, 1999) sendo que os primeiros aqui 

produzidos eram os chamados "rolimãs", porém o skate só foi reconhecido uma década 

depois. 

No ano de 1974, surgiu o primeiro campeonato e a primeira pista de skate do país, 

e seguindo um caráter de desenvolvimento, em 1986 o skateboard brasiliano teve uma 

abundante subida de mercado e consequentemente uma volumosa expansão da 

popularidade do esporte. O skate veio alcançar seu maior ponto de evolução do esporte 

no Brasil na década de 1990: mercado, exposição na mídia, aumento no número de 

praticantes e organizações direcionadas ao esporte, fizeram o skate brasileiro 

definitivamente se estabelecer, tanto nacionalmente como internacionalmente. Com 

atletas que são destaques na modalidade o país se tornou uma das potências do cenário 

mundial e referência na área. 

Após altos e baixos, o skate pode prosperar e se popularizar novamente. Em 

comunicado oficial o Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou que a partir de 

Tóquio 2020, o skate fará parte do programa olímpico, abrindo assim novos horizontes 

para a história do skate continuar sendo escrita. 

 

MARKETING 

 

O marketing é uma atividade, um conjunto de instituições, processos para criar, 

comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, 

parceiros e sociedade em geral. O marketing não deve ser considerado como sinônimo de 

vendas e sim como uma ferramenta de gerar confiança (KOTLER, 2000). Contudo o 

marketing vem evoluindo, buscando entender e atender a essas necessidades mais 

intrínsecas dos consumidores que foram evoluindo durante o tempo, portanto como uma 

empresa deve voltar a sua marca para os valores humanos. 

De acordo com Kotler (2017) para isso ocorrer, ela deve ser: fisicamente atraentes, 

intelectualmente interessante, socialmente envolvente e emocionalmente fascinante ao 

mesmo tempo em que devem demonstrar personalidade forte e moralidade sólida. Porém 

ao invés de tratar as pessoas simplesmente como consumidoras os posicionamentos 



Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso de Comunicação Social: Jornalismo 

 

[Digite aqui] 

 

estratégicos as tratam como seres humanos plenos, seres humanos com sentimentos e com 

capacidade de se relacionar com a marca (KOTLER, 2017). 

O marketing conta com vertentes específicas, dentre elas existem o, marketing 

digital, marketing de eventos, marketing de patrocínio, marketing de conteúdo e o 

marketing esportivo, segmentos que são precisam ser compreendidos para o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

 

MARKETING ESPORTIVO 

 

O marketing esportivo caracteriza-se por ser, um conjunto de ações ou um 

segmento que tem por objetivo gerar e divulgar qualquer tipo de modalidade esportiva, e 

usar do próprio esporte como ferramenta para estratégias, ou elaborar artifícios do 

marketing no meio esportivo, e qualquer evento do tipo, dentre eles podemos incluir, 

times, clubes ou atletas. 

Araújo (2002) entende que o marketing esportivo visa aumentar o reconhecimento 

do target, reforçar a imagem corporativa, estabelecer identificação com segmentos 

específicos do mercado, combater ou antecipar-se a ações da concorrência, envolver a 

empresa com a comunidade, conferir credibilidade ao produto com associação à 

qualidade e emoção do evento, entre outros (ARAÚJO, 2002). 

Com isso, o marketing esportivo se torna, além de um poderoso instrumento de 

fixação de marca, também se manifesta com um reprodutor de características subjetivas, 

que permitem ajudar no reforço ou até mesmo em uma correção da imagem corporativa 

de uma instituição. 

Em resumo, o marketing esportivo transformou a história do marketing. E esse 

segmento, se tornou com certeza nos tempos atuais uma indústria bilionária com ações 

de promoção de eventos ou torneios. Segundo pesquisa realizada com 27 marcas atuantes 

no cenário esportivo nacional pela empresa Portas, que é focada em consultoria 

estratégica de esportes, e a Sportpar, que atua na gestão de patrimônios esportivos e 

mídia, com intuito de identificar qual real cenário de investimentos em eventos 

esportivos, mostra que houve um crescimento significativo em patrocínio esportivo no 
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Brasil até o ano de 2016, mais precisamente foram gastos com este segmento um 

montante de 3 bi/ano7. 

