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DO PALCO AO PÚBLICO: OS PROTAGONISTAS DA COMUNICAÇÃO DE 

FESTIVAIS DE MÚSICA EM PORTUGAL E ESPANHA 

 

RESUMO 

 

Nos últimos anos, os festivais de música pop, rock, alternativa e indie têm proliferado e 

incrementado peso e importância, aos níveis económico, social e cultural, na Península Ibérica. À 

medida que estes megaeventos se multiplicam e se especializam, assumindo contornos 

específicos e procurando posicionamentos diferenciadores, é importante refletir sobre as formas 

de comunicação, cada vez mais amplas, imediatas, participativas, abrangentes e mutantes, dos 

mesmos. Neste contexto, surgem algumas questões pertinentes. O que se privilegia comunicar é 

o cartaz, o elenco artístico, de um determinado festival ou as experiências vivenciadas pelos 

espectadores durante o evento? Em que se parecem e em que se diferenciam as formas de 

comunicação publicitária deste tipo de festivais em Portugal e Espanha? Quem são os destinatários 

preferenciais das mensagens que se transmitem?  

Partindo da revisão de uma literatura pluridisciplinar, que convoca Indústria Musical, Sociologia, 

Semiótica, Comunicação, Storytelling, Marketing, Relações Públicas, Publicidade e Redes Sociais, 

continuando através da análise de anúncios reais pertencentes às campanhas de comunicação 

dos dois últimos anos de seis festivais de música ibéricos, aliada ao rastreio da presença destes 

eventos nos media sociais e à auscultação de profissionais do sector, pretende-se responder a 

essas questões e traçar um mapa de tendências. 

 

Palavras-chave: festivais de música, publicidade, cabeças de cartaz, públicos, conceitos. 
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DEL ESCENARIO AL PÚBLICO: LOS PROTAGONISTAS DE LA 

COMUNICACIÓN DE FESTIVALES DE MÚSICA EN PORTUGAL Y ESPAÑA 

 

RESUMEN 

 

En los últimos años, los festivales de música pop, rock, alternativa e indie han proliferado e 

incrementado peso e importancia, a nivel económico, social y cultural, en la Península Ibérica. A 

medida que estos megaeventos se multiplican y especializan, asumiendo contornos específicos y 

buscando posicionamientos distintos, es importante reflexionar sobre las formas de comunicación, 

cada vez más amplias, inmediatas, participativas, globales y mutantes, de los mismos. En este 

contexto, surgen algunas cuestiones pertinentes. ¿Lo que se privilegia comunicar es el cartel, el 

casting de artistas, de un determinado festival o las experiencias vividas por los espectadores 

durante el evento? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian las formas de comunicación 

publicitaria de este tipo de festivales en Portugal y España? ¿Quién son los destinatarios 

preferenciales de los mensajes transmitidos? 

Partiendo de una revisión bibliográfica pluridisciplinar, que conyuga Industria Musical, Sociología, 

Semiótica, Comunicación, Storytelling,  Marketing, Relaciones Públicas, Publicidad y Redes 

Sociales, prosiguiendo a través del análisis de anuncios reales pertenecientes a las campañas de 

comunicación de los dos últimos años de seis festivales de música ibéricos, aliado al rastreo de la 

presencia de estos eventos en las redes sociales y a la auscultación de profesionales del sector, 

se pretende responder a esas cuestiones y trazar un mapa de tendencias. 

 

Palabras-clave: festivales de música, publicidad, cabezas de cartel, públicos, conceptos. 
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FROM STAGE TO AUDIENCE: HEADLINERS OF MUSIC FESTIVALS 

COMMUNICATION IN PORTUGAL AND SPAIN 

 

ABSTRACT 

 

In the past few years, pop, rock, alternative and indie music festivals across the Iberian Peninsula 

have spread and gained economic, social and cultural relevance. As these major events multiply 

and specialize themselves, assuming specific outlines and pursuing distinctive positioning, it is 

important to reflect on their forms of communication, which are increasingly wider, faster, more 

collaborative, global and changing. In this context, some relevant questions arise. What is intended 

to be communicated? Is it either the line-up of bands and artists of a specific festival or the 

experiences the audience goes through during the event? What are the similarities and the 

differences between Portugal and Spain on these festivals’ forms of communication? Who are the 

preferred receivers of the issued messages? 

Departing from a multidisciplinary literature review, which summons Music Industry, Sociology, 

Semiotics, Communication, Storytelling, Marketing, Public Relations, Advertising and Social Media, 

proceeding through the analysis of real advertisements taken from six Iberian musical festivals’ 

communication campaigns from the past two years, altogether joined by tracking the presence of 

these events in the main social networks and consulting communication professionals working in 

this area, we intend to answer those questions and to draw a map of trends.  

 

Keywords: music festivals, advertising, headliners, audiences, concepts. 
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1 · WELCOME PARTY – INTRODUÇÃO 

 

Comecemos por contar uma história. No último dia do festival Primavera Sound de 2013, em 

Barcelona, já ao final da noite, quando começava a aparecer a saudade antecipada por algo que 

estava prestes a terminar, fixámo-nos numa imagem. Enquanto esperávamos que começasse um 

dos últimos concertos, nos ecrãs gigantes que ladeavam o palco que tínhamos escolhido, ia-se 

repetindo uma mensagem simples. Aparecia uma ilustração que nos era familiar, representando 

uma paisagem marítima onde se destacava uma figura feminina. Em vez de rosto, essa mulher 

tinha um círculo que nos recordava um tambor. Sobre a ilustração, podíamos ler “Primavera 

Sound 2014, de 29 a 31 de maio”. Conhecíamos a imagem, mas demorámos alguns segundos a 

estabelecer a ligação entre significante e significado. Fizemos um rápido esforço de memória, fez-

se “click” e identificámos a imagem com a capa do disco In the Aeroplane over the Sea, de Neutral 

Milk Hotel. Entendemos a mensagem e sorrimos em silêncio. Soubemos que esse seria o primeiro 

nome confirmado do festival do ano seguinte. Na ilustração mostrada, faltava o nome do grupo e 

do disco, exigia-se esforço para adivinhar. A mensagem, subtil, era um piscar de olhos ao 

observador atento. Nessa noite, percebemos também que começava ali, a um ano de distância, a 

comunicação da próxima edição do festival. Nessa noite, sem nos darmos conta, começou a 

gestar-se o presente trabalho. 

Levar os festivais de música, uma realidade que há muito habita os nossos horizontes pessoais, à 

academia. Passarmos de espectadores a (aprendizes de) investigadores. Ultrapassarmos o 

fascínio pelo seu conteúdo – a música – e fixarmo-nos nas formas em que estes megaeventos se 

comunicam. São estas as motivações primárias que fizeram despontar o presente trabalho. Por 

residirmos em Espanha e sermos naturais de Portugal, entendemos que o enfoque deste estudo 

deveria ser ibérico, privilegiando a descrição, a comparação e a análise da comunicação destes 

certames nos dois países. 

Sendo conscientes da abrangência do tema da comunicação dos festivais de música em Portugal 

e Espanha, decidimos incidir a nossa investigação sobre a vertente publicitária do mesmo, 

nomeadamente, sobre as mensagens que são veiculadas. Através da observação preliminar, foram 

detetados, nas mensagens, dois protagonistas: a música (o palco) e a experiência dos 

espectadores (o público). É, portanto, neste contexto que nos surge a questão central de 

investigação: 
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Será que a comunicação de festivais de música em Portugal e Espanha enfatiza 

mais a experiência vivida pelo espectador do que a programação musical? 

No intuito de respondermos a esta questão e a outras que lhe são adjacentes, foi desenhado um 

modelo de investigação assente em várias etapas. Num primeiro momento, procedeu-se à 

delimitação de um enquadramento temático multidisciplinar, através duma revisão bibliográfica 

que se debruça sobre diferentes áreas – Indústria Musical, Sociologia, Semiótica, Comunicação, 

Storytelling, Marketing, Relações Públicas, Publicidade, Redes Sociais. Numa segunda fase, de 

pesquisa empírica, efetuou-se uma análise de uma amostra de mensagens pertencentes a 

campanhas de comunicação do corpus de festivais ibéricos selecionado. Com o objetivo de obter 

uma perspetiva mais ampla do fenómeno, esta análise foi complementada com o rastreio da 

presença dos festivais de música nas redes sociais e entrevistas a profissionais de comunicação 

envolvidos na promoção destes eventos. Por fim, a partir dos resultados obtidos e sob um ponto 

de vista reflexivo e crítico, reservou-se espaço para considerações finais e para o lançamento de 

tendências. 

A estrutura desta dissertação segue o caminho traçado por estes momentos. No entanto, é 

atravessada por uma contínua analogia, também na forma e no discurso, com o fenómeno que 

examina. Assim, os capítulos deste texto espelham elementos de um festival de música: a 

introdução alude à festa prévia de boas-vindas; o enquadramento temático pretende ser o recinto 

do espetáculo; a pesquisa empírica emula o desenrolar do evento, apresentando o line-up e 

dividindo-se entre palco principal, palco secundário e zona vip; e, por último, as considerações 

finais evocam as off parties, as festas posteriores ao certame. 
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2 · O RECINTO – O ENQUADRAMENTO TEMÁTICO 

 

Uma investigação sobre a comunicação dos festivais de música na Península Ibérica exige, 

necessariamente, uma abordagem multidisciplinar. Convocamos várias áreas do saber, que se 

movem, em maior ou menor medida, pelo espectro das Ciências Sociais, para perspetivarmos e 

fundamentarmos teoricamente o nosso estudo. Nos subcapítulos seguintes, procedemos à revisão 

da bibliografia que nos inspirou. Ao elaborarmos este quadro temático, utilizando o vocabulário 

próprio dos fenómenos que nos dispomos a abordar, estamos também a delimitar uma espécie 

de recinto por onde nos movemos. Apesar da necessária subdivisão, acreditamos que as várias 

categorias que enunciamos não são estanques. Preferimos vê-las como organismos vivos, que se 

relacionam dentro deste recinto. Como tal, ocorrerão ingerências e interseções temáticas, às quais 

preferimos chamar interações. 

 

2.1 · INDÚSTRIA MUSICAL – O NOVO PARADIGMA DO LIVE ACT 

 

“The paradigm in the music business has shifted and as an artist and as a businesswoman I have 

to move with that shift.”  

Madonna, 2007 

 

Madonna dificilmente será um cabeça de cartaz de um festival de música. Mas o seu duplo papel 

de estrela pop e mulher de negócios – em ambos os casos com indiscutível sucesso – e, em 

particular, as suas declarações de 2007 à BBC1 servem-nos como ponto de partida para 

caracterizarmos o panorama atual da indústria musical, um dos recintos temáticos primordiais 

onde se desenrolam os festivais de música. 

Madonna era notícia por protagonizar um novo tipo de contrato no seio da indústria musical, 

trazendo para a ribalta e para a opinião pública uma série de mudanças que há algum tempo 

vinham ocorrendo nesse setor. Referimo-nos aos contratos de 360 graus, acordos circulares, 

amplos, “nos quais a companhia discográfica participa em e recebe benefícios de uma gama de 

atividades musicais além da venda de gravações” (Marshall, 2012, p. 78). Essas atividades 

                                                           
1 O artigo completo da BBC pode ser consultado em http://news.bbc.co.uk/2/hi/7047969.stm  
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incluem “digressões e atuações ao vivo, merchandising, endorsements, aparições em filmes e 

televisão e, caso o artista também escreva canções, publicações” (Gordon, 2013, para. 3). 

O contrato total da rainha da pop, em 2007, não foi o primeiro2, mas foi especialmente mediático, 

tanto pelo volume do negócio – 120 milhões de dólares – como pela empresa com a qual foi 

celebrado, a Live Nation. Lee Marshall (2012) reflete especialmente sobre este aspeto: 

Estes novos contratos são um reflexo claro da natureza mutante da economia da música popular, 

mas são também parte de um discurso mais amplo sobre estas mudanças, uma vez que os acordos 

de 360 graus mais divulgados foram efetuados não por editoras discográficas, mas pela Live Nation, 

o maior promotor de concertos a nível mundial. (Marshall, 2012, p. 78) 

 

Apostar nas atuações ao vivo, abarcar o terreno dos concertos, parece ser uma das tábuas de 

salvação para uma indústria discográfica que enfrentou a mudança de milénio com dificuldades. 

“O modelo 360 tem vindo a ganhar impulso desde que emergiu como solução à ‘crise’ da indústria 

no início da década de 2000” (Karubian, 2009, p. 422). 

A crise, que, por cautela, Karubian prefere manter entre aspas, é, na verdade, uma crise do disco 

enquanto objeto físico. A venda de suportes físicos de reprodução musical tem inegavelmente 

caído desde o início do presente século. Até aos anos de 1990, o CD reinou, foi o estandarte da 

pujança da indústria musical. Com a viragem de século, a melodia mudou de tom e as vendas de 

“música-objeto”3 começaram a ressentir-se. Paralelamente, despontava o então incipiente 

mercado da música digital, cujos benefícios eram difíceis de prever e quantificar. Contudo, de 

forma progressiva, e possibilitada pelo desenvolvimento e expansão da internet, este novo modo 

de consumir “música-serviço” – sem necessidade de suporte físico – foi-se implementando e 

gerando benefícios.  

Segundo o último relatório da IFPI (Federação Internacional da Indústria Fonográfica), “em 2014, 

os rendimentos digitais globais da indústria aumentaram 6,9% (...). Pela primeira vez, a indústria 

obteve a mesma proporção de rendimentos através de canais digitais (46%) que a partir de vendas 

de formatos físicos (46%)” (IFPI, 2015, para. 2). No entanto, “o valor global das vendas físicas 

                                                           
2 O contrato milionário entre Robbie Williams e a EMI, em 2002, é geralmente considerado um dos primeiros 
contratos de 360 graus. Sobre esta e outras informações adicionais acerca deste tipo de contratos, veja-se 
http://www.nytimes.com/2007/11/11/arts/music/11leed.html?_r=0 
3 Música-objeto e, como se verá adiante, música-serviço e música-experiência são categorizações nossas. Por essa 
razão, aparecem entre aspas no corpo do texto. 
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desceu 8,1%” (IFPI, 2015, para. 11), evidenciando a continuidade da situação de crise da “música-

objeto”.4 

A seguinte tabela sintetiza e ilustra o panorama atual da indústria musical a nível global. 

 

 Percentagem sobre o 

total 

Variação relativamente a 

2013 

Suportes físicos (ex.: CD) 46% - 8,1% 

Canais digitais (ex.: 

downloads pagos) 

46% + 6,9% 

Direitos de performance 

(ex.: concertos) 

6% + 8,3% 

Rendimentos de 

sincronização (ex.: uso 

de música em anúncios) 

2% +8,4% 

Tabela 1: Fontes de rendimento da indústria musical em 2014 (elaboração própria a partir de dados da 

IFPI) 

 

Como se pode verificar, apesar de o bolo das receitas da indústria musical estar sobretudo dividido 

entre suportes físicos e canais digitais, há ainda outros elementos a ter em conta. Por um lado, 

estão os designados “direitos de performance”, que correspondem aos dividendos obtidos a partir 

de atuações ao vivo (concertos), retransmissões via televisão e rádio e serviços de streaming 

personalizados. Aqui, estaríamos a falar de “música-experiência”; este setor representa 6% do total 

dos benefícios da indústria musical. Por outro lado, com uma representação mais modesta, 

apenas 2%, existem os chamados “rendimentos de sincronização”, que se referem ao uso de 

música em anúncios de televisão, filmes e em parcerias com marcas. Em ambos os casos, 

constata-se um evidente crescimento face aos dados do ano anterior. Aliás, o conjunto de todos 

estes dados não faz mais do que sustentar a ideia de que a suposta crise da indústria musical se 

circunscreve ao disco. Para sermos exatos, devemos dizer que se circunscreve ao CD, já que há 

outro tipo de disco que contraria esta tendência. “As vendas de vinil representam apenas uma 

pequena fração das receitas totais da indústria (à volta de 2%), mas têm experimentado um forte 

aumento (54% em 2014)” (IFPI, 2015, para. 12). 

