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O FESTIVAL 

oO Rock in Rio é um festival musical e cultural que teve sua primeira edição em 1985, 
na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.

oO festival durou 10 dias, tendo tido no total 31 atrações nacionais e internacionais. 

oEm 2004, com o grande sucesso que teve no Brasil, o Rock in Rio chega à Lisboa 
fazendo grande sucesso e em 2008, em Madrid. 

oEm 2011, após 10 anos desde a última edição brasileira, o festival retorna ao Rio 
de Janeiro. 



MEIO ENVOLVENTE ECONÔMICO 
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MEIO ENVOLVENTE  

oTecnologia 

oPolítico-legal

oSociocultural



ANÁLISE CONCORRENCIAL 

o O Rock in Rio é um festival diferente de todos os outros, pois atende à diversos 
públicos apresentando inúmeras atrações que possam satisfazer a todos. Também 
apresenta atividades como um parque de diversões dentro do festival, marketing 
interativo na cidade do rock, lojas de diversas marcas, várias opções de refeições, 
entre outros. Portanto, não possui concorrência, sendo o único de sua proporção e 
diversidade. 



NECESSIDADE DE ESTRATÉGIA 

o É o único de sua proporção a acontecer no Brasil. 

o Existe uma procura maior do que a oferta.

o O festival atende diversos públicos.

o Diversos recursos tecnológicos e midiáticos. 



ESTRATÉGIA COMPETITIVA

oOcorre apenas a cada dois anos. 

oObjetivo de unir as pessoas através da música.

oInovador.

oAge nas causas sociais, culturais e ambientais. 



MARKETING 

• Análise SWOT

• Segmentação e Posicionamento

• Marketing Mix – 4p’s



RECURSOS HUMANOS 
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RECURSOS E INDICADORES FINANCEIROS

2011 2013 2015

Volume de Aprovação R$12.301.586,00 R$11.795.591,00 R$18.317.200,00

Taxa de crescimento de

aprovação

- - 4,11% 55,3%

Dependência Financeira R$19.892.316,00 R$20.396.305,00 R$23.349.000,00

Resultados R$7.457.834,97 R$9.650.000,00 R$4.040.000,00

Rendibilidade 60,6% 81,8% 22,05%







REFERÊNCIAS 

ohttp://rockinrio.com/rio/pt-BR

ohttp://versalic.cultura.gov.br/#/projetos?limit=12&offset=0&nome=rock%20in%20
rio%20&sort=PRONAC:asc

http://rockinrio.com/rio/pt-BR
http://versalic.cultura.gov.br/#/projetos?limit=12&offset=0&nome=rock%20in%20rio%20&sort=PRONAC:asc