O licenciamento de produtos, patrocínio de times, também se encaixa nessa 

vertente, deste modo o marketing esportivo se utiliza de conteúdos ofertados pelo esporte 

para fornecer produtos em diferentes formas e públicos alvos. Contudo, esta categoria 

também se vale de eventos patrocinados para divulgação de esportes e modalidades, bem 

como no marketing de patrocínio.  

 

MARKETING DE PATROCÍNIO  

 

Entende-se como patrocínio o investimento estratégico promocional alternativo 

para o marketing. Neto (2013) afirma que através do patrocínio, na condição de 

investimento estratégico, a marca ganha força, melhora o posicionamento e o valor 

intangível, confiança respeito e credibilidade. Tal investimento vem crescendo de 

maneira significativa durante os anos, mas o que motiva uma instituição ao investir na 

promoção de eventos e, qual seria o retorno esperado após uma empresa destinar recurso 

a tal atividade?  

Mediante ao cenário atual onde a tecnologia evolui cada vez mais e o acesso a 

informação se torna mais acelerado, algumas ferramentas de comunicação podem se 

tornar pouco eficaz e saturada, o que acarreta a imunização do consumidor ao conteúdo 

recebido. Levando em consideração que o receptor tem o poder de selecionar na maioria 

das ocasiões o conteúdo que ele recebe, as empresas têm enfrentado o difícil desafio de 

fidelizar um cliente e fazer com que o mesmo possa consumir somente um determinado 

tipo de produto ou serviço. Nesse caso, há uma necessidade vigente das empresas 

buscarem por soluções criativas e alternativas para posicionarem a sua marca e atingir o 

seu público alvo para se tornar relevante.  

Mediante a essa necessidade, o patrocínio surge como uma excelente alternativa 

de comunicação, pois a utilização dessa ferramenta pode trazer à empresa o retorno 

institucional, provocando no consumidor a lembrança da marca em sua mente. Isso é 

                                                 
7
 [1] A pesquisa está disponivel em:https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/patrocinio-

esportivo-no-brasil-ja-atinge-r-3-bi-ano Acesso em: Out. 2018,15. 
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ocasionado porque a marca atinge o seu púbico em um campo diferente das demais 

ferramentas de comunicação como, por exemplo, os tradicionais meios de comunicação 

(VT de 30 segundos em uma emissora de televisão, redes sociais ou e-mail marketing) e 

atua exatamente no seu momento de lazer, descontração e de profunda emoção e 

entretenimento. Segundo Neto (2003), o que leva o patrocinador ao investir em um evento 

é o desejo de tornar sua marca mais conhecida, com uma imagem forte, consolidada e 

positiva. Além da potencialização da marca, ela vem com o objetivo de aumentar suas 

vendas e conquistar novos públicos. 

 Para compreender o patrocínio esportivo é necessário entender que sua técnica 

opera diretamente no campo ideológico/cultural da sociedade e que seu propósito de 

veiculação é voltado para o valor institucional onde é difundida a marca com os valores 

agregado ao evento associado. Neto (2003) classifica o marketing de patrocínio em quatro 

linhas: a linha esportiva, cultural, social ou ecológica.  Cabe a uma boa estratégia de 

marketing avaliar a melhor área para o seu investimento, onde a linha ideológica/cultural 

do evento possa de certa maneira ter um alinhamento coerente à filosofia da marca para 

que não haja ruído, contradição ou rejeição do público que se deseja atingir. 

Uma marca que procura técnicas alternativas e tem o interesse em investir em 

patrocínio tem a opção de diversificar as ferramentas e técnicas para veicular os seus 

anúncios. Desta maneira ela se diferencia dos concorrentes obtendo retorno institucional, 

além de contribuir de maneira significante para o desenvolvimento cultural e social, que 

trazem benefícios para a sociedade, para a marca e para o País. 

 Em resumo, Neto (2003) apresenta o que acreditamos ser a melhor definição de 

marketing de patrocínio. 

“O patrocinador quando decide investir no patrocínio de um clube, de 

uma equipe, de um atleta, de um evento ou num projeto social e cultural. 

Ele deseja tornar sua marca mais conhecida, com uma imagem forte, 

consolidada e positiva.” (NETO, 2003). 