                                                           
4 O sumário do relatório de 2014 da IFPI pode ser consultado em http://www.ifpi.org/facts-and-stats.php 
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Se bem que no nosso estudo pretendemos privilegiar o bom estado de saúde do setor da música 

ao vivo, porque é aqui que se inscreve a lógica dos festivais, é pertinente determo-nos brevemente 

sobre o setor digital da indústria musical. Um dos principais momentos que marcou um antes e 

um depois neste campo foi o lançamento do álbum In Rainbows, de Radiohead, em 2007. A banda 

britânica, sem recorrer a uma editora discográfica, “disponibilizou o álbum em 

www.inrainbows.com, onde se dava aos fãs a instrução ‘paga-o-que-quiseres’ pelo download 

digital” (Karubian, 2009, p. 395). Esta estratégia de democracia direta, sem intermediários e onde 

o utilizador decidia o valor final da “música-serviço”, funcionou. Estima-se que “os lucros da banda 

a partir deste lançamento digital excederam os seis milhões e meio de dólares” (Karubian, 2009, 

p. 395). Depois, o álbum acabou por ser distribuído digitalmente no iTunes e fisicamente em lojas 

convencionais. Continuando com os bons resultados, “as suas elevadas vendas empurraram-no 

para as primeiras posições dos tops de álbuns tradicionais no início de 2008” (Karubian, 2009, 

pp. 395-396). Isto veio provar que, no seio da indústria musical, outros modelos de negócio eram 

possíveis. Além disso, os Radiohead trouxeram a debate a questão do verdadeiro valor da música 

para os consumidores. 

Sobre este aspeto, um estudo recente5 concluiu que “[existe] uma disposição de pagar pela música 

digital, e que também existe uma necessidade de aumentar os rendimentos dos músicos para 

sustentar o ecossistema da indústria” (Johansson, 2014, p. 44). Não obstante, um objeto físico 

continua a ser percebido como mais valioso do que um conteúdo digital. A razão desta diferença 

de perceção parece residir na oposição entre propriedade e acessibilidade: “do ponto de vista do 

consumidor, o maior valor do conteúdo físico é a propriedade experienciada. O acesso imediato e 

uma maior diversidade tornaram-se os mais importantes valores do mercado digital, substituindo 

a necessidade de posse” (Johansson, 2014, p. 46). Johansson sugere que “gerar um sentido de 

singularidade, interatividade, posse e acessibilidade que se adapte ao comportamento de um 

consumidor específico pode aumentar o valor digital equiparando-o ao valor físico” (Johansson, 

2014, p. 46). 

                                                           
5 Trata-se de uma dissertação de mestrado intitulada “Consumer values in digital music distribution”, elaborada em 
parceria com a To whom it may concern., editora discográfica do projeto de música eletrónica sueco 
iamamiwhoami. Pode aceder-se ao download gratuito da dissertação em 
http://shop.towhomitmayconcern.cc/collections/reads/products/consumer-values-in-digital-music-distribution-
digital-paper 
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Voltando ao que primordialmente nos ocupa, a música ao vivo, Héctor Fouce (2009) considera o 

seguinte:  

A crescente importância da música ao vivo tem ido de mão dada com dois discursos sociais que 

representam interesses confluentes: o dos músicos e o dos ouvintes. Para os músicos (...), a música 

em direto é o seu meio principal de vida. Para os ouvintes, a música em direto é agora o seu único 

espaço de vinculação emocional e de investimento monetário em música, já que a implantação das 

redes P2P6 permite aceder à maioria dos discos que circulam no mercado. (...) [as atuações ao vivo] 

permitem que a música volte a fazer parte da experiência vital, depois de o seu consumo se ter 

desmaterializado. (Fouce, 2009, para. 11) 

 

Fouce fala de desmaterialização através da digitalização. Simultaneamente, sugere que a 

vinculação emocional com a música se faz hoje através da experiência resultante da assistência a 

eventos, atuações, concertos. É ao vivo – em direto, a cores e a três dimensões – que a música 

se torna uma experiência completa. É através deste vínculo que a música se mantém viva. E é 

neste recinto, onde a música ganha um valor acrescentado para os consumidores/participantes, 

que se desenvolvem os festivais de música. 

Podemos afirmar, recorrendo a Pine e Gilmore (2011), que a música ao vivo se inscreve na lógica 

da “economia da experiência”. Estamos perante uma economia onde o palco, em sentido lato e 

estrito, ocupa um lugar central. Trata-se de pagar para ver, ouvir, sentir. Tudo isto funciona porque 

as “experiências são memoráveis” (Pine & Gilmore, 2011, p. 17). É nessa perenidade intrínseca 

às experiências que reside o seu valor. “Embora as experiências não sejam tangíveis, as pessoas 

desejam-nas enormemente porque o valor das experiências fica dentro delas, perdurando no 

tempo” (Pine & Gilmore, 2011, p. 19). 

Escolhemos categorizar a indústria musical, na sua vertente de música ao vivo, como uma 

economia da experiência por ser o enfoque que mais se ajusta ao nosso objeto de investigação. 

No entanto, não podemos obviar outras classificações. “A indústria musical tem sido categorizada 

como uma ‘indústria criativa’, uma ‘indústria da experiência’ e uma ‘indústria cultural’“ (Wikström, 

2013, p. 12). Historicamente, o termo indústria cultural tem sido o mais utilizado, incluindo o 

negócio da música no universo das artes e cultura tradicionais, a par do cinema, da dança, do 

teatro, por exemplo. Nos últimos tempos, tem proliferado a designação indústria criativa ou 

                                                           
6 “Peer-to-peer (do inglês par-a-par ou simplesmente ponto-a-ponto, com sigla P2P) é uma arquitetura de redes de 
computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, 
permitindo compartilhamentos de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central.” Wikipédia (2015, 
para. 1). Acedido em https://pt.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer 
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indústrias criativas, adicionando uma série de disciplinas ou artes de desenvolvimento mais 

recente (atividades relacionadas com os média e com os jogos de vídeo, por exemplo) ao referido 

universo das artes e cultura tradicionais. “O termo ‘indústria da experiência’ (...) pode incluir vários 

setores de negócio, como o retalho, o transporte, o turismo, a banca, os média, etc.” (Wikström, 

2013, p. 15). A economia da experiência equivaleria à indústria da experiência. “A economia da 

experiência enfatiza mais a execução de uma atividade do que o seu assunto” (Wikström, 2013, 

p. 15). Ênfase na execução ou destaque para o momento, o que importa aqui é viver uma 

experiência, plena de valor e significado. É neste contexto que se movem a música ao vivo, em 

geral, e os festivais, em particular. 

A mudança de paradigma a que fazíamos referência no início deste capítulo está intimamente 

ligada às alterações sofridas na indústria musical: a crise do disco, a emergência do cenário digital 

e o incremento da música ao vivo. “A contração das receitas discográficas ocorreu no mesmo 

preciso momento em que o setor da música ao vivo experimentava um ressurgimento” (Mulligan, 

2014, para. 1). A coincidência no tempo destes dois fatores ajudou a equilibrar a balança, 

minimizando os efeitos negativos da crise do mercado discográfico. No renascimento e vigor da 

música ao vivo, os festivais de música desempenharam – desempenham – um papel importante 

como corresponsáveis e atores principais. Mais adiante, na caraterização do corpus de festivais a 

analisar, deter-nos-emos sobre a relevância destes megaeventos no contexto da Península Ibérica. 

A nível global, há quem defenda que “a única grande mudança na paisagem da indústria de 

concertos tem sido a crescente proliferação de grandes festivais de música” (Pollstar, 2015, 

Festival Explosion). 

A indústria musical já não se rege pelo disco, mas continua a estar impregnada de signos 

circulares: os contratos de 360 graus, o tour ou digressão enquanto volta ao mundo. A música 

continua a rodar, talvez não da forma tradicional, mas mantendo o seu imperativo de movimento. 

Os espaços sonoros multiplicam-se e, dado o seu cariz cada vez mais digital, estão acessíveis 

desde qualquer lugar, num imediatismo vertiginoso. Os objetos talvez já não tenham a mesma 

importância, mas o primado da experiência – vivê-la, vê-la, ouvi-la, senti-la – é um bom substituto, 

outro signo redondo, pleno. Neste contexto, os festivais emergem como arenas privilegiadas onde 

a nova economia da experiência se espraia e se desenvolve. Onde antes primava o gravar e vender, 

hoje sobressai o atuar e viver. O novo paradigma do live act está aí e os festivais de música são 

um dos seus baluartes. 
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2.2 · PÚBLICO OU PÚBLICOS? 

 

“One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all and in the darkness 

bind them.”  

J. R. R. Tolkien 

 

A ideia romântica de um signo uno – unificante e unificador – subjaz ao ideal de um público unido 

num festival perfeito sonhado. A analogia com o Anel Um de O Senhor dos Anéis não é inocente, 

embora possa ser rotulada de ingénua. De Tolkien, importamos, sobretudo, a forma. E 

imaginamos um anel invisível que une o público destes megaeventos num círculo de sentido. É 

um desejo mítico de comunhão e homogeneidade. Acima de tudo, é um ponto de partida para 

uma tentativa de reflexão crítica. 

A existência de um recetor é uma condição sine qua non da comunicação. Portanto, importa refletir 

sobre os recetores das mensagens que são emitidas no contexto da comunicação dos festivais de 

música. Esta reflexão parte de uma dúvida inicial: haverá um público-alvo ao qual se dirige a 

comunicação destes megaeventos ou será preferível falarmos de vários públicos, com 

características e códigos diferenciados? A seguir, apresentamos alguns contributos, na sua maioria 

provenientes da Sociologia, para iluminar esta reflexão. 

 

2.2.1 · Espetáculo, hipermodernismo e público: as “arenas-movediças” onde se 

desenrolam os festivais 

 

Algumas correntes sociológicas do final do século passado e do início deste século podem ajudar-

nos a compreender a dimensão do público dos festivais de música. Através da revisão de alguma 

literatura, podemos discernir melhor o terreno mutante por onde se movem os consumidores deste 

tipo de eventos. Da mesma forma, este exercício pode contribuir à auscultação das suas 

motivações, valores e aspirações. 

 

. A Sociedade do Espetáculo  

Quando pensamos em festivais, aparece imediatamente a noção de espetáculo. A palavra 

“festival” remete diretamente para a palavra “espetáculo”: um signo indicia o outro. Neste 
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percurso de sentido, apoiamo-nos n’ A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord (2010). “A vida 

inteira das sociedades onde imperam as condições de produção modernas anuncia-se como uma 

imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que é diretamente experimentado transformou-se 

numa representação” (Debord, 2010, p. 37). Para este autor, o espetáculo, nas sociedades 

modernas e desenvolvidas, já não se circunscreve às artes e ao entretenimento. Estendendo os 

seus tentáculos, colonizou todas as áreas da sociedade, na medida em que tudo o que se nos 

apresenta é uma representação, uma performance. 

A definição de espetáculo de Debord privilegia a sua dimensão social: “o espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre as pessoas mediatizada pelas imagens” 

(Debord, 2010, p. 38). Esta enunciação remete igualmente para o primado da imagem nas nossas 

vidas, para uma sociedade cada vez mais visual. 

Mais adiante, propõe uma analogia que não é nova: “o espetáculo é a reconstrução material da 

ilusão religiosa” (Debord, 2010, p. 44). Anteriormente, Durkheim evidenciara a crescente 

laicização da sociedade e a necessidade de estabelecer uma religiosidade civil. A resposta de 

Debord parece ir ao encontro das inquietações de Durkheim. De facto, se atendermos à noção de 

religião enquanto forma de “re-ligar” socialmente os seres humanos, a definição de espetáculo 

encaixa-se-lhe perfeitamente. No caso concreto dos festivais de música, os assistentes reúnem-se 

– (re)ligam-se – numa espécie de comunhão social prestando culto à música. 

Nesta órbita da sociedade do espetáculo, há ainda outro conceito-chave a referir: “a cultura 

integralmente transformada em mercadoria deve transformar-se, por sua vez, na mercadoria 

estelar da sociedade espetacular” (Debord, 2010, p. 159). Já que tudo se mercantiliza, convém 

que os produtos-estrela sejam os produtos culturais. Ou, pelo menos, importa reivindicar-lhes um 

papel protagonista dentro do show global da sociedade. No contexto de um festival de música, ao 

fim e ao cabo, o produto-estrela que se consome é cultura. E isso acontece num contexto de 

celebração, ou seja, de forma espetacular. 

 

. Hipermodernismo 

Gilles Lipovetsky e Sébastien Charles (2006) afirmam que o posmodernismo está ultrapassado e 

que vivemos agora imersos no hipermodernismo. Esta expressão sugere velocidade, multiplicação 
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exponencial, acesso fácil e praticamente ilimitado a cada vez mais bens, serviços e conhecimentos. 

Em linhas gerais, o hipermodernismo caracteriza-se por: 

 modernizar a modernidade; 

 racionalizar a racionalização; 

 destruir os arcaísmos e as rotinas burocráticas; 

 acabar com a rigidez institucional; 

 deslocalizar, privatizar, estimular a competitividade; 

 evoluir, acelerar a mobilidade; 

 a cultura do mais depressa e sempre mais – mais rentabilidade, mais eficácia, mais 

inovação; 

 o primado do princípio-moda – tudo o que é novo, é belo; 

 a cultura do hedonismo e do efémero. 

Neste contexto, o consumo assume um papel principal. “Consumir com impaciência, viajar, 

divertir-se, não renunciar a nada: após as políticas do futuro radiante, chegou o consumo como 

promessa de um presente eufórico” (Lipovetsky & Charles, 2006, p. 64). O consumo torna-se 

lúdico e projeta-se como um veículo de prazer. Como animais sociais, vemo-nos rodeados de 

infinitas possibilidades, de inúmeros estímulos, de signos imparáveis que nos seduzem e nos 

incitam a consumir. Bens e serviços oferecem fontes inesgotáveis de deleite. Tudo isto acontece 

num segundo voraz, por entre fogos artificiais, e é rapidamente substituído. Por um novo estímulo, 

por um novo desejo, por outro signo que reclama a nossa atenção. 

A reflexão destes autores leva-nos também a uma dimensão que transcende este sentimento geral 

de rapidez. “Duas tendências coexistem. Uma, a que acelera as velocidades, tende à 

desmaterialização dos prazeres; a outra, pelo contrário, conduz à estetização dos gozos, à 

felicidade dos sentidos, à busca da qualidade do momento” (Lipovetsky & Charles, 2006, p. 85). 

Carpe diem, dizemos nós de forma sucinta. 

Acreditamos que este cenário traduz fielmente a hiper-realidade dos atuais festivais de música: os 

concertos sucedem-se, sobrepõem-se e são consumidos vertiginosamente; as possibilidades 

multiplicam-se e, como público, precisaríamos de nos desdobrar – ou de viver várias vidas – para 

podermos ter acesso a tudo o que se nos oferece; no final do evento, ainda eufóricos, queremos 

mais e só pensamos no próximo cenário de celebração. Por extensão, esta analogia adapta-se 
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também à comunicação dos festivais: além de se multiplicar e assumir várias facetas, é apreendida 

– e descartada – de uma forma cada vez mais rápida; dada a sua hipertextualidade, é cada vez 

mais difícil abarcá-la na sua totalidade. 

 

. Os públicos dos festivais e o seu comportamento relativamente à cultura  

Os públicos dos festivais são públicos da cultura. Como tal, são atravessados por ela e estão 

sujeitos às suas dinâmicas. Falar de celebrações de música implica, necessariamente, falar de 

gostos musicais e de como os públicos se organizam e se movimentam ao seu redor. Encontramo-

nos perante “uma lenta transformação da estrutura social dos gostos culturais (musicais em 

particular), desde um enfoque em termos de legitimidade cultural até um modelo de ecleticismo 

ou de diversificação de gostos sem hierarquia evidente” (Négrier, 2010, p.3). 

Partindo do estudo dos públicos dos festivais, Négrier (2010) encontra evidências de alguma 

mudança nos comportamentos associados à cultura. As principais transformações são recolhidas 

na tabela seguinte: 

  

Área Comportamento 

Clássico 

=> Nova Tendência 

Tempo Permanência => Cultura do efémero 

Filosofia Ascetismo => Hedonismo 

Enfoque de práticas Prática artístico-centrada => Multi-sensorialidade 

Sociabilidade Individualismo clássico => Tribalismo moderno 

Enfoque político Artístico-cultural => Turístico-cultural 

Leque cultural Legitimidade => Ecletismo 

Gostos Especialização => Flexibilidade, Tolerância 

Tabela 2: Mudanças nos tipos de comportamento relativamente à cultura (fonte: Négrier, 2010, p. 3 

[adaptado]) 

 

Algumas das novas tendências assinaladas por Négrier correspondem-se com alguns dos traços 

principais do hipermodernismo proposto por Lipovetsky e Charles, nomeadamente a cultura do 

efémero e o hedonismo. Genericamente, as novas tendências ao nível dos comportamentos e 

práticas culturais apontam para uma relação mais livre, fluída e volátil, mas também mais ampla 

e participativa, entre público e cultura. No caso dos festivais de música, pela simples observação 
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dos mesmos, constatamos que a totalidade do elenco de novas tendências apresentado na tabela 

se reflete no comportamento do público. 

 

2.2.2 · A subcultura hipster – produtores e consumidores, emissores e recetores 

 

Nos inícios do século XIX, começou-se a sentir a presença de um novo grupo de pessoas na Europa 

Ocidental e nos Estados Unidos. Costumavam vestir-se com simplicidade, viviam nos bairros mais 

baratos da cidade, liam bastante, parecia não se importarem com o dinheiro, muitos eram de 

natureza melancólica, rendiam tributo à arte e à emoção – não aos negócios e ao êxito material –, 

com frequência a sua vida sexual era pouco corrente, e algumas das mulheres do grupo usavam o 

cabelo curto antes que estivesse na moda. (De Botton, 2004, p. 285) 

 

A definição que o filósofo Alain de Botton faz da boémia pode bem ser transposta à subcultura 

hipster: basta substituirmos “século XIX” por “século XXI” e adicionarmos alguma referência ao 

consumo frenético de música, cinema (independente), séries de televisão e gadgets tecnológicos. 

Tal como os seus congéneres do século XIX, os hipsters começam por habitar os bairros 

humildes/baratos das cidades. No entanto, através da sua influência, ao transformarem esses 

bairros em lugares de moda, os preços acabam por subir: os termos hipster e gentrificação 

costumam andar de mão dada. 

Por norma, associamos o termo hipster a um indivíduo jovem, entre os vinte e os trinta anos de 

idade – porém, cada vez mais, o conceito de juventude dilata-se, podendo o limite estender-se e 

inclusive ultrapassar os quarenta anos –, urbano, progressista, tolerante e consumidor ávido de 

cultura. 

O dicionário Oxford define hipster como “uma pessoa que segue as últimas tendências e modas, 

especialmente as que ficam fora da cultura mainstream”7 (Oxford University Press, 2015, hipster 

1). A origem do termo remonta à década de 1940. Inicialmente utilizava-se como sinónimo da 

palavra hepcat, “uma pessoa com estilo e na moda, especialmente na esfera do jazz e da música 

popular”8 (Oxford University Press, 2015, hepcat). Provém da fusão da palavra hip – que se traduz 

por “anca”, mas também, a nível informal, por “algo que está muito na moda” (Oxford University 

Press, 2015, hip 3)9 – com o sufixo -ster. Na génese do termo, há uma clara referência à estética 

                                                           
7 http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/hipster 
8 http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/hepcat 
9 http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/ingles/hip#hip-3 
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e à moda. Aliás, a segunda aceção da palavra hipster é um adjetivo que designa um corte de 

calças pelas ancas, em oposição ao tradicional corte pela cintura. Encontramos aqui, de imediato, 

uma lógica de distinção, de contracultura no vestuário, que nos remete à forma de vestir “com 

simplicidade” proposta na definição de boémia – ou dos boémios – de Alain De Botton. 

O termo hipster nasce nos anos de 1940 no seio do jazz. A esta expressão artística associamos 

imediatamente os valores de liberdade, improvisação e transgressão. A subcultura hipster 

desenvolve-se nas duas décadas seguintes, associada a nomes como Jack Kerouack, Charles 

Bukowski e William S. Burroughs, e a par dos movimentos beatnik e hippie. Inscreve-se no pós-

modernismo, valoriza o individualismo e rejeita os valores do capitalismo. O termo e os signos 

visíveis da subcultura representada desaparecem de circulação, para reaparecerem depois, 

reformulados e reinterpretados, no início do século XXI. 

Para essa refundação, convocam nomes poderosos das esferas da cultura e das artes: Pierre 

Bourdieu, Gilles Lipovetsky, Slavoj Žižek, Marina Abramović, Björk, Sufjan Stevens, Wes Anderson, 

Michel Houellebecq, para citar só alguns. Contudo, não é a sua suposta bagagem cultural que a 

priori os define.  

A primeira coisa que identifica um hipster é o seu aspeto, algo pelo que se preocupa muitíssimo. 

(...) existem estes elementos definidores: óculos de massa (modelo Ray Ban Wayfarer), barba ou 

bigode (caso seja homem), camisas aos quadrados (...), jeans justos, gorro, sapatilhas, algo 

pendurado ao pescoço (a Gameboy, o iPod...), roupa interior visível, leggings, pormenores infantis, 

t-shirts com slogans chamativos, tatuagens que podem ocultar-se facilmente com um fato ou um 

vestido numa entrevista de trabalho, skateboards e bicicletas como meios de transporte habitual. 

Eles, blazer por cima da t-shirt; elas, lábios pintados de vermelho, casacos de pele, vestidos de 

segunda mão e sandálias ortopédicas. (Ayén, 2011, para. 2) 

 

Todos estes signos correspondem, grosso modo, aos uniformes típicos de grande parte do público 

que povoa os festivais de música de Portugal e Espanha. Mais adiante, tentaremos comprovar se 

esta subcultura corresponde ao público-alvo – ou a um dos públicos-alvo – destes megaeventos. 

Boémios e hipsters nascem por oposição/negação a valores dominantes. A burguesia e a cultura 

mainstream são os seus respetivos cavalos de batalha. Por esta razão, por operarem por 

contestação, são comummente denominados “contraculturas”. No entanto, se no caso dos 

boémios, a contestação era patente e manifesta, no caso dos hipsters, esta aparece diluída, 

corresponde mais a uma rebelião silenciosa e integrada, que opera numa dimensão estética, sem 

nunca chegar a estar completamente fora da franja da cultura dominante. Por isso, preferimos 
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utilizar o termo “subcultura”. O escritor e jornalista Víctor Lenore vai ainda mais longe e refere que 

“a esta altura, deveriam restar poucas dúvidas sobre a intensa relação que existe entre a cultura 

hipster e o capitalismo corporativo da nossa época” (Lenore, 2014, p. 27). De acordo com o seu 

pensamento, os hipsters estão perfeitamente integrados na cultura dominante. 

O mesmo autor sugere que os hipsters “decidem a programação da maioria dos festivais de verão, 

estão à frente das editoras cool e das exposições de centros de arte contemporânea (suspeito que 

aconteça o mesmo nas agências de publicidade)” (Lenore, 2014, p. 43). Esta suspeita remete-

nos para outra das características tipicamente associadas aos membros deste grupo. 

Simultaneamente, por estarem frequentemente vinculados profissionalmente às indústrias 

criativas, assumem-se como produtores e consumidores de conteúdos, emissores e recetores de 

mensagens. Partindo deste pressuposto, é deduzível que comunicar para esta audiência, 

preparada e exigente, se torna uma tarefa mais elaborada. 

Atentos a tudo o que é novo, os hipsters erigem-se como pontas de lança do consumismo cool. 

“O que procuram os hipsters é um consumismo que provoque orgulho em vez de remorso” 

(Lenore, 2014, p. 49). A par deste gosto pela novidade, outros dos valores frequentemente 

associados a esta comunidade são a valorização do antigo – os artigos vintage como totems – e 

a nostalgia do passado. Estes valores, imersos na lógica do consumismo cool, remetem-nos ao 

hipermodernismo de Lipovetsky e Charles (2006). “Na sociedade hipermoderna, o antigo e a 

nostalgia são argumentos de venda, instrumentos de marketing” (Lipovetsky & Charles, 2006, p. 

93). O passado, enquanto dignificação de objetos e usos antigos, e o futuro, enquanto 

possibilidade de antecipação através do lançamento de tendências e do elogio da novidade, 

funcionam como agentes de diferenciação. 

Deste modo, depreendemos que os membros deste grupo operam através de uma lógica de 

distinção: consideram-se melhores consumidores, mais informados, descomplexados e 

despretenciosamente orgulhosos. Voltando a Lenore, assumindo-se ele próprio como (ex) 

integrante da comunidade que radiografia, verificamos que propõe o seguinte salto de valor na 

categoria do consumidor hipster: 

Em vez de nos vermos a nós próprios como simples ‘compradores’, obedientes ao ditado dos 

anúncios, pertencer à tribo moderna faz-nos sentir como ‘metaconsumidores’, situados por cima (já 

que não nos conformamos com qualquer coisa) e capazes de fazer troça deles (já que dominamos 

todos os mecanismos da ironia). (Lenore, 2014, p. 117) 
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A constatação da ironia e do metaconsumismo lança um véu de profundidade e turva as supostas 

frescura e euforia da comunidade hipster. Lenore recorre a Bourdieu para sustentar o seu ponto 

de vista: 

Não há uma reportagem séria sobre os hipsters que não cite o ensaio A distinção: critério e bases 

sociais do gosto (1979), do sociólogo Pierre Bourdieu. A tese principal do livro é que as nossas 

preferências estéticas são o reflexo das nossas aspirações sociais. (Lenore, 2014, p. 81) 

 

E prossegue: “os nossos discos, filmes e revistas servem demasiadas vezes como barricada para 

nos separarmos do que consideramos ‘massa’” (Lenore, 2014, p.82). A tal lógica de distinção 

transforma-se em escalada social. Os aparentemente despreocupados e felizes hipsters, que 

pululam pelos festivais de verão e onde nos podemos até incluir, para este autor, aspiram a uma 

diferenciação social que não é de todo transparente. “Por isso, quotiza em alta o conceito de cool, 

uma etiqueta vazia de conteúdo que permite mudar os nossos valores estéticos quando nos 

apeteça, para nos continuarmos a sentir por cima do público ‘massivo’” (Lenore, 2014, p. 82). 

Este ensaísta vai ainda mais longe ao caracterizar/desmascarar a cultura hipster e refere que 

“alguém definiu o hipsterismo como ‘a moda de não estar na moda’. Uma expressão que reflete 

o contínuo esforço por colocar-se por cima dos outros” (Lenore, 2014, p. 87). Apesar de não 

partilharmos plenamente a sua postura, por tender a uma certa demonização do grupo, 

entendemos que a sua dimensão eminentemente crítica denota uma lucidez digna de notoriedade. 

Mais adiante, na análise de exemplos reais de comunicação de festivais, tentaremos encontrar 

vestígios desta subcultura e descortinar se são ou não um dos públicos preferenciais destes 

megaeventos. 

 

2.2.3 · Os nativos digitais e a geração c 

 

A tendência para categorizar e subdividir os públicos gera um vasto leque de designações. Neste 

universo, encontramos mais duas terminologias que, acreditamos, podem ajustar-se a uma parte 

cada vez mais significativa do público dos festivais de música: os nativos digitais e a geração c. 

Por se encontrarem intimamente relacionados – o primeiro grupo contém o segundo e vice-versa 

– decidimos abordá-los conjuntamente. 
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Os nativos digitais podem ser definidos como indivíduos que “nasceram depois de 1980, quando 

apareceram as tecnologias digitais sociais (...) online. Têm acesso a tecnologias digitais em rede. 

E possuem as habilidades para usar essas tecnologias” (Palfrey & Gasser, 2008, p.1). Esta 

facilidade (inata) para usar as novas tecnologias de informação faz com que passem grande parte 

do tempo online. Aliás, para os nados no seio da era digital, a distinção entre a vida online e a vida 

offline tem pouco sentido. “Em vez de pensarem na sua identidade digital e na sua identidade no 

espaço-real como coisas separadas, possuem apenas uma identidade (com representações em 

dois, ou três, ou mais espaços diferentes)” (Paffrey & Gasser, 2008, p.4). A tendência para a 

multitarefa, o facto de estarem permanentemente ligados à internet e a inclinação para se 

relacionarem e se expressarem digitalmente constituem outros traços comuns aos indivíduos deste 

grupo. Além disso, valorizam a amizade e são extremamente criativos. E, algo que nos interessa, 

“escutam quantidades copiosas de música. E partilham muita música” (Paffrey & Gasser, 2008, 

p.5). 

A expressão geração c, ou gene c10, faz referência a indivíduos que, por norma, nasceram depois 

de 1990. Criação, Curadoria, Conexão e Comunidade11 são os quatro grandes “c” que dão o nome 

a este grupo de pessoas. “[Os membros da geração c] são materialistas, são realistas. São 

culturalmente liberais, ou até politicamente progressistas. (...) Muitas das suas interações sociais 

têm lugar na internet, onde se sentem livres para expressar as suas opiniões e atitudes” (Friedrich, 

Peterson, Koster & Blum, 2010, p. 5). Trata-se, na verdade, de um grupo psicográfico bastante 

apetecível, já que são ávidos consumidores e estão recetivos a novidades. Uma vez que a internet 

ocupa um espaço primordial nas suas vidas, longe de serem apenas consumidores passivos, 

também criam e partilham conteúdos, estabelecem-se como embaixadores das marcas que amam 

e funcionam como influenciadores. O YouTube é o seu canal de comunicação preferido, 

assumindo-se, simultaneamente, como fonte e plataforma de informação e entretenimento; são 

utilizadores maduros desta ferramenta e tanto fazem download como upload de conteúdos. A 

música ocupa, também, um lugar destacado nas suas vidas e mostram-se recetivos a assistir a 

eventos ao vivo. 