Para tal fim, as empresas buscam associar-se a alguma das linhas ligadas ao marketing de 

patrocínio não apenas para potencializar sua marca, mas também, aumentar suas vendas, 

conseguir veicular sua marca na mídia, expandir seus negócios para novos mercados, 

conquistar novos stakeholder e por fim agregar ganhos ideológicos para a imagem 

institucional.  
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PATROCÍNIO DE EVENTOS 

 

Um grande aliado do marketing de patrocínio, é o patrocínio de eventos, uma vez 

que a interdependência entre ambos é um fator determinante e qualificador para a 

atribuição de valor institucional para a empresa patrocinadora que, Neto (2003) define 

como o conjunto de técnicas estratégicas somadas às ações de marketing voltadas para o 

evento trazem inúmeros benefícios. 

 Por meio do patrocínio de eventos, que surge como uma técnica estratégica para 

o marketing de patrocínio; ela por se tratar de uma ação em que suas características estão 

em  associar a marca com um determinado tipo de evento característico e, logo assim a 

associação da marca a algum valor no meio cultural, além de conseguir uma grande 

atenção do público que é um potencial espectador também são atribuídos à marca 

benefícios institucionais que valorizam a instituição como: uma imagem mais fortalecida, 

maior engajamento e também a exclusividade através da visibilidade.  

 Pode se considerar que o evento é uma ferramenta que potencializa a visibilidade 

em massa difundido a imagem da organização junto ao segmento determinado para 

alcançar um público específico e também para prosseguir com êxito quando o objetivo é 

explorar nichos de pessoas antes não alcançadas (NETO, 2003) 

Neto (2003) levanta três indagações pertinentes em relação ao patrocínio de 

eventos, que são; como atrair o consumidor através do evento? como assegurar 

visibilidade da marca do patrocinador no evento? Como garantir um ambiente interativo 

durante o evento? Para atrair com eficácia a atenção do consumidor, é necessária a 

realização de algumas ações específicas com o cunho promocional, como realizar sorteios 

de produtos e oferecer cupons de desconto promocionais. Uma maneira que se apresenta 

bastante eficaz é a disponibilidade de uma grande pessoa midiática (um astro esportista, 

atriz, escritora e etc.) que tenha uma relação direta na prática com a característica do 

evento.  

Outras práticas também são necessárias para que uma marca tenha a sua 

visibilidade endossada com o apoio das mídias tradicionais, chamadas em TV, anúncios 

em jornais, em rádio, outdoor e uma cobertura midiática. Além desses apoios, é 

interessante que durante o evento tenha amostras e estandes do produto ou da empresa, 

pessoas caracterizadas com a identidade marca circulando o evento.  
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Todos estes fatores somados, tem a competência para garantir a fixação da marca 

com as pessoas envolvidas em todo o evento. É preciso pensar em estímulos voltados ao 

entretenimento para garantir que a comunicação transmita uma boa impressão aos seus 

respectivos espectadores e, para isso, pode ser criado cenárias e pequenas ações que 

estimulem o entretenimento a interatividade entre as pessoas e também entre pessoas e a 

instituição. Uma boa ambientação somada a interatividade pode marcar a experiência do 

consumidor, sendo assim, a o nome da empresa sempre estará associada a um grande 

momento especial, sendo relevante nas memórias de quem passou pela experiência 

proporcionada pela empresa patrocinadora. 

Neto (2003) determina que este são os três pilares distintos (atratividade, 

visibilidade e a interação) que trabalhados em conjunto estrategicamente, tem o fator 

contribuinte para o sucesso do evento. 

Em resumo, pode-se compreender a importância do marketing de patrocínio e o 

patrocínio de eventos como ferramenta estratégica de marketing mais eficazes em seu 

campo de atuação, quando o objetivo está na fidelização dos clientes. Concluindo, ao 

entender que o marketing é um conjunto de estratégia atrelado à troca de valores, bens e 

que o seu conjunto defende a geração de confiança e não somente ao sinônimo de vendas, 

nota-se então que todas as técnicas somadas são determinantes para um planejamento 

estratégico bem feito. Desta maneira, constata-se que é necessário um investimento com 

foco nas redes sociais para que a marca ganhe visibilidade organicamente através das 

interações entre os componentes do seu público alvo. 