                                                           
10 O termo “Gen C” (gene c) é a designação proposta pela Google para designar a geração c. Preconiza a existência 
de uma espécie de gene comum às pessoas deste grupo. Mais informações em: 
https://www.thinkwithgoogle.com/articles/the-power-of-gen-c-connecting-with-your-best-customers.html 
11 Creation, Curation, Connection e Community, no original. 
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Como referimos inicialmente, é impossível dissociar nativos digitais e geração c, até porque 

“grande parte dos indivíduos englobados neste grupo ‘Gen C’ são nativos digitais com hábitos de 

consumo de informação instantânea e essencialmente visual, mas ao mesmo tempo valorizam a 

relevância e a originalidade” (Monteiro, 2014, p. 262). Em suma, tanto os nativos digitais como 

os integrantes da geração c são públicos a ter em conta. Progressivamente, deixam de ser vistos 

como público potencial para se instalarem como uma das audiências preferenciais e decisivas. No 

caso concreto dos festivais de música, pela faixa etária que representam e pelas caraterísticas 

acima mencionadas, assumem-se como um dos principais públicos a ter em conta. 

 

2.2.4 · Os muppies entram em cena 

 

Quando falamos de grupos sociais, quando tentamos fazer o retrato dos vários (sub)públicos que 

podem interagir no contexto da comunicação de festivais de música, corremos o risco que o nosso 

discurso caduque. Na realidade, esta radiografia acaba por ser sempre um trabalho incompleto, 

porque novos atores vão entrando em cena. Quando já havíamos desenhado a nossa investigação 

e definido, de certa forma, o elenco dos públicos a assinalar, deparámo-nos com a aparição de 

um novo grupo social ou tribo urbana. Muito recentemente, a designação muppies começou a 

reverberar nos meios de comunicação e nas redes sociais. 

Num artigo intitulado Adiós hipsters, hola muppies12, define-se este grupo emergente da seguinte 

forma: 

uma nova geração de jovens, de entre 25 e 35 anos, que vive nas redes sociais, pratica desporto, 

tem uma alimentação saudável e procura a satisfação laboral trabalhando no que gosta, embora 

isso não implique receber uma grande soma de dinheiro ao final do mês. (Fernández, 2015, para. 

1) 

 

Criado pela escritora norteamericana Michelle Miller no seu livro The Underwriting (2015), o termo 

muppies nasce da junção entre “millenial” e “yuppies”, vocábulos que remetem para duas tribos 

urbanas. Os millenial designam os jovens da transição do milénio, que cresceram com e na 

internet e que também podemos denominar nativos digitais ou geração c – as terminologias 

                                                           
12 Disponível em: http://www.yorokobu.es/adios-hipsters-hola-muppies/ 
Em alternativa, pode consultar-se este artigo em português: http://media.rtp.pt/buzz/noticias/acabaram-se-os-
hipsters-a-nova-geracao-e-feita-de-muppies_1734 
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repetem-se e intersetam-se umas nas outras. O termo yuppies leva-nos aos anos de 1980 e refere-

se aos jovens com elevada ou média formação académica, ambiciosos e dispostos a triunfarem 

no âmbito profissional. 

Voltando ao artigo de Fernández, a jornalista, mais adiante, estabelece uma comparação entre 

hipsters e muppies: “os muppies são uma evolução dos hipsters (...). Embora ambos partilhem o 

gosto pelo estilo vintage e pela tecnologia, os novos millenial preocupam-se mais pelo seu corpo 

e pela sua saúde” (Fernández, 2015, para. 8). O gosto pelas séries de televisão, o elevado uso de 

redes sociais como Twitter e Instagram, a abertura a diferentes culturas, que se traduz pelo gosto 

por viajar e pelas gastronomias exóticas, e o alto consumo de música são outras das características 

dos muppies. 

Ainda nos é difícil decidir se os muppies podem ser considerados um grupo consistente, com 

códigos e signos verdadeiramente diferenciadores, ou se são apenas uma evolução mais saudável, 

uma espécie de versão light e de cara lavada dos hipsters. De facto, tudo isto é muito recente – o 

livro que originou o termo foi publicado pela primeira vez online em 2014 e só teve edição física 

em 2015. De qualquer forma, haverá que seguir-lhes o rasto e ver que cartas podem jogar como 

potenciais públicos dos festivais de música. 

 

Depois desta extensa digressão sobre os (possíveis) públicos dos festivais de música, passamos à 

revisão de alguma literatura que conjuga a relação entre semiótica, comunicação e publicidade, 

um dos triângulos basilares da nossa investigação.  

 

2.3 · SEMIÓTICA, COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 

 

 

“Triangles are my favorite shape 

Three points where two lines meet” 

alt-J (2002). Tesselate . In An Awesome Wave (CD) 

 

Os triângulos são formas simples e perfeitas, signos que se associam, sobretudo na tradição 

judaico-cristã, com a divindade. Servem como inspiração e metáfora para a criação de um dos 
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hits do grupo britânico alt-J, um dos nomes sonantes nos cartazes de alguns dos festivais de 

música em análise. Funcionam também como ponto de partida para refletirmos sobre a relação 

entre semiótica, comunicação e publicidade, a tríade basilar – a pirâmide – sobre a qual se 

edificam as mensagens que pretendemos interpretar. 

Continuando com as analogias à volta desta figura geométrica, a representação visual da tríade 

composta por semiótica, comunicação e publicidade pode remeter-nos para as origens da ciência 

que estuda os signos e a significação, ela própria fundada sobre conceitos e categorizações 

triangulares. Assim, este percurso pode levar-nos à conceção triádica do signo de Peirce: 

significante/representamen, significado/interpretante, referente/objeto. E, continuando com o pai 

americano da semiótica, pode levar-nos a pensar na categorização triconómica do signo: índice, 

ícone, símbolo. 

Com o triângulo em mente, e pensando na relação entre semiótica, comunicação e publicidade, 

há um nome que sobressai sobre os demais: Roland Barthes, considerado, geralmente, o 

precursor dos estudos aplicados nesta área. “A aplicação da semiótica à publicidade começou (...) 

com Roland Barthes, quem alegou que a publicidade é efetiva porque utiliza temas míticos para 

construir as suas mensagens” (Beasley & Danesi, 2002, p. 24). 

Os processos de codificação/decodificação das mensagens publicitárias são questões centrais 

para Barthes. Defende que “todos os anúncios publicitários contêm três mensagens diferentes, 

imbricadas, no entanto, umas com as outras e que se dão a ler simultaneamente” (Barthes, 2001, 

p. 99). E explicita: 

A primeira mensagem é a literal (também podemos dizer: denotada) (...). A segunda mensagem é 

associada (ou se se prefere: conotada) (...). Por último, no anúncio publicitário há uma terceira 

mensagem, a mensagem declarada (também podemos chamá-la: referencial): é a marca, o próprio 

produto, cuja menção é o próprio fim da publicidade e cuja presença obrigatória faz do anúncio 

publicitário uma comunicação sempre franca (...). (Barthes, 2001, pp. 99-100) 

 

Entre estas três mensagens – novamente, um triângulo de sentido –, o destaque vai para a 

mensagem associada. Barthes (2001) entende que “o centro da linguagem publicitária se 

estabelece, portanto, ao nível da mensagem associada. Para elaborar os sentidos associados, o 

publicitário dispõe essencialmente de duas figuras, identificadas por Roman Jakobson pelos 

nomes de metáfora e metonímia” (Barthes, 2001, p. 100). Entre estas duas figuras, o autor 
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defende que “a metonímia funda a maioria das mensagens publicitárias” (Barthes, 2001, p. 101). 

Sobre este ponto, clarifica: 

O poder da metonímia é imenso: dá ao desejo a possibilidade de aceder ao sentido e, assim, ao 

relato: muitos anúncios, baseados no processo metonímico, constituem pequenas ‘cenas’, dotadas 

de ‘papéis’, cenários, situações, que são já quase o gérmen dinâmico duma pequena história, e 

esta poderia prosseguir (embora não o faça) na imaginação do leitor; deste modo, o anúncio 

aproxima-se muito frequentemente ao romance. (Barthes, 2001, p. 102) 

 

O trabalho de Barthes neste campo confere também protagonismo à imagem. Refere que “na 

publicidade, a significação da imagem é com toda a segurança intencional: (...) se a imagem 

contém signos, temos a certeza que favorecem a sua melhor leitura: a imagem publicitária é franca 

ou, pelo menos, enfática” (Barthes, 1995, p. 30). Porém, adverte que “toda a imagem é 

polissémica, toda a imagem implica, subjacente aos seus significantes, uma cadeia flutuante de 

significados” (Barthes, 1995, p. 35). Esta polissemia implica a seleção de determinados 

significados em detrimento de outros. Neste processo, a leitura da imagem é frequentemente 

auxiliada pela mensagem linguística, que, para amainar a flutuação, muitas vezes funciona como 

âncora. 

Estas reflexões sobre semiose imagética tornam-se ainda mais pertinentes no presente 

tecnológico, amplificado e multiplicado em que vivemos. Em contexto digital e a propósito da 

(hiper)multiplicação das imagens, Martins constata que “nos ecrãs, as imagens são legião. 

Imagem sobre imagem, vemo-las multiplicarem-se numa legião de duplos. No reino dos ecrãs, 

apenas podemos ser politeístas” (Martins, 2011, p. 131). Este politeísmo da era digital amplifica 

a polissemia das imagens, requerendo novas formas de ancoragem mais eficazes. Para que não 

nos percamos entre tantos deuses que reclamam a nossa atenção, a seleção torna-se vital, porque 

“’ver’ é, então e sobretudo, uma operação seletiva – trata-se de selecionar entre tudo aquilo que 

pode, em cada momento, em cada lugar, estar a ver-se” (Brea, 2010, p. 69). Seja qual for o 

caminho a seguir, parece que, para já, nos encontramos ainda no momento do deslumbramento: 

“reverberante de luz, a imagem tecnológica simula a transparência e a harmonia do mundo, ao 

projetar uma beleza que não fana, uma juventude que não fenece e uma saúde que não é 

corruptível” (Martins, 2011, p. 32). 

Na análise semiótica da publicidade, a imagem, por direito próprio, tem protagonismo. A imagem, 

outrora estática numa página impressa, depois em movimento num ecrã de televisão, e 
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atualmente multiplicada, acelerada e deslumbrante a correr pelos (multi)ecrãs digitais que nos 

rodeiam, só tem realmente sentido quando rompe os limites da moldura que a confina, salta e se 

instala dentro de nós. “A análise semiótica da publicidade assume que os sentidos dos anúncios 

estão projetados para saírem da página ou do ecrã onde se encontram para moldarem e 

emprestarem significados à nossa experiência de realidade” (Bignell, 2002, p. 30). Em última 

instância, a semiótica na publicidade só faz sentido quando os significados se inscrevem dentro 

de nós, quando a significação se transforma em identificação. 

Esta reflexão sobre semiótica, comunicação e publicidade não pode obviar que é “através da 

linguagem que a realidade é social” (Jensen, 1997, p. 209). Da mesma forma, sem interação 

social não existe comunicação. Entendemos, por isso, que é pertinente uma releitura social e 

pragmática dos conceitos gerais operacionalizados pela semiótica.  

A abordagem de Jensen (1997) vai ao encontro dessa premissa. Com efeito, este autor defende 

que “os signos são condições de perceção, interpretação, diálogo e ação” (Jensen, 1997, p. 38). 

Em consonância, define os três elementos constituintes do signo de uma forma mais próxima e 

humana: “coisas”, “impressões mentais” e “expressões faladas e escritas” (Jensen, 1997, p. 40). 

Relativamente à publicidade, este autor considera que “é um dos géneros mais importantes que 

ajuda a transmitir de maneira discursiva formas concretas de interação social” (Jensen, 1997, p. 

112). 

Este investigador insiste também na pragmática da comunicação. Neste sentido, apoia-se na teoria 

dos atos de fala: 

Criada por Austin (1962) e desenvolvida por Searle (1969) e outros, a teoria do ato de fala define 

uma afirmação literalmente como um exemplo de ação linguística. Através da linguagem as pessoas 

não realizam em primeiro lugar uma descrição do mundo; elas realizam ações no mundo. (Jensen, 

1997, p. 109) 

 

Os atos de fala dividem-se em: atos locutórios (pronunciar um enunciado); atos ilocutórios (ações 

que se realizam ao pronunciar um enunciado, em determinadas situações e com determinada 

intenção) e atos perlocutórios (os efeitos que um ato ilocutório produz). Mais adiante, Jensen 

(1997) refere que os atos de fala “podem considerar-se, literalmente, exemplos mínimos da ação 

linguística” (p. 214). Segundo este ponto de vista, a linguagem é ação. E é por isso que ela tem 

sentido. 
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Para finalizarmos esta revisão (triangulada) de literatura de interseção entre semiótica, 

comunicação e publicidade, convocamos o trabalho de Beasley e Danesi (2002), especialmente 

pela sua proposta clara para um sistema de significação em publicidade: 

Um sistema de significação em publicidade pode assim ser definido como o conjunto de significados 

que são gerados para um produto através da associação sistemática de vários significantes (nome 

da marca, logo, textos do anúncio, etc.) com significados implícitos relativamente à personalidade, 

estilo de vida, desejos, etc. (Beasley & Danesi, 2002, p. 23) 

 

Apoiando-se, sobretudo, em Saussure, estes autores aplicam os conceitos básicos da tradição 

semiológica, de forma prática e esclarecedora, à publicidade. Propõem, também, uma série de 

questões orientadoras para a análise semiótica em publicidade: 

 Quem ou o que criou o nome da marca, logo, texto do anúncio, etc.? 

 O que significa ao seu nível subjacente? 

 Como é transmitido este sentido? 

 Que significantes (verbais, não verbais) foram empregues? 

 A que possíveis significados faz alusão? 

 Que sistema de significação gera? 

 Quantas interpretações (sistemas de significação) são possíveis nestas 

circunstâncias?                                                

(Beasley & Danesi, 2002, p. 24) 

 

Acreditamos que este elenco de questões pode funcionar como um modelo orientador para a 

posterior análise semiótica de mensagens publicitárias reais de festivais de música. 

Voltando à obra de Basley e Danesi (2002), verificamos que, apesar de estarem principalmente 

influenciados pela tradição semiológica de Saussure, também operacionalizam alguns conceitos-

chave da semiótica de Peirce, aplicando-os, sempre numa ótica pragmática, à publicidade. Na 

seguinte tabela, mostramos a equivalência dos diferentes tipos de signo peircianos – ícone, índice, 

símbolo – aos signos comummente presentes nos textos publicitários. 
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 Exemplos de uso em 

publicidade 

Nível de significação 

Ícone Palavras onomatopeicas; 

formas sugestivas 

Primário, denotativo 

Índice Disposição gráfica dos 

elementos do texto que 

indique a centralidade ou a 

justaposição do produto 

Orientativo, indicativo 

Símbolo Palavras (de forma geral); 

objetos concretos que 

remetem para conceitos e/ou 

abstrações; cores 

Profundo, conotativo, cultural 

Tabela 3: Manifestação das categorias de signo de Peirce nos textos publicitários (elaboração própria a 

partir de conceitos de Beasley & Danesi [2002, p. 40]) 

 

As diferentes perspetivas teóricas revistas anteriormente revelam-se especialmente vitais para esta 

investigação. Este campo triangular que convoca e interseta semiótica, comunicação e 

publicidade, como veremos adiante, é uma das traves mestras da pesquisa. Com efeito, grande 

parte do trabalho empírico consiste na análise semiótica das mensagens publicitárias dos festivais 

de música. Da revisão destas literaturas, esboçamos modelos de ação que funcionam como guias 

que desbravam trilhos. O caminho a seguir, sabemo-lo, é triangular. 

 

Após esta reflexão à luz da semiótica, apresentamos a revisão de alguns contributos bibliográficos 

sob o enfoque do storytelling, outra das áreas temáticas onde se move a nossa investigação. 

 

2.4 · CONTA-ME HISTÓRIAS – O ENFOQUE DO STORYTELLING 

 

“Goya is the realm of make-believe, of amazing stories that make you forget what you’re doing and 

where you are – stories that give you wings and send you soaring across mountain ranges that you 

never knew existed or voyaging across oceans even though you don’t know how to sail.” 

Ella Frances Sanders13 

                                                           
13 Ella Frances Sanders é uma jovem escritora e ilustradora britânica. No final de 2014, publicou o livro Lost in 
Translation: an illustrated compendium of untranslatable words from around the world (2014, Nova Iorque: Ten 
Speed Press). Recorrendo a ilustrações e a curtos textos, a autora tenta transmitir o significado de várias palavras 
intraduzíveis de diferentes línguas. Mais informação em: http://www.untranslatablebook.com/the-book/ 
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Goya é uma palavra da língua urdu que transmite o estado de suspensão ou deslumbramento – 

irreal, mas credível – ao qual somos transportados quando nos contam uma boa história. É um 

vocábulo dificilmente traduzível e, talvez por isso, encerra em si algo mágico. Essa magia, difícil 

de definir, é o que sentimos perante uma história elaborada e contada com mestria. 

Esta arte ancestral de contar histórias, o storytelling, tem vindo a ser reivindicada e recuperada 

nos terrenos do estudo e das práticas da comunicação. A narrativa, nesta era digital em que nos 

encontramos, está mais viva do que nunca, assumindo diferentes facetas, atravessando diversos 

meios, reinventando-se em códigos cada vez mais complexos. E absolutamente todos os atores 

sociais – as empresas, os consumidores, as marcas, os profissionais de comunicação – são 

protagonistas neste teatro de contar histórias. Entendemos que este enfoque do storytelling, por 

ser, simultaneamente, atual e intemporal, é importante para se perceber a produção e a receção 

das mensagens no domínio da comunicação dos festivais de música. 

Há um casamento feliz entre storytelling e média digitais. E a partilha parece ser o propulsor desta 

relação. Para Erstad e Wertsch (2008), “trata-se basicamente de ‘contar vidas’, isto é, de como 

as pessoas usam diferentes meios mediadores na sua vida quotidiana para expressar narrativas 

pessoais e partilhá-las com os outros” (Erstad & Wertsch, 2008, p. 22). Dentro dos média digitais, 

as redes sociais ilustram este pressuposto: na construção da nossa narrativa, podemos, por 

exemplo, recorrer a uma fotografia no Instagram, fazer o upload de um vídeo no YouTube, 

espremer o conteúdo de algo que nos sucedeu em 140 carateres no Twitter, ou partilhar tudo isso 

no Facebook. De acordo com estes investigadores, “as narrativas (...) podem ser descritas como 

poderosas ferramentas culturais. Proporcionam-nos uma forma estruturada de aceder a 

conhecimento numa cultura e uma forma de expressar intenções e como nos relacionamos com 

os outros” (Erstad & Wertsch, 2008, p. 28). Os meios de comunicação digitais, como facilitadores 

da produção e difusão destas histórias, são igualmente considerados ferramentas culturais. 

As marcas não poderiam ficar indiferentes ao poder das narrativas. Vários investigadores têm 

refletido sobre a génese e o potencial da relação entre storytelling e branding. Fog, Bundtz, Munch 

e Blanchette (2010) acreditam que “não é, portanto, coincidência que uma tradição antiga como 

o storytelling apareça sob uma nova forma – como uma ferramenta para a construção de marca” 

(2010, pp. 19-20). Será, antes, por algo mais primário e humano, já que “navegamos pelo nosso 

mundo usando símbolos e expressões visuais que assinalam a nossa personalidade e os nossos 
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valores. E as marcas fortes são um dos meios pelos quais fazemos isto” (Fog et al., 2010, p. 20). 

Estes autores acreditam que vivemos uma época de relações mais profundas com as marcas, 

uma vez que, enquanto consumidores, “exigimos produtos que nos proporcionem experiências 

únicas: produtos que apelem aos nossos sonhos e emoções, e que acrescentem significado à 

nossa busca pela ‘vida boa’” (Fog et al., 2010, p. 21). 

Seguindo o raciocínio de Fog et al. (2010), em última instância, “a história por detrás da marca 

(...) ajuda a construir uma ponte entre a empresa e o consumidor – comunicando mais do que 

meras vantagens de preço” (Fog et al., 2010, p. 22). Enquanto consumidores, de facto, 

identificamo-nos simbolicamente com as histórias das marcas, até ao ponto de as fazermos 

nossas: “a história de marca gradualmente transforma-se em sinónimo de como nós nos definimos 

como indivíduos, e os produtos transformam-se em símbolos que usamos para contar as nossas 

histórias” (Fog et al., 2010, p. 22). 

No processo de elaboração destas narrativas de marca, Fog et al. (2010) destacam quatro 

elementos essenciais do storytelling. Por ordem de disposição, correspondem a: mensagem, 

conflito, personagens e enredo. Outros autores, neste contexto, optam por categorizações 

diferentes. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2013), destacam três elementos fundamentais na criação 

de uma boa história (de marca), a saber: 

As personagens são fundamentais numa história. Simbolizam como percebe a marca a alma 

humana. A estrutura argumental mostra como navega a personagem entre os membros da rede de 

indivíduos que reescreverão a sua própria versão da história. As metáforas são o processo não 

consciente que tem lugar na alma humana. As histórias com metáforas compatíveis ganharão em 

relevância e serão percecionadas pelos consumidores como verdades. As histórias que chegam às 

pessoas têm essas três componentes fundamentais: personagens, argumento e metáforas. (Kotler, 

Kartajaya e Setiawan, 2013, p. 85) 

 

Por outro lado, sob um ponto de vista discursivo, Nemčoková (2010) reflete sobre as 

potencialidades do storytelling na publicidade e faz o rastreio dos elementos identificativos de uma 

narrativa: 

Os publicitários frequentemente exploram possibilidades discursivas para transmitir uma mensagem 

de uma forma nova e inesperada. O que claramente faz com que o discurso seja percebido como 

uma história é a presença de deixas narrativas, especificamente verbos ativos (principalmente no 

passado), uma sequência cronológica de eventos, uma descrição vívida de uma cena e a introdução 

de personagens. (Nemčoková, 2010, pp. 112-113) 
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Há ainda quem, sob uma perspetiva psicológica, destaque preferencialmente o valor do mito no 

storytelling: “os mitos são histórias simples com personagens persuasivas e enredos retumbantes; 

os mitos ajudam os consumidores a dar sentido ao mundo” (Woodside, Sood & Miller, 2008, p. 

105). 

Depois de traçarmos várias perspetivas de abordar o boom do storytelling e de enumerarmos 

diferentes categorizações de elementos cruciais de uma boa narrativa, queremos assinalar uma 

leitura particular deste fenómeno. No livro Storytelling – a Máquina de fabricar Histórias e formatar 

Mentes, num capítulo denominado Dos Logótipos à Story, Christian Salmon (2008) reflete 

especificamente sobre as implicações desta atividade ancestral de contar histórias na publicidade. 

A tese que estrutura o capítulo tem que ver com a diminuição da importância do logótipo e a 

crescente preponderância das histórias. O autor entende que isto surge de uma necessidade de 

“arraigar a marca a algo menos volátil do que um slogan, um logótipo elegante, um videoclipe 

aturdidor” (Salmon, 2008, p. 49). A story seria, assim, o substituto, a evolução natural do logótipo. 

Isto porque “o papel da marca é ‘comprometer’ o consumidor. É a sua eficácia e o seu mistério” 

(Salmon, 2008, p. 50). Deduz-se assim que, na época relacional em que vivemos, são as histórias 

de marca, mais do que os logótipos, que possibilitam o estabelecimento de vínculos com os 

consumidores. 

À criação destas histórias de marca plenas de significado, subjazem três tempos: “no tempo do 

heroísmo, a marca impõe-se pela sua diferença; no tempo da sabedoria, obtém confiança; e no 

tempo do mito, adquire uma consciência” (Salmon, 2008, p. 62). Assim, o destino final das 

marcas, o corolário das suas histórias, é o mito, o que vai de encontro à perspetiva psicológica de 

Woodside, Sood e Miller (2008). 

Outro dos conceitos-chave propostos por Salmon (2008) é o “universo narrativo”. “O objetivo do 

marketing narrativo já não é simplesmente convencer o consumidor a comprar um produto, mas 

sim mergulhá-lo num universo narrativo, introduzi-lo num universo credível” (Salmon, 2008, p. 

63). Este objetivo último só se consegue através do storytelling, através da produção de histórias 

críveis, de preferência dramáticas e espetaculares. O autor culmina o seu raciocínio com uma 

espécie de sentença, onde transparece a sua postura crítica: “o neomarketing opera um deslize 

semântico subtil: transforma o consumo em distribuição teatral”. Redigir, encenar, representar 

histórias, diríamos nós. 
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Por último, em jeito de fecho a esta reflexão sobre contar histórias, gostaríamos de destacar a 

postura de um dos gurus do marketing e do storytelling, Seth Godin. Numa entrada popular do 

seu blog, Godin (2006) faz uma ode à arte de contar uma boa história14. Sumariamente, estes 

seriam os elementos de uma história memorável: 

 Veracidade; 

 Estabelecimento de uma promessa; 

 Transmissão de confiança; 

 Subtileza; 

 Rapidez/Imediatez; 

 Apelo aos sentidos; 

 Destinatário específico; 

 Princípio da não-contradição. 

Este autor culmina a sua caraterização de uma boa história sentenciando: 

 Acima de tudo, as grandes histórias concordam com a nossa visão do mundo. As melhores 

histórias não ensinam nada de novo às pessoas. Pelo contrário, as melhores histórias 

concordam com o que a audiência já acredita e fazem com que os membros dessa 

audiência se sintam inteligentes e seguros ao recordar-lhes o quão certos eles estavam 

inicialmente. (Godin, 2006, para. 11) 

 

Trata-se, no fundo, de fazer-crer, de ir ao encontro dos mitos e arquétipos que constituem a nossa 

visão do mundo. Talvez não exista uma palavra tão perfeita como goya – a expressão urdu com 

que iniciávamos este capítulo – para capturar o espírito – o espaço e o sentimento – de uma boa 

história. Neste mundo relacional, digital, veloz e multimédia, todos criamos e recebemos narrativas 

constantemente, pelo que o enfoque do storytelling se revela fundamental para entendermos os 

fenómenos comunicativos. E é à luz desta reflexão que tentaremos, mais adiante, encontrar os 

traços e o rasto das boas histórias – de marca, de vida – nos episódios concretos de comunicação 

de festivais de música. 

 

Finda a estória sobre a arte de contar histórias, partimos para um novo subcapítulo de reflexão. 

Passamos a abordar, a seguir, a comunicação integrada dos festivais. Para isso, recorremos a 

uma revisão bibliográfica que convoca as várias vertentes desta área temática. 

                                                           
14 Disponível em: http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2006/04/ode_how_to_tell.html 
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2.5 · COMUNICAÇÃO INTEGRADA DOS FESTIVAIS 

 

“Participation is the new marketing. And to participate, we must become the people we want to 

reach. The New Media landscape is creating a hybrid of PR, online marketers, market analysts, 

and customer advocates, to effectively and genuinely engage in the conversations that define Social 

Media and create relationships with customers (those formerly known as ‘audience’).” 

Brian Solis e Deirdre Breakenridge, 2009, p. xx 

 

Acreditamos que as distinções entre as várias disciplinas - ou técnicas, ou artes: chamemos-lhe o 

que preferirmos – da comunicação têm cada vez menos sentido nos dias de hoje. As categorias 

são cada vez menos estanques e imiscuem-se saudavelmente umas nas outras. Por isso, no 

momento de refletir sobre a comunicação dos festivais de música, preferimos uma abordagem 

integrada.  

Margarida Kunsch (2002) entende a comunicação integrada como “uma filosofia que direciona a 

convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica. Pressupõe uma junção da 

comunicação institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da 

comunicação administrativa, que formam o mix, o composto da comunicação organizacional” 

(2002, p. 150). E, mais adiante, define-a como “um somatório dos serviços de comunicação feitos, 

sinergicamente, por uma ou várias organizações, tendo em vista, sobretudo, os públicos a serem 

atingidos e a consecução dos objetivos propostos” (Kunsch, 2002, p. 182). 

Para Butterick (2011), esta visão integrada corresponde a “uma abordagem ‘holística’ das 

comunicações de marketing que usará qualquer elemento que possa ser apropriado – publicidade, 

relações públicas, patrocínio, ou gestão de marca – numa campanha integrada” (2011, p. 46).  

Esta definição, ao elencar alguns dos elementos que operam nesta esfera, dá-nos o mote para a 

subdivisão deste capítulo, para “desintegrarmos” a comunicação integrada e tentarmos entender 

as suas vertentes constituintes. 

Se bem que o nosso estudo privilegia a publicidade, consideramos pertinente focar também outras 

variáveis. Isto porque, pela nossa observação, entendemos que a comunicação dos festivais de 

música opera através de vários elementos combinados entre si. Assim, na busca de 

fundamentação bibliográfica, a nossa pesquisa guiou-se por esta perspetiva holística. 
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2.5.1 · Relações Públicas e Publicidade, e vice-versa 

 

Uma das leis matemáticas básicas, a propriedade comutativa da adição, sustenta que a ordem 

dos elementos não altera o produto. No entanto, a ordem em que enunciamos os elementos de 

uma proposição pode sugerir a preponderância de um sobre outro. Relações públicas e 

publicidade competem por e alternam protagonismo nas formas de comunicação que tomam 

partido e que pretendem persuadir. A presente investigação é também uma forma de comunicação 

partidária que privilegia um elemento sobre outro. No caso, o foco vai para a publicidade. Porém, 

nesta secção pretendemos incluir uma visão integradora destas duas disciplinas, daí o “vice-versa” 

do final do título. 

Comecemos por clarificar conceitos – para integrar, por vezes é necessário primeiro dividir. “A 

publicidade procura persuadir as pessoas a tomarem uma ação desejada, enquanto que as 

relações públicas procuram criar entendimento mútuo entre a organização e os seus públicos” 

(Butterick, 2011, p. 45). A distinção entre publicidade e relações públicas deste autor é clarificada 

da seguinte forma: 

Uma das diferenças mais importantes entre publicidade e relações públicas é que o anunciante 

paga (...) pelo espaço para anunciar um produto, criando assim um claro vínculo financeiro com os 

meios. (...) Por contraste, as relações públicas não têm, ou não deveriam ter, nenhum vínculo 

financeiro com os meios. (Butterick, 2011, p. 45) 

Esta distinção clássica, apoiada em critérios financeiros, tem sido largamente utilizada e pode 

pecar de superficial. Por isso, convém introduzir outro nível de distinção: “se a publicidade é sobre 

obter a atenção do público, as relações públicas são sobre entregar a mensagem depois de ter 

sido chamada a atenção” (Levine, 2003, p. 19). Este nível de distinção implica tempos e planos 

de atuação diferentes. Com efeito, sugere que as relações públicas operam num plano menos 

visível que a publicidade. Isto não quer dizer, porém que seja um plano menos importante:  

As relações públicas trabalham detrás das câmaras, mas o seu impacto no branding é enorme. 