 

REDES SOCIAIS 

 

Sendo uma ferramenta muito utilizada no marketing de eventos, marketing 

esportivo e de patrocínio, as redes sociais são de grande importância como meio de 

divulgação. E após o surgimento das mesmas vimos que de acordo com a necessidade do 

ser humano de se comunicar e o desenvolvimento da tecnologia, nascem as redes sociais, 

que proporcionam a interação social que ocorrem no ciberespaço. Hoje vivemos em um 

mundo totalmente novo. A estrutura de poder está passando por mudanças drásticas. A 

internet, que trouxe conectividade e transparência às nossas vidas, tem sido em grande 

parte responsável por essas transformações (KOTLER, 2017). Com o aperfeiçoamento 
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da internet e a rápida evolução tecnológica praticamente toda a população é inteiramente 

conectada de forma instantânea e simultaneamente. 

No mundo on-line, as mídias sociais redefiniram o modo como as pessoas 

interagem entre si, permitindo que desenvolvam relacionamentos sem barreiras 

geográficas e demográficas. (KOTLER, 2017). A interação social é de suma importância 

para a perpetuação humana a comunicação nos mantém vivos, o fato de nos relacionarmos 

nos mantém unidos. E com as redes sociais esse fenômeno ocorre de forma muito mais 

rápida. 

A medida que se passa o tempo a conexão se torna ainda mais necessária. Os 

relacionamentos desenvolvidos hoje têm tido cada vez mais características diferentes, 

relacionar não está necessariamente envolvido com estar perto, mas sim conectado. 

Encontrar quem não se relaciona através das redes é raro, com a pesquisa realizada pela 

We Are Social e divulgada pelo site DIGAÍ 8, tem o Facebook como a rede social mais 

utilizada no ano de 2017 mantendo mais de 2 bilhões de usuários por mês sem 

demonstração de queda posterior. 

Os relacionamentos desenvolvidos hoje têm tido cada vez mais características 

diferentes, relacionar não está necessariamente envolvido com estar perto, mas sim 

conectado. Nesta mesma pesquisa foi indicado que o uso pelos telefones móveis ou 

smartfones só cresceram e que os acessos obtidos pelos processadores Android e IOS são 

responsáveis por mais de 92% do consumo de dados. Cada pessoa tem no mínimo duas 

contas em redes sociais sendo usuários assíduos, desta maneira o empresariado tem visto 

nesta ferramenta uma grande oportunidade de divulgação de seus negócios. As empresas 

e movimentos sociais e culturais a usam para divulgação de seus produtos e eventos 

muitas vezes como principal canal. Tendo os outros meios de comunicação (não em a 

todos os casos) como apoio à campanha. 

O fato de estar cada vez mais próximo com o outro faz com que a visibilidade 

neste meio de comunicação só aumente. Ao investir em redes sociais é primordial o 

entendimento tanto de como a ferramenta funciona, como público alvo. O número de 

pessoas alcançadas/engajadas com a marca nas redes deve ser na mesma proporção para 

ter sua finalidade de envolvimento alcançada. Com esse crescimento também há o 

investimento de valores para aumentar os alcances, o mais comum nos dias de hoje são 

                                                 
8
 https://www.digai.com.br/2017/08/3-bilhoes-pessoas-mundo-usam-redes-sociais/ 
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os anúncios patrocinados. Esse patrocínio combinado com uma estratégia de marketing 

de interesses gera resultados de compras (para produtos) e participação (em eventos).  

 

A EXPERIÊNCIA COMO PRODUTO DE VENDA 

 

A partir disso que estratégia de marketing vai ser unida a esse patrocínio? Qual se 

adequa ao que está sendo pedido hoje no mercado? tanto as pequenas quanto as grandes 

empresas têm uma busca incessante por maneiras de se valorizarem junto aos 

consumidores, porém o mercado é constante e a concorrência grande, então como ir 

adiante e alcançar seu público-alvo? entramos, portanto, na experiência como produto de 

venda. 

Hoje a quantidade de informações é extremamente volumosa, e tendo 

praticamente tudo rapidamente em mãos e com cada vez mais urgência, as pessoas não 

estão mais dispostas a esperar, por este motivo o tempo passou a ser de muita importância 

e determinante na experiência. A algum tempo atrás era normal esperar por um produto 

chegar, ou para determinada página da web ser carregada, nos dias atuais um segundo já 

é um fator decisivo na escolha entre um ou outro. 

De acordo com Pine e Gilmore (1999) as propostas para as demandas de produtos 

necessitam ter como prioridade a disseminação e venda de experiências inesquecíveis, ou 

seja, sensações memoráveis para todos os usuários. 

Em vista disso não é mais suficiente que a mercadoria seja apenas atrativa, com 

várias funcionalidades e com uma grande gama de propagandas para cativar a atenção do 

potencial cliente. O elemento essencial é entender quem é a persona9 do seu cliente quais 

são os gostos, desafios, problemas, para que a empresa possa oferecer a solução mais 

propícia, aquela que fará o consumidor optar pelo produto de imediato, algo que vai além 

da simples questão de consumo, assim como Lavandoski (2008) faz em a paisagem na 

rota ecoturística Vale dos Vinhedos (RS), na perspectiva do visitante. 

“No Vale dos Vinhedos os visitantes são atraídos por algo que vai além de um 

simples consumo  materialista;  são  atraídos  pelo vinho  que  envolve  tanto  

sentimentos,  conhecimento  e  as diferentes  manifestações  da cultura  de  um  

povo.”  (LAVANDOSKI, 2008, p.88) 
 

                                                 
9
Personas são personagens fictícios criados para representar os diferentes tipos de usuário dentro de um 

alvo demográfico, atitude e/ou comportamento definido que poderia utilizar um site, uma marca ou produto 

de um modo similar. Personas são uma ferramenta ou método de segmentação de mercado. 
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Como Lavandoski (2008) relata, a busca do usuário não se limita mais somente 

ao consumo materialista, mas sim pelas coisas que permeiam e agregam valor ao produto. 

Essa linha, que está transformando companhias, tornando-as mais competitivas e 

direcionando os investimentos precisamente é a User Experience (experiência do 

usuário). 

Segundo Pine e Gilmore (1999) as empresas precisam pensar em uma nova forma 

de abordagem para conquistar os consumidores. Durante o tempo que os produtos e 

serviços forem transformados em acontecimentos memoráveis, tornam-se menos tocáveis 

e mais experiências inesquecíveis que as pessoas apreciam e que por consequência 

queiram compartilhar com todos, seja pessoalmente ou através das redes sociais. 

Se tratando de vender experiências entra em questão a autenticidade. Ser autêntico 

torna-se um dos principais aspectos que leva o consumidor a optar o que e de quem irão 

adquirir determinada mercadoria. Ter o conhecimento do negócio e seu posicionamento 

na área em que atua no mercado é o ponto de partida principal da implantação dessa 

experiência, analisar tudo que a empresa fez anteriormente e notar as melhorias que 

devem ser realizadas. Podendo dessa forma o que fez no passado servindo para limitar o 

que pode ser feito e o que pode ser evitado futuramente. 

De fato, no máximo, ter uma experiência significa roteirizar uma história que 

parece incompleta sem a participação dos convidados (PINE & GILMORE, 1999, p. 48) 

Nesse sentido, o argumento de Rolf Jensen (1999) é que a mudança cultural fez 

com que cada vez mais os indivíduos procurassem o consumo de produtos turísticos que 

satisfazem, entre outros, a necessidade de ter experiências vitais e sensações 

inesquecíveis, dentro de um mercado. A partir do momento que se agrega valor ao que 

está sendo oferecido, vendendo uma experiência autêntica que condiz com sua empresa e 

com a imagem que ela passa, poderá desta maneira atrair novos consumidores e fidelizar 

os atuais. 

Não manter o foco totalmente em recursos e funções do produto ou serviço, mas 

sim no que pode passar para as pessoas, o sentimento que pode imbuir a mercadoria. 

Colocando-se no lugar do usuário pensando no que sentiria sobre as ofertas de sua marca. 

Compreender os desejos e reais motivos pelos quais levam determinado indivíduo 

a adquirir um produto ou serviço, é o foco para grandes empresas de sucesso atualmente. 

Schimitt (1999) ressalta que os relacionamentos são os verdadeiros e únicos patrimônios 
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de uma instituição, afirmando que os bens podem vir a prejudicar os ganhos por um breve 

período, porém os relacionamentos concedem a empresa a capacidade de ter lucros a 

longo prazo e de baixos riscos com a possibilidade de alavancar os ganhos ao mesmo 

tempo. 

O design está muitas vezes relacionado com algo que seja esteticamente agradável 

aos olhos, porém somente isso não é o bastante para ser funcional. Nesse momento entra 

o Design UX, que traz a vida, o sentimento e valor a mercadoria, o que atrai o usuário de 

forma objetiva. 