Porque as relações públicas geram interesse, e precisamente porque trabalham fora dos palcos, a 

sua parte no processo de branding é tão valiosa como se possa imaginar. (Levine, 2003, p. 19) 

 

Esta analogia com as artes de palco é especialmente relevante para o caso concreto da nossa 

investigação. No caso dos festivais de música, e continuando com as analogias, a publicidade 
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encarnaria os grupos de música que sobem ao palco. As relações públicas, por sua vez, seriam 

os organizadores do evento, os roadies, os responsáveis pela luz e som, etc., funções essenciais 

para que o espetáculo funcione. A comunicação publicitária destes eventos é a face mais visível. 

Mas a outra comunicação subterrânea – as relações com os meios de comunicação, 

patrocinadores e públicos, a criação de opinião, a mediação de conteúdos – é também relevante 

e decisiva. 

A evolução digital e, concretamente, o boom dos média sociais, obriga a uma atualização das 

funções e à hibridização dos termos. No caso das relações públicas, impõe-se o conceito de “PR 

2.0”. Solis e Breakenridge (2009) postulam que “PR 2.0 advém da evidência que as relações 

públicas têm agora uma oportunidade sem precedentes de trabalharem não só com os jornalistas 

tradicionais, mas também de se engajarem diretamente com um novo conjunto de influenciadores 

acidentais” (Solis & Breakenridge, p. 30). Os consumidores, anteriormente passivos, com a 

democratização da esfera digital, passam a ter mais poder, tanto ao nível da influência e da 

disseminação de opiniões como ao nível da criação de conteúdos. “A Web 2.0 introduziu (...) um 

novo paradigma onde anfitriões e participantes podem contribuir para uma paisagem e uma 

experiência web mais colaborativas” (Solis & Breakenridge, 2009, p. 37). 

Este cenário 2.0 de participação é também designado por “co-criação”. E é especialmente 

relevante na publicidade. Melo e Balonas (2013) afirmam que “o significado geral do conceito 

aplicado à publicidade indica a ideia de cooperação, colaboração ou co-opção de contribuições 

para um projeto criativo comum” (2013, p.3). As autoras, revelando a transversalidade do 

conceito, esclarecem que “a co-criação na publicidade é uma forma de participação holística nos 

média, através dos média e para os média” (Melo & Balonas, 2013, p. 5). O estímulo criativo, o 

“prazer do entretenimento”, o “reconhecimento social” e o “sentimento de partilha” estariam na 

base da participação dos consumidores na publicidade (Melo & Balonas, 2013). Para os 

anunciantes, segundo estas investigadoras, a valorização da co-criação reside, primeiro, no seu 

enorme potencial para aceder aos pontos de vista e aos contributos dos consumidores e, também, 

na possibilidade de “aceder, grátis ou a preços muito razoáveis, à criatividade e à consciência do 

consumidor” (Melo & Balonas, 2013, p. 6).  

Podemos transpor o cenário de co-criação à relação entre publicidade e relações públicas, uma 

vez que, no contexto atual, é desejável, se não necessário, que estas duas atividades se 

complementem. 
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Tempo de co-criação, tempo de sinergias, tempo de repensar as estratégias e de reconverter as 

rotinas profissionais de publicitários e relações públicas. Tempo, sobretudo, 2.0, de colaboração 

e emancipação do consumidor. Há uma reflexão de um dos gurus da publicidade, Luis Bassat 

(2014), que nos chama a atenção para como o consumidor está a moldar o destino desta 

disciplina: 

Curiosamente, com a chegada da internet as pessoas podiam pensar que a publicidade ia ser ainda 

mais emocional, e não. Acontece que a publicidade volta a ser racional, porque quem está frente ao 

ecrã do computador a ver as características de esse novo produto que está a pensar comprar já não 

se conforma com que lhe digam que é fantástico, o que quer saber é as suas características. (Bassat, 

2014, p. 162) 

 

Assistimos, portanto, a um regresso à racionalidade, prova da maturidade do consumidor, 

inconformista e investigador. Esta situação repercute na publicidade e nas relações públicas, 

desafiando as fórmulas pré-estabelecidas e aguçando, mais do que nunca, a criatividade. 

 

2.5.2 · Elogio da marca 

 

A marca assume-se como um conceito incontornável em qualquer estudo que lide com a 

publicidade. No caso que nos ocupa, é inegável o protagonismo da noção de marca, é impossível 

não nos determos neste assunto. Aliás, no contexto dos festivais de música, falamos de marca a 

dois níveis: por um lado, temos a marca própria de cada evento; por outro lado, temos a marca 

associada do patrocinador. Como veremos a seguir, na secção “patrocinadores e festivais”, e mais 

adiante, na apresentação do corpus de eventos em análise, estes dois níveis de marca, em muitos 

casos, confluem. 

Quando pensamos sobre as marcas, há um nome incontornável: David Aaker. Pela consistência e 

relevância do seu pensamento e reflexão, ele próprio assume-se como uma marca. Recorremos a 

um dos seus mais recentes livros, Las Marcas Según Aaker (2014), escrito conjuntamente com 

Roberto Álvarez del Blanco, para lançarmos algumas considerações sobre o conceito, os valores 

e as dimensões da marca. 

Neste contexto, o primeiro destaque vai para a consideração da marca como um ativo: “quando 

as marcas se concebem como ativos, o papel da gestão muda radicalmente, desde o tático e 

reativo até ao estratégico e visionário” (Aaker & Álvarez del Blanco, 2014, p. 24). Esta assunção 
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deve funcionar como coluna vertebral, na medida em que “um objetivo primário seria a 

construção, incremento e proveito do ativo de marca, cujas dimensões principais são 

reconhecimento, associações e fidelidade da base de clientes” (Aaker & Álvarez del Blanco, 2014, 

p. 26). 

Introduzido o conceito e explicitadas as suas dimensões, os autores ressaltam, a seguir, a “visão” 

de marca, que mais não é do que “uma descrição articulada da sua imagem aspiracional” (Aaker 

& Álvarez del Blanco, 2014, p. 47). Mais adiante, complementam o seu raciocínio, referindo que 

“o modelo de visão de marca é multidimensional, tem elementos centrais e extensivos, inclui uma 

essência opcional, está feito à medida do contexto da marca, é aspiracional e pode adaptar-se a 

diferentes produtos-mercados” (Aaker & Álvarez del Blanco, 2014, pp. 60-61). 

Intimamente ligado ao conceito de visão, está o conceito de “personalidade de marca, que se pode 

definir como um conjunto de caraterísticas humanas associadas com o nome” (Aaker & Álvarez 

del Blanco, 2014, p. 63). No entender destes autores, as marcas com uma personalidade forte 

“possuem uma vantagem significativa, são mais propícias a estar afastadas da multidão e têm 

mensagem” (Aaker & Álvarez del Blanco, 2014, p. 64). A personalidade (forte) da marca será, 

assim, o seu motor de distinção e o que fará com que a sua comunicação seja efetiva. Os autores 

salientam também que a marca deve, além dos benefícios funcionais, oferecer benefícios 

emocionais, de autoexpressão e sociais, uma vez que os vínculos com os públicos são mais 

profundos quando se transcende o nível racional. 

Esta postura de vinculação humana encontra paralelo na conceção que Kotler, Kertajaya e 

Setiawan (2013) têm da marca: 

Para poderem conectar-se com as pessoas, as marcas têm de desenvolver um autêntico ADN, que 

é o núcleo da sua verdadeira diferenciação. Este refletirá a identidade da marca nas redes sociais 

dos consumidores. A personalidade das marcas com ADN único irá construindo-se ao longo da sua 

existência. (Kotler, Kertajaya & Setiawan, 2013, p. 51) 

 

O uso de léxico próprio da biologia e da psicologia humanas vai mais além da mera metáfora 

estilística; reflete a postura e a necessidade de aproximação das marcas aos indivíduos. Porque 

só assim se realiza a identificação. 

Quando falamos de identificação dos indivíduos com as marcas, a noção de público – alvo, 

desejável, preferencial – volta a emergir. Várias vozes alertam para a maturidade dos públicos em 
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termos de conhecimento das estratégias básicas de marketing e comunicação. E, curiosamente, 

os públicos mais maduros, os que se movem como peixes na água no universo das mensagens 

de marca, são os jovens. Relativamente a este aspeto, parece-nos apropriado sublinhar uma 

reflexão proveniente do campo da sociologia: 

Os jovens têm uma visão preclara do que lhes rodeia. Sabem como atua a comunicação, adivinham 

todas as estratégias de marketing e os reclamos das marcas (...). Vivem num ‘novo mundo’, isso 

significa que, por definição, os enfoques da ‘velha escola’ do marketing já não funcionam. Admitem 

as marcas só se lhes proporcionam um valor acrescentado às suas vidas. (Boschma, 2008, pp. 

144-145) 

 

A observação do autor é pertinente para o nosso estudo, uma vez que os jovens são um dos 

públicos-estrela dos festivais de música. A comunicação de marca para este público é 

especialmente complexa. Acostumados aos códigos do marketing e rodeados por uma imensidão 

de mensagens, só se fixarão no que se destaque e lhes ofereça algo valioso de uma forma original. 

Outro dos conceitos inerentes à marca e amplamente difundido é a “imagem de marca”. 

Relativamente a este aspeto, entendemos conveniente salientar a reflexão de Ruão (2003): 

A imagem de marca corresponde a todo o processo de interação entre a marca e os seus públicos, 

do que resulta uma dada perceção, na base da qual estará a maior ou menor predisposição para 

atribuir à marca um valor elevado no mercado. (Ruão, 2003, p. 20) 

 

A autora sugere uma dupla dimensão semiótica da imagem de marca, que combina razão e 

emoção. Salienta que “esses símbolos convencionais assentam em valores e emoções, elementos 

intangíveis, mas também em questões de funcionalidade, ligadas ao produto, serviço ou ideia em 

questão” (Ruão, 2003, p. 21). 

Existem, contudo, posturas contrárias a esta dimensão semiótica da imagem de marca. Há quem 

defenda que “a significação agora é emoção: da produção de significados sociais (primazia da 

função semiótica sobre a comercial), passou-se ao contágio sentimental, à transmissão de 

emoções vitais (primazia da dimensão afetiva sobre a semiótica)” (Alvarado, 2008, p. 28). O 

primado da dimensão afetiva, segundo a autora, estaria na base do que dela denomina 

“marcarquia”. Este neologismo, que sugere o “empoderamento da marca”, significa “que face ao 

descenso da credibilidade da publicidade tradicional, a marca transforma-se em autêntica rainha, 

em verdadeiro totem e, da mão da emoção, será quem tome o revezamento” (Alvarado, 2008, p. 

28). 
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Anteriormente, no capítulo dedicado ao storytelling, vimos que existem vozes críticas que advogam 

o fim do reinado das marcas e a sua substituição pelas narrativas. Acreditamos, porém, que, pela 

revisão de literatura associada a este aspeto, o valor da marca é ainda relevante e determinante. 

Longe de preferirmos um ou outro primado – marca versus story –, advogamos pela simbiose de 

ambos, algo que poderíamos definir como “marcas com história” ou “histórias marcantes”. 

Cremos firmemente que esta combinação é determinante, tanto a nível geral como no caso 

concreto da comunicação dos festivais de música.  

 

2.5.3 · Patrocinadores e festivais 

 

A relação entre os festivais de música e os seus respetivos patrocinadores é cada vez mais 

determinante para o sucesso dos eventos. Como veremos mais adiante na apresentação do corpus 

de festivais em análise, a relação, em muitos casos, é de tal forma estreita ao ponto de integrar o 

nome da marca patrocinadora no título do evento – aliás, esta estratégia, normalmente designada 

naming rights15 é uma das formas de patrocínio mais eficaz. Não é nossa intenção determo-nos 

extensivamente sobre a profundidade desta relação. Porém, entendemos que é pertinente 

esclarecermos alguns conceitos e enunciarmos algumas vantagens do patrocínio. 

Segundo Morris e Goldsworthy (2012), “o patrocínio é um processo através do qual uma 

organização paga uma quantidade de dinheiro a outra organização, equipa ou pessoa a câmbio 

de ‘co-branding’ (a inclusão do seu nome na totalidade do material promocional)” (p. 101). Por 

norma, esta atividade alinha-se com as estratégias de marketing e comunicação. Aliás, como 

referem Raj, Walters e Rashid (2013), “o patrocínio tem a sua origem hereditária no marketing, 

na publicidade e nas relações públicas” (p. 194). 

Podemos designar a lógica do patrocínio como uma win-win situation, que define uma relação 

vantajosa para as duas partes envolvidas: a entidade organizadora e a marca patrocinadora. Esta 

relação de sucesso mútuo pressupõe a conceção do patrocínio como uma atividade vantajosa. 

Relativamente a este aspeto, e de acordo com McDonnell e Moir (2014), podemos sumariar as 

seguintes vantagens do patrocínio: 

                                                           
15 Para mais informação sobre naming rights, ver http://blogginzenith.zenithmedia.es/que-es-y-como-funciona-el-
naming-rights-diczionario/ 
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 comunicação mais eficaz e eficiente das mensagens, porque os recetores pertencem ao 

público alvo desejado; 

 intensificação/potenciação da imagem; 

 criação de consciência de marca; 

 moldagem das atitudes do consumidor ao produto do patrocinador; 

 diferenciação do produto. 

A obtenção destas vantagens implica a partilha, por parte de patrocinador e evento, de 

posicionamento, objetivos, estratégia e público alvo: “os objetivos de marketing e a estratégia de 

comunicação da marca devem ser coerentes com o evento, e a audiência a que se dirija deve ser 

a mesma que o público alvo da marca” (Kotler & Keller, 2006, p. 593).  

Além destes elementos tangíveis, o patrocínio envolve também a partilha de elementos intangíveis: 

valores, prestígio, significado. Uma marca, ao alinhar-se com um evento, absorve também o seu 

universo semântico e o seu repertório imaginário. O mesmo acontece no sentido inverso: o evento 

passa a carregar o significado da marca que se lhe une. No caso dos festivais de música, como 

veremos à frente, estas relações costumam ser felizes e positivas, porque as marcas que 

patrocinam estes eventos tendem a transmitir valores de juventude, dinamismo, inovação. Estes 

valores alinham-se perfeitamente com o espírito eufórico de celebração que estes eventos 

prometem. 

 

2.5.4 · Redes Sociais 

 

“By giving people the power to share, we’re making the world more transparent.” 

Mark Zuckerberg 

 

As redes sociais não são o futuro, são o presente – ouvimos e lemos esta frase constantemente. 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, nomeando só algumas das mais populares, vieram 

revolucionar a comunicação e são parte integrante das nossas vidas e de como nos relacionamos 

com e no mundo. No contexto específico que nos ocupa, o da comunicação dos festivais de 

música, o papel das redes sociais é preponderante: a cada segundo que passa, elas assumem 

mais protagonismo. A dimensão da partilha, a velocidade, a colaboração/co-criação, a ideia 
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desejável de “transparência”, mencionada acima pelo criador do Facebook, são assaz relevantes. 

Portanto, antes de partirmos para análise, é importante recolhermos reflexões sobre o tema. 