"(...) muitos designers fracassam devido a seu especial apreço pelo uso de 

imagens sofisticadas, metáforas, e semânticas que ganham competições de 

design, mas criam produtos inacessíveis para os usuários." (NORMAN, 2008, 

p. 104) 

 

Segundo Norman (2008), os produtos que adquirimos são bem mais significantes 

para nós do que apenas simples bens materiais. Temos apreço por eles, seja por 

sentimento, status, prazer ou orgulho que eles trazem a nossa existência. 

As experiências são de extrema importância para o sucesso das empresas 

atualmente, e continuar a evoluir e não deixar que elas se tornem algo rotineiro é crucial. 

Reavaliar, inovar, pensar, pesquisar e reinventar sempre, isso deverá ser um pensamento 

constante para se manter atualizado. 

 

METODOLOGIA 

 

De acordo com Yin (2009), o estudo de caso trata-se de um método de pesquisa 

que geralmente utiliza dados qualitativos, com o objetivo de descrever, explicar ou 

explorar fenômenos atuais inseridos em seu próprio contexto, abrangendo o 

planejamento, abordagens específicas à coleta e análise de dados. 

 O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real (YIN, 2005). Voss, Tsikriktsis e 

Frohlich (2002) interpretam um estudo de caso como uma história de eventos passados 

ou atuais, elaborada a partir de diversas fontes de evidências, que podem incluir pesquisas 

em arquivos públicos e privados, assim como dados de observação direta e entrevistas 

sistemáticas. 
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Através da metodologia do estudo de caso analisou-se dois casos de sucesso, o 

Rock In Rio e o evento esportivo Mega Rampa, desta maneira, buscou-se entender como 

alcançaram sucesso em suas empreitadas e quais recursos foram utilizados. 

 

ROCK IN RIO 

O Rock In Rio é dos maiores e mais populares eventos do mundo e por possuir um 

grande número de patrocinadores foi escolhido como objeto de estudo para buscar 

compreender como ocorrem às ativações e ações das empresas no evento que levam o 

público a ter uma maior interação com as marcas. 

O festival iniciou em 1985 com a primeira edição que ocorreu no Brasil, a proposta 

era colocar o país na rota de grandes artistas internacionais. Inspirado no famoso 

“Woodstock” o início do festival, que posteriormente se tornou uma marca que realiza 

grandes shows em outros países, foi muito complicado. Por diversas vezes o publicitário 

e idealizador da marca Roberto Medina ouvir vários nãos, até conseguir fazer com que 

investidores comprassem sua ideia.  

Por alguns anos o público acreditava que o festival abarcaria apenas artistas do 

gênero conhecido como rock’n roll, como o próprio nome diz. Mas esse preconceito 

inicial, com a criação do palco mundo, cessou-se e o festival passou a receber dos mais 

diversos gêneros musicais. 

Após algumas edições em terras brasileiras, e de ter se consolidado como grande 

festival no segmento musical a marca Rock In Rio conquistou proporção mundial e o 

festival começou a ser organizado em outros países como nos Estados Unidos, com o 

Rock In Rio Las Vegas, em Portugal com o Rock In Rio Lisboa e em outras grandes 

capitais mundiais. O que surgiu como uma proposta de um festival musical se tornou uma 

marca que é reconhecida ao redor do globo, uma experiência para quem frequenta a 

“Cidade do Rock”, (local onde está alocada toda a estrutura do evento), que além de 

vivenciar o show do seu artista ou banda favorito, pode desfrutar de um momento único 

em sua vida. 

 E tudo isso se torna cada vez mais único com o fato de que a cada nova edição 

algo novo é introduzido na estrutura, para oferecer mais experiências incríveis para quem 

está presente. O Engagement marketing, ou marketing de experiência, é o termo usado 
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para designar as ações criadas pelas marcas dentro de eventos. Ele ultrapassa os limites 

de uma simples divulgação, pois proporciona para os consumidores um momento único. 

Geralmente essas ações acontecem de forma que possam ser documentadas, ou 

em termos de redes sociais, “instagramável”10. O marketing deixou de ser apenas uma 

forma de divulgar marcas, seja utilizando peças off-line, como outdoors e panfletos, e se 

tornou uma ferramenta para imergir o consumidor no conceito de cada empresa. 

Um exemplo disso são as ações que aconteceram na última edição do Rock In Rio. 

Com a possibilidade de tornar cada momento uma nova experiência do usuário, diversas 

marcas veem no festival uma forma de criar ativações para o público e fazer com que eles 

queriam mostrar para outras pessoas, através das redes sociais, o que estão vivenciando. 

A Heineken, marca de cerveja de origem holandesa, chegou ao Brasil em 2011 e 

logo viu no festival uma forma de lançamento e de se estabelecer dentro do mercado no 

país. Na última edição do festival sua tirolesa, que foi estabelecida logo na primeira 

participação, marcou presença e proporcionou ao público uma travessia de 205 metros, 

passando por toda a multidão que assistia aos shows. 

Figura 1: Ação da marca Heineken no Rock In Rio

Fonte:http://propmark.com.br/anunciantes/marcas-ativam-criatividade-e-experiencias-durante-o-rock-in-

rio 

Na edição de 2017 a empresa buscou começar sua ativação antes mesmo do início 

oficial do evento. Em parceria com o Spotify, plataforma online de streaming de músicas 

e vídeos, ela ofereceu 20 convites para o Rock In Rio, tudo que precisava ser feito era 

                                                 
10

 Ações chamativas que levam os usuários a compartilharem esses momentos nas redes sociais. 

Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/12/as-ativacoes-das-

marcas-no-rock-in-rio.html. Acesso em 06/11/2018 

http://propmark.com.br/anunciantes/marcas-ativam-criatividade-e-experiencias-durante-o-rock-in-rio
http://propmark.com.br/anunciantes/marcas-ativam-criatividade-e-experiencias-durante-o-rock-in-rio
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/12/as-ativacoes-das-marcas-no-rock-in-rio.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/12/as-ativacoes-das-marcas-no-rock-in-rio.html
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escolher um dia do evento, criar um link do perfil com o hotsite11 patrocinado e ouvir os 

artistas da data escolhida. 

Na era das mídias digitais as marcas buscam cada vez mais presença e serem 

citadas pelos usuários, pensando nisso a Heineken também oferecia ao público presente 

no evento a possibilidade de pedir qual música gostaria de ouvir. Com a hashtag 

#heinekenplay a música mais solicitada aparecia em um telão no topo da tirolesa, que 

ficava localizada em frente ao palco Mundo, possibilitando assim que o artista presente 

naquele momento atendesse ao pedido do público. 

Outras marcas como o banco Itaú apostaram em algo que já haviam realizado em 

outras edições com a clássica roda gigante, mas eles não ficaram apenas nisso. Dentre as 

novidades que eles trouxeram estava um fone de ouvido com oito metros de altura, 

posicionado próximo às entradas, onde quem se aproximasse podia escutar músicas dos 

artistas presentes na line-up. Outras ações foi a arena #issomudaomundo, que é a 

assinatura de diversas campanhas publicitárias12 da marca.  

Figura 2: Ação da marca Itaú no Rock In Rio

Fonte:http://propmark.com.br/anunciantes/marcas-comemoram-resultados-no-rock-in-rio-e-continuam-

ativacoes 

Essas experiências são promovidas e criadas para ir além de um simples consumo 

de um produto, elas levam o consumidor a vivenciar algo único que pode posteriormente 

influenciar seu desejo de compra. 

                                                 
11

 https://www.heineken.com/br/agegateway?returnurl=%2fbr%2fpromorockinrio 
12

 https://www.youtube.com/watch?v=SYxdXkpTTz8 

http://propmark.com.br/anunciantes/marcas-comemoram-resultados-no-rock-in-rio-e-continuam-ativacoes
http://propmark.com.br/anunciantes/marcas-comemoram-resultados-no-rock-in-rio-e-continuam-ativacoes
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Utilizando das emoções dos clientes as marcas buscam através de estímulos 

proporcionarem experiências únicas para cada vez mais cativar eles e assim promover a 

lembrança do usuário, uma vez que hoje as marcas não são apenas simples produtos, mas 

elas constituem um aglomerado de valores que são transmitidos e fixados em seus 

consumidores o tempo todo. 

MEGA RAMPA 

A Mega Rampa, além de ser uma estrutura de 100 metros de comprimento e 27 

metros de altura, é o nome do projeto idealizado pelo skatista norte-americano Danny 

Way, juntamente com John Tyson, especialista em construção civil. 