Em primeiro lugar, importa refletirmos sobre o conceito de redes sociais. Como as podemos 

definir? Entendemos que as considerações que Amaral e Sousa (2008) fazem a respeito do 

conceito podem funcionar como uma boa definição: “compreendemos redes sociais como redes 

de comunicação que interligam indivíduos com laços comuns e potenciam uma estrutura dinâmica 

de relações interpessoais, sem que todos os indivíduos estejam diretamente ligados mas antes 

em rede” (2008, p. 245). Hoje, utilizamos o conceito de redes sociais para nos referirmos quase 

exclusivamente às redes sociais na internet. A rápida popularização destas comunidades online 

decorre do desenvolvimento da Web 2.0, definida por Tim O’Reilly (2005) como uma nova vertente 

da internet que privilegia os serviços e aplicações centrados no consumidor. 

Este cenário influi poderosamente nos domínios do marketing e da comunicação. As redes sociais, 

com efeito, mudam as regras do jogo. Bassat (2014) é taxativo ao observar que qualquer 

comunicação publicitária “hoje termina com uma chamada à ação: ‘segue-nos no Facebook e no 

Twitter’” (p. 164). Esta chamada à ação aponta para duas realidades incontornáveis: (1) a 

continuidade e reciprocidade da comunicação, em espírito colaborativo, e (2) as redes sociais 

como espaço preferencial onde os públicos estão e onde debatem e partilham ideias. Os setores 

do marketing e da comunicação vêem-se especialmente afetados e potenciados por esta situação. 

Abre-se, assim, um cenário de “frutífero diálogo” (Bassat, 2014, p. 164) entre as marcas e os 

consumidores. E este diálogo é amplificado, pelo que “as marcas têm de assumir que já não se 

dirigem apenas a um consumidor, mas sim a ele e a toda a sua rede de contactos” (Bassat, 2014, 

p. 164).  

Aliás, este publicitário acredita firmemente “que, se algo revolucionou a publicidade na internet, 

foi o YouTube” (Bassat, 2014, p. 166). Com efeito, o próprio lema desta rede social de conteúdos 

audiovisuais, “broadcast yourself”, é autoexplicativo: os utilizadores podem ser programadores, 

podem criar o seu canal de difusão de vídeos próprios ou alheios, numa lógica de democracia 

mediática sem precedentes. Rapidamente, os conteúdos mais originais, insólitos, divertidos ou 

emocionantes transformam-se em fenómenos virais. Para a publicidade, isto representa um 

desafio e uma opotunidade, uma vez que “este boca-orelha da era digital é capaz de conseguir 

uma rápida propagação com um crescente exponencial extraordinário” (Bassat, 2014, p. 166). 

No caso dos festivais de música, o YouTube é uma ferramenta fundamental. A maioria dos eventos, 
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de facto, tem o seu próprio canal nesta plataforma, assumindo-se esta via como uma das fontes 

principais de difusão de conteúdos publicitários e artísticos. 

Falar da crescente importância das redes sociais implica refletir no crescente poder dos seus 

utilizadores. As lógicas de comunicação passam a ser horizontais e os cidadãos anónimos, que 

antes apenas recebiam e consumiam, passam a ter protagonismo e voz. Este empoderamento 

leva ao surgimento de vocabulário – variável segundo o ponto de vista utilizado – associado ao 

fenómeno. 

Assim, de acordo com a perspetiva Web, falaríamos de “utilizador 2.0”. Segundo Monteiro (2014), 

corresponde ao tipo de utilizador que acrescenta ao “domínio técnico das ferramentas e aplicações 

digitais uma predisposição muito concreta em valorizar os conteúdos que estes mesmos 

instrumentos lhe permitem obter” (Monteiro, 2014, p. 69). A proatividade, o dinamismo, o espírito 

participativo, cooperativo ou até colaborativo são os traços distintivos deste utilizador social das 

tecnologias. 

Paralelamente, nas esferas económicas e do marketing, surge o conceito de “prosumer”16, “um 

acrónimo que resulta da fusão dos termos ingleses producer e consumer (produtor e consumidor)” 

(Bermejo, 2008, p. 60). Esta mudança de consumidores passivos a prosumers ativos é 

possibilitada pelo desenvolvimento da tecnologia, nomeadamente pelo boom dos média sociais 

(Kotler, Kertajaya & Setiawan, 2013). 

Por outro lado, na área das ciências da comunicação, reflete-se sobre a fusão de termos clássicos. 

Assim, “o recetor é agora simultaneamente emissor, assumindo um papel (pro)ativo na 

comunicação e manipulando um novo elemento: a interface” (Amaral & Sousa, 2009, p. 9). Apesar 

de ainda não se ter popularizado um termo novo ou acrónimo que reflita a fusão de emissor e 

recetor, está claro que os papéis deixaram de ser estanques e de que agora todos podem tudo. 

Além dos neologismos atribuídos aos utilizadores de redes sociais, assistimos também à 

introdução e normalização de uma série de vocábulos que conformam um novo universo lexical. 

Exemplos disso são “crowdsourcing”, para a construção de discurso a partir da contribuição de 

insights de diferentes indivíduos; “microblogging”, associado principalmente ao Twitter, para o 

minimalismo expressivo que exige uma suma capacidade de sintetização; “hashtag”, para 

                                                           
16 Neologismo proposto pelo futurista Alvin Töffler no seu livro A Terceira Vaga (1980). 
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identificar um tópico em discussão.  As siglas “RT” (retweet) e o diminutivo “FAV” (favorito) 

também se normalizam. E, sobre todos eles, impera o tão almejado “like”. Ao mesmo tempo, 

velhos signos – “#”, “@” – ganham novos usos. 

Com todas estas constatações, questionamos o porquê do sucesso das redes sociais. Justificações 

oriundas da psicologia social podem servir de resposta: “os média sociais distinguem-se de outros 

usos online pelo seu alto nível de interatividade, pela importância da formação de identidade do 

utilizador e pela abertura a partilhar conteúdos em comunidades em desenvolvimento” (Lipschultz, 

2015, p. 5). Interatividade, identidade e comunidade, em suma, estariam na base do êxito dos 

média e das redes sociais. Lipschultz (2015) acrescenta ainda: 

Sabemos, desde a perspetiva da comunicação de usos e gratificações, que os utilizadores dos média 

selecionam e utilizam conteúdos tendo em mente expetativas. A satisfação e a expetativa conduzem 

ao consumo futuro dos média. Ao mesmo tempo, os utilizadores tendem a evitar conteúdos que não 

proporcionem compensações psicológicas. (Lipschultz, 2015, p. 8) 

 

Motivações relacionadas com a sociabilidade e com o desejo de reconhecimento combinadas com 

a satisfação imediata de sentir-se ouvido – passar de ser público a ter público – podem 

eventualmente estar na génese da popularidade das redes sociais. 

No caso dos festivais de música, assistimos, nas redes sociais, a uma reverberação, ou até uma 

reprodução, dos eventos. O festival que se celebra, o festival que se comunica, ao ser replicado, 

repetido e partilhado, adquire uma segunda vida, que nos arriscamos a rotular de 

“metafestivalização”. 
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3 · O FESTIVAL DA COMUNICAÇÃO DOS FESTIVAIS – A PESQUISA 

EMPÍRICA 

 

Uma vez delimitado, através da revisão da literatura multidisciplinar, o enquadramento temático 

por onde nos movemos, podemos passar à pesquisa empírica, que corresponde à vertente mais 

prática da investigação. Continuando com a analogia lançada no estabelecimento da pesquisa 

teórica, esta parte seria comparável à concretização de um festival – neste caso, um festival de 

comunicação. 

Assim, nos sub-capítulos seguintes, procedemos à exposição da metodologia adotada – 

destacando a questão central e as questões adjacentes de investigação –, à definição e 

caraterização do corpus e da amostra, à análise e recolha de informação. 

 

3.1 · METODOLOGIA ADOTADA 

 

Recorrendo à terminologia que temos vindo a utilizar, própria dos fenómenos que nos propomos 

investigar, voltamos a fazer um exercício de analogia. Assim, neste contexto, a definição da 

metodologia adotada corresponderia à programação de um festival: decidem-se os termos e os 

tempos, selecionam-se os intervenientes, utilizam-se os meios adequados para se obterem 

resultados, para se chegar a um fim – o(s) objetivo(s) – desejavelmente satisfatório.  

A partir da abertura de horizontes proporcionada pela ampla reflexão teórica pluridisciplinar e da 

nossa própria observação enquanto espectadores assíduos de festivais de música, num primeiro 

momento, e entusiastas da comunicação dos mesmos, num segundo momento, surge-nos a 

seguinte questão central de investigação: 

Será que a comunicação de festivais de música em Portugal e Espanha enfatiza 

mais a experiência vivida pelo espectador do que a programação musical? 

 

Desta questão principal, partem duas questões de pesquisa adicionais: 

(1) Que semelhanças e diferenças existem, entre Portugal e Espanha, na comunicação 

destes eventos? 
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(2) É possível identificar traços de alguma subcultura nos destinatários das mensagens 

através da análise comunicacional? 

Com o intuito de clarificarmos a relação entre a questão central de investigação e as questões de 

pesquisa adicionais, elaborámos um diagrama, reproduzido na imagem a seguir. A Imagem 1 

facilita, assim, a visualização da estratificação das questões e dos vínculos entre elas. A questão 

central tem que ver com os conceitos das mensagens comunicadas. Quanto às questões 

adicionais, a questão de pesquisa 1 refere-se à comparação do mesmo fenómeno entre os dois 

países, ao passo que a questão de pesquisa 2, partindo diretamente de uma das variáveis da 

questão central – a experiência do espectador – indaga sobre as especificidades dos destinatários 

das mensagens. 

 

Imagem 1: Relação entre a questão central de investigação e as questões de pesquisa adicionais 

(Elaboração própria) 

 

Trata-se, assim, de realizar um estudo comparativo entre Portugal e Espanha. Pretende-se 

encontrar o que é comum e o que é díspar ao nível da comunicação de festivais de música nos 

dois países. Por afinidade e conveniência, o foco recai na comunicação publicitária, tendo em vista 

Comunicação de Festivais de Música 
Portugal            Semelhanças 

Espanha            e Diferenças 

Questão de pesquisa 1 

      Conceitos 

 

Música       Experiência do Espectador 

Questão central 

 Traços de alguma Subcultura 

Sim                Não 

Questão de pesquisa 2 
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as formas que se utilizam, os conceitos que se veiculam e os públicos aos quais se destinam as 

mensagens. 

Por forma a aferirmos informação valiosa e a respondermos, na medida do possível, às questões 

enunciadas, definimos uma metodologia de pesquisa assentada em três vertentes: 

a) Análise de conteúdo de mensagens publicitárias dos festivais de música selecionados; 

esta análise incidirá sobre dois momentos preferenciais: apresentações dos cartazes e 

anúncios oficiais em meios visuais (imprensa, mupis/outdoors) e audiovisuais (televisão, 

internet); 

b) Caracterização da presença dos festivais nas principais redes sociais (Facebook, Twitter, 

Instagram e YouTube); 

c) Entrevistas a profissionais de comunicação envolvidos nos festivais: do lado da 

organização dos eventos (perspetiva de cliente) e do lado da criação de conteúdos 

(perspetiva de agência/produtora). 

Entendemos que esta triangulação de métodos permite obter uma visão mais ampla do fenómeno 

em questão. Acreditamos, também, que esta diversidade metodológica se coaduna com a 

natureza plural do estudo: comparativa, por observar o mesmo fenómeno em dois países; 

descritiva, por efetuar uma leitura do panorama comunicativo numa determinada área; dedutiva, 

porque um dos objetivos, em última instância, é traçar tendências atuais e futuras nestes 

contextos. 

 

3.2 · O LINE UP – O CORPUS DE FESTIVAIS A ANALISAR 

 

A primeira aceção da palavra ‘festival’, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo 

Ortográfico da Porto Editora, é “grande manifestação musical”17. A música está no significado 

número um de um vocábulo que encerra um universo mais amplo. Esta evidência ilustra bem a 

relevância dos fenómenos que pretendemos aqui analisar. Não se trata apenas da preponderância 

                                                           
17  festival in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. 
[consult. 2015-06-05 00:14:39]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/festival 
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da música, no seio das manifestações artísticas, enquanto forma primordial de festa. Trata-se, 

também, de um percurso de sentido, de movimento a nível semântico, da prova de que a língua 

é realmente um sistema vivo que acompanha e apreende o zeitgeist, o espírito do tempo. Portanto, 

hoje, à luz desta definição, dizer ‘festival de música’ talvez seja uma redundância. No entanto, é 

este tipo de celebração do som ao vivo que nos ocupa. 

Os festivais são protagonistas estivais. De maio a setembro, um pouco por toda a geografia ibérica, 

encontramos este tipo de eventos. Os festivais de música proliferam, multiplicam-se, contagiam-

se e, de ano para ano, conquistam público e notoriedade, inscrevendo-se na lógica dos 

megaeventos. Recorrendo, novamente, ao dicionário, verificamos que o significado de 

‘megaevento’ se ajusta perfeitamente à definição de festival: “acontecimento, principalmente na 

área do entretenimento, que envolve grandes meios de produção e supostamente interessa a uma 

grande quantidade de pessoas”18. Entretenimento, mais do que cultura, é aqui a palavra chave: é 

na possibilidade de diversão, na oferta de um evento cuidadosamente delineado para proporcionar 

satisfação, que reside o sucesso dos festivais. 

A música, sem dúvida, será importante. Porém, o poder de atração destas grandes celebrações 

reside numa disposição de fatores que vão além do prazer sonoro. “A combinação de ócio, 

liberdade, certo grau de aventura, contacto com amigos, estadia numa cidade desconhecida e 

horários extremos complementam a oferta musical que atrai cada pessoa ao seu festival” (Fouce, 

2009, para. 24). O festival, como plataforma global de entretenimento, está intimamente ligado 

ao verão ibérico: ambos partilham os mesmos valores eufóricos, lúdicos, hedonistas e positivos – 

diversão, juventude, prazer, otimismo – e o mesmo universo semântico.  

Utilizando a gíria própria dos eventos do nosso estudo, podemos dizer que o nosso corpus é o line 

up – o alinhamento – do nosso próprio festival, ou seja, da nossa investigação. Escolher, entre a 

panóplia de eventos deste tipo, um corpus significativo equivale a decidir, dentro de um festival, 

que concertos ver. É uma tarefa difícil, ponderada e inevitavelmente subjetiva. Decidimos olhar 

para a quantidade e variedade destes megaeventos da mesma forma que olhamos para o line up 

de um festival: utilizando critérios de relevância e destaque, mas também de originalidade e 

potencialidade. Neste exercício, a comunicação tem um peso determinante, uma vez que o que 

                                                           
18  megaevento in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2015. [consult. 2015-06-05 04:07:00]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/megaevento 
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nos ocupa aqui é, essencialmente, a análise das formas de comunicar os festivais. Procuramos, 

por isso, encontrar os critérios acima enunciados refletidos nas manifestações comunicativas dos 

eventos. Os cabeças de cartaz indiscutíveis estão presentes, ao lado de propostas relativamente 

novas que transmitem frescura.  

Nas próximas linhas, apresentamos, caraterizamos e, na medida do possível, justificamos o elenco 

de festivais em análise. Por uma questão de operacionalidade, delimitamos o corpus de festivais 

a um total de seis eventos, sendo que três são portugueses e os restantes três são espanhóis. 

Uma vez que pretendemos analisar o passado recente e, sobretudo, o pulsar do presente, para, 

assim, podermos idealmente traçar uma série de tendências futuras, delimitamos temporalmente 

a nossa análise às edições do corrente ano e do ano transato. 