A primeira edição do evento aconteceu no Brasil no ano de 2008. Com ampla 

divulgação, principalmente televisiva, a cobertura e transmissão completa foi realizada 

pela Rede Globo, a OI MegaRampa, empresa de telefonia que patrocinou, foi um 

espetáculo grandioso e com enorme repercussão positiva em diversos meios. 

Para a realização do evento a estrutura foi montada no sambódromo do Anhembi 

e levou cerca de dez dias para que toda a montagem da estrutura fosse completada. 

Durante os dois dias de competição muitas pessoas passaram pela Skate Village, local 

onde os patrocinadores do evento, em especial marcas relacionadas a esporte e energia, e 

isso fez com que muitas marcas vissem no evento uma ótima forma de divulgação. 

 

Figura 3: Oi Mega Rampa em sua primeira realização no Brasil

Fonte:http://www.zonasuburbana.com.br/downhill-freestyle-megarampa-e-mais-7-modalidade-de-skate-

que-voce-precisa-conhecer 

http://www.zonasuburbana.com.br/downhill-freestyle-megarampa-e-mais-7-modalidade-de-skate-que-voce-precisa-conhecer/
http://www.zonasuburbana.com.br/downhill-freestyle-megarampa-e-mais-7-modalidade-de-skate-que-voce-precisa-conhecer/
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A modalidade que é praticada nessa estrutura é o Big Air13, e a competição 

impressionam pelo tamanho e magnitude de toda a estrutura. Outro fator que chama muita 

atenção é como todo o evento gerou mídia espontânea, uma vez que com a transmissão 

da Rede Globo, a segunda maior emissora do mundo14, fez repercutir a informação até 

mesmo entre não praticantes do skate. 

Tendo em vista essas oportunidades diversas marcas buscaram no evento uma 

forma de divulgar seus produtos, sejam essas especializadas em algum artigo esportivo 

ou até mesmo marcas alimentícias como, por exemplo, a Nescau. 

Após o enorme sucesso outras edições do evento foram realizadas no Brasil. No 

ano de 2012 a estrutura foi montada no Rio de Janeiro e no ano seguinte em Foz do 

Iguaçu. O diretor da Brasil 1 Esporte, agência responsável pela organização do evento, 

classificou a Oi Mega Rampa como “um dos maiores outdoors do mundo [...]”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que dentro do marketing há uma grande gama de possibilidades e variadas 

vertentes como o marketing esportivo, que por sua vez anda entrelaçado na maioria das 

vezes com o marketing de patrocínio. Ambos surgem como uma formidável opção de 

comunicação, para a marca patrocinadora que pode ter um retorno considerável ao atingir 

seu público em um contexto diferente do habitual e por consequência um novo target 

proporcionado pelo evento, e por outro lado o espetáculo esportivo ganha o investimento 

do patrocinador e a credibilidade transmitida pela marca, o que ajuda com a divulgação e 

o aumento de prestígio da exibição. 

O patrocinador ao investir em um determinado evento, tem como objetivo divulgar 

sua marca tornando-a mais conhecida, com uma imagem positiva e consolidada, e tem 

como busca ao mesmo tempo se valorizar junto ao consumidor, portanto a prioridade não 

é somente divulgar na exibição, mas sim fazer parte, participar do evento em si trazendo 

                                                 
13

“Basicamente”, a modalidade consiste em dropar numa rampa de 30 metros de altura, voar sobre ela e 

mandar manobras numa velocidade que alcança os 70km por hora. Disponível em: 

http://www.maresia.com.br/post/modalidades-do-skate-street Acesso em: 06 de nov. 2018  
14

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/historia-da-tv/2017/04/ha-51-anos-estreava-no-brasil-a-

tv-globo-atualmente-a-segunda-maior-emissora-do-mundo 

 

http://www.maresia.com.br/post/modalidades-do-skate-street


Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE 
Núcleo de Comunicação e Humanidades 
Curso de Comunicação Social: Jornalismo 

 

[Digite aqui] 

 

então a experiência do usuário com a marca no evento, associando à qualidade e emoção 

do momento com sua assinatura. 

A utilização da experiência como produto de venda agrega valor à marca 

ocasionando experiências vitais e sensações inesquecíveis que os consumidores apreciam. 
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