 

3.2.1 · Festivais em Portugal 

 

O mercado dos festivais de música em Portugal está de boa saúde. No final de agosto de 2014, o 

artigo da revista musical Blitz, sobre o rescaldo do verão, intitulado “Festivais de música: Crise? 

Qual crise!”, não deixava margem para dúvidas: o “número de espectadores e faturação 

regressaram a valores anteriores à chegada da troika” (Cadete, 2014, para. 1). Os festivais 

portugueses não crescem apenas em termos de público e rentabilidade financeira. Uns dias antes, 

a mesma publicação fazia eco do registo de aumento da oferta. “Segundo números avançados 

pelo Talkfest19, Portugal apresenta, ao longo de 2014, um número superior a 100 festivais de 

música, admitindo-se que este número possa pecar por defeito” (Blitz, 26/08/2014). Os números 

relativos a 2015 ainda não estão disponíveis, mas todas as perspetivas apontam a que se 

mantenha esta tendência de subida. 

De entre esta centena de festivais, utilizando os critérios de relevância, destaque, originalidade e 

potencialidade, acima referidos, selecionámos, para o nosso corpus, três eventos: 

1. NOS Primavera Sound; 

                                                           
19 Na sua página web, o Talkfest define-se como “fórum sobre o futuro dos festivais de música em Portugal” [ 
http://talkfest.eu, acedido em 06/06/2015 ]. Funciona como um think tank sobre assuntos multidisciplinares 
relacionados com os festivais de música. Igualmente, é uma organização que promove a investigação neste campo. 
Anualmente, realiza um ciclo de conferências, documentários e workshops. Entre os dias 4 e 6 de março de 2015 
teve lugar a quarta edição. 
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2. NOS Alive; 

3. Vodafone Paredes de Coura. 

Procedemos, a seguir, a uma breve caraterização de cada um dos festivais portugueses escolhidos 

para análise. 

 

3.2.1.1 · NOS Primavera Sound 

 

É um festival relativamente jovem – a primeira edição decorreu em 2012 – que se realiza no Porto, 

por norma, no primeiro fim de semana de junho. Conta com o patrocínio do operador de 

telecomunicações NOS, uma das marcas mais fortes do panorama português. De certa forma, 

inaugura a época balnear de festivais. Irmão mais novo e herdeiro do seu congénere de 

Barcelona20, com ele partilha filosofia, inspiração, posicionamento e, também, grande parte do 

cartaz21. É um festival que aposta numa programação mais abrangente e alternativa, aliando as 

últimas tendências a valores seguros e consagrados, onde costuma primar a qualidade das 

propostas apresentadas. É geralmente rotulado de ‘festival indie’ e tem conseguido convocar 

público de outros países. Os 70 mil espectadores da edição de 2014, de acordo com a informação 

da Blitz22, são um indicador do bom estado de saúde deste evento. 

 

3.2.1.2 · NOS Alive 

 

Com 155 mil espectadores na edição de 2014, o NOS Alive apresenta-se como um dos gigantes 

dentro do panorama nacional de festivais. A apoiá-lo, está também o gigante das telecomunicações 

NOS23. Celebra, entre os dias 9 e 11 de julho de 2015, no passeio marítimo de Algés, a sua oitava 

edição. Desde que arrancou em 2007, tem funcionado de forma ininterrupta, conquistando, de 

ano para ano, projeção a nível nacional e internacional. É um evento consolidado, que conta com 

                                                           
20 O Primavera Sound da capital catalã está perfeitamente consolidado e conta já com quinze edições consecutivas. 
21 O Primavera Sound do Porto realiza-se uma semana depois da edição de Barcelona. Apesar de ser uma versão 
mais modesta, a nível de dimensões, número de palcos e de artistas, grande parte do cartaz é idêntica. 
22 Esta e as seguintes informações relativas ao número de espectadores de festivais portugueses baseiam-se nos 
dados avançados pela Blitz a 26/08/2014 [http://blitz.sapo.pt/festivais-portugueses-com-mais-de-um-milhao-de-
espectadores-este-verao=f93487, acedido em 06/06/2015 ]. 
23 O valor intrínseco da marca NOS e a sua relação com o universo dos festivais de música daria um estudo de caso, 
algo que, por limitações de investigação, não nos ocupa aqui. 
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duas importantes mais-valias: por um lado, a aposta fortíssima por um cartaz apelativo onde 

brilham grandes nomes da música pop, rock, alternativa e eletrónica; por outro lado, devido à 

associação com a NOS, tem-se posicionado como um festival-marca. Uriel Oliveira, diretor de 

operações e negócio da Cision Portugal24, opina que o sucesso do NOS Alive reside, sobretudo, na 

sua projeção como festival-marca: 

O NOS Alive, para além de ser um excelente festival, com um cartaz que nos tem habituado 

a ser de qualidade irrepreensível e de ter uma dimensão internacional relevante; é um 

projeto de comunicação integrada na marca NOS, é indissociável da marca, está no seu 

jovem ADN e faz parte da sua própria forma de estar no mercado, na vida da generalidade 

das pessoas, dos seus clientes e dos seus fãs. (Oliveira, 2015, para. 10). 

 

3.2.1.3 · Vodafone Paredes de Coura 

 

Se os dois eventos anteriormente descritos se caraterizam pela sua natureza eminentemente 

urbana, aqui, por oposição, estamos perante um festival rural. Realizado no coração do Alto Minho, 

no concelho de Paredes de Coura, numa localização privilegiada, a praia fluvial do Tabuão, este 

evento é já um clássico do verão. Na edição de 2014, além da programação musical, contou 

também com o ciclo de conferências COURAge TO THINK, uma iniciativa de reflexão “sobre o 

estado de arte dos festivais e o seu contributo para o desenvolvimento das respectivas regiões, em 

particular nos territórios de baixa densidade25” (COURAge TO THINK, 2014, para. 1).  

Este evento tem funcionado, de forma ininterrupta, desde 1993. Em 2015, de 19 a 22 de agosto, 

celebra a sua vigésima terceira edição. O que começou por ser um festival modesto transformou-

se num dos festivais de referência, tanto a nível nacional como internacional, reconhecido pelo 

profissionalismo da sua organização e pela qualidade da sua programação musical. A tudo isto, 

há que juntar-lhe o apelo campestre, que concorre ao reforço do imaginário idílico deste festival. 

Há quem acredite que o cariz rural do evento é também responsável pelo sucesso continuado do 

mesmo: “a associação (...) do concelho de Paredes de Coura a um mundo rural de campos 

agrícolas de milho e vinhas, casas de granito e localização periférica e sossegada, faz parte do 

                                                           
24 A Cision Portugal é uma empresa que proporciona soluções, ferramentas e consultoria e elabora estudos nas 
áreas do Marketing e das Relações Públicas. Um dos seus trabalhos é a “Maratona dos Festivais de Verão – 
Ranking Cision”, um estudo que analisa de forma continuada a evolução do mediatismo comparado dos mais 
importantes festivais de música portugueses. 
25 Mais informação em: http://www.paredesdecoura.com/courage_to_think 
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charme e apelo destes festivais” (Sarmento, 2007, p. 19). Esta fórmula, dizemos nós, de 

propostas sónicas de vanguarda em ambiente bucólico parece funcionar a pleno rendimento, 

mantendo uma frescura adolescente assentada na maturidade e no profissionalismo. Prova disso 

são os 120 mil espectadores em 2014. 

 

3.2.2 · Festivais em Espanha 

 

O panorama atual dos festivais de música em Espanha é um pouco mais complexo do que em 

Portugal. Em primeiro lugar, pela maior dimensão do mercado. Em segundo lugar, pela ampla 

variedade e descontinuidade da oferta: os eventos aparecem e desaparecem, um pouco por toda 

a geografia espanhola; alguns deles experenciam um sucesso efémero e são engolidos pela 

elevada competitividade do sector, desaparecendo quase sem deixar rasto. Relativamente a este 

aspeto, houve quem, nos primeiros anos da atual crise económica, alertasse: “o cenário dos 

festivais arrisca-se a morrer de êxito antes de consolidar-se” (Fouce, 2009, para. 20). Esta 

perspetiva prudente e negativista, porém, acabou por não se tornar realidade, já que o mercado 

dos festivais de música em Espanha conseguiu contornar a crise económica e consolidar-se. 

Há ainda outro fator que diferencia o cenário espanhol do cenário português. Referimo-nos aos 

resultados globais de 2014. Ao contrário de Portugal, em Espanha os números não dão conta de 

um sucesso rotundo. Aliás, a nível geral, segundo a APM26, o ano de 2014 registou uma descida 

de 3% no número de espectadores, relativamente a 2013. De qualquer forma, existem alguns 

megaeventos que contradizem esta tendência e que registaram aumento de audiência. 

Apesar deste cenário ligeiramente diferente, utilizamos os mesmos critérios para selecionar os 

festivais a analisar. Tentamos, na medida do possível, estabelecer algum paralelismo, em termos 

de dimensão e conceito, com as escolhas efetuadas no caso português. O corpus de festivais 

espanhóis fica, assim, constituído por: 

1. Estrella de Levante SOS 4.8 

2. Primavera Sound 

                                                           
26 Sigla correspondente à Asociación de Promotores Musicales, instituição espanhola que reúne os promotores 
musicais. Anualmente, publica um relatório sobre o estado do mercado da música ao vivo em Espanha. O anuário 
de 2014 pode ser consultado em [http://issuu.com/apm2014/docs/vianuarioapm_2]. 
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3. Bilbao BBK Live 

A seguir, procedemos a uma breve caraterização de cada um dos eventos. 

 

3.2.2.1 · Estrella de Levante SOS 4.8 

 

Realiza-se no Sudeste de Espanha, na cidade de Múrcia, no primeiro fim de semana de maio, e é 

responsável pelo arranque oficial da época de festivais. É um evento relativamente jovem, a 

funcionar, de forma ininterrupta, desde 2008. Na edição de 2014, registou uma afluência de 77 

mil espectadores, segundo a informação do jornal 20 Minutos27. É patrocinado pela marca de 

cerveja Estrella de Levante, a mais popular e mais consumida na região de Múrcia.  

O nome do festival exige uma breve decomposição: ‘SOS’ faz referência a sostenibilidad 

(sustentabilidade, o conceito-tema com que se criou o festival) e a extensão ‘4.8’ faz alusão às 48 

horas de duração do evento. Na sua génese, o festival Estrella de Levante SOS 4.8 foi concebido 

como uma plataforma multidisciplinar de reflexão e celebração em torno da sustentabilidade. As 

preocupações ecológicas, porém, foram passando de centrais a assessórias. A denominação 

completa e institucional do evento é, aliás, ‘Festival Internacional de Acción Artística SOS 4.8’. 

Além da música, conta com uma programação paralela de exposições e instalações artísticas, por 

um lado, e de ciclos de conferências, por outro. No entanto, é realmente a música que faz mexer, 

literalmente, o festival. A programação musical do evento aposta bastante pelos géneros indie e 

electrónico. 

 

3.2.2.2 · Primavera Sound28 

 

Em quinze edições anuais consecutivas, este festival urbano de Barcelona, que começou com um 

formato reduzido no recinto acolhedor do Poble Espanyol e posteriormente se mudou para o 

espaço gigantesco do Parc del Fòrum, transformou-se num dos festivais mais influentes e 

reputados a nível internacional. Destaca-se, sobretudo, por uma programação cuidadosa, 

                                                           
27 Esta e as seguintes informações relativas ao número de espectadores em festivais espanhóis baseiam-se nos 
dados avançados pelo 20 Minutos a 03/09/2014 [http://www.20minutos.es/noticia/2228574/0/festivales-
verano/musica-espana/menos-asistentes/, acedido em 06/06/2015]. 
28 Neste caso, o único entre os festivais em análise, não aparece a designação dum patrocinador no nome do 
evento. Porém, o parceiro estratégico é a cerveja Heineken. 
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fortemente apoiada na qualidade musical, que rastreia as mais recentes tendências, reservando 

igualmente espaço aos grandes nomes intemporais do universo alternativo. Realiza-se no final do 

mês de maio, inícios do mês de junho. Concentra a sua programação principal em três dias. No 

entanto, contabilizando os concertos prévios e os posteriores, a duração total do festival é uma 

semana, de segunda a domingo. 

Na edição de 2014, contrariando a tendência geral de ligeira diminuição de público, estiveram 

presentes 190 mil pessoas, 20 mil mais do que no ano anterior. Uma grande fatia do público vem 

de fora de Espanha, graças ao poder de convocatória do cartaz. Além disso, é um festival-marca 

e um festival-selo29, que, como vimos anteriormente, já exportou o conceito além-fronteiras, ao 

Porto. 

 

3.2.2.3 · Bilbao BBK Live 

 

Trata-se de um festival recente – celebra a sua décima edição de 9 a 11 de julho de 2015 – que 

tem vindo a crescer progressivamente. Tal como o Primavera Sound, em 2014 registou um 

aumento do número de espectadores: assistiram 120 mil pessoas, 15 mil mais do que na edição 

anterior. Realiza-se em Bilbau, a principal cidade do País Vasco. É um evento que, geralmente, 

aposta por cartazes com nomes fortes, conferindo uma especial importância ao rock. Conta com 

uma particularidade curiosa que o distingue dos demais festivais: o patrocinador oficial é um 

banco, o Bilbao Bizkaia Kutxa, o que contraria a tendência geral para marcas de cerveja (em 

Espanha) e marcas de operadores de telecomunicações (em Portugal) como parceiros destes 

eventos. 

A edição de 2015 deste festival coincide no tempo com o NOS Alive. O paralelismo entre estes 

dois eventos não é apenas temporal: os cartazes de ambos são bastante semelhantes, com várias 

coincidências de artistas; e, além disso, em termos de comunicação, como veremos mais 

                                                           
29 Utilizamos, aqui, a expressão festival-selo com um duplo sentido. Por um lado, referimo-nos à relevância da 
qualidade da programação musical que o Primavera Sound foi ganhando, algo que se pode enunciar de uma forma 
simplista com a seguinte proposição: “se [o grupo, o artista] toca aqui, então é bom”. Por outro lado, o próprio 
festival, auto-reconhecendo o seu papel de trendsetter e influencer, criou recentemente a sua própria editora 
discográfica: chama-se El Segell del Primavera (o selo do Primavera). 
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detalhadamente adiante, também se encontram parecenças, nomeadamente na ênfase dada ao 

poder do cartaz. 

 

3.2.3 · Equivalências entre festivais portugueses e espanhóis 

 

Em nenhum momento foi nossa intenção encontrar um festival-espelho espanhol para cada festival 

português, ou vice-versa. No entanto, nalguns casos, por exemplo, no que diz respeito aos 

Primavera Sound, a equivalência entre certames de ambos os lados da fronteira era evidente. Em 

contrapartida, encontrar correspondências para outros festivais exigiu mais esforço e alguma 

subjetividade, como no caso da equivalência entre Vodafone Paredes de Coura e Estrella de 

Levante SOS 4.8. 

Uma vez que o nosso estudo é também comparativo, e com o intuito de clarificarmos as 

semelhanças que encontramos, na tabela seguinte apresentamos as equivalências observadas 

entre os festivais portugueses e espanhóis selecionados para o nosso estudo.  

 

Tipo de equivalência Festival português Festival espanhol 

Conceito e cartaz NOS Primavera Sound Primavera Sound 

Programação extra-musical e 

dimensão30 

Vodafone Paredes de Coura Estrella de Levante SOS 4.8 

Cartaz e data de realização NOS Alive Bilbao BBK Live 

Tabela 4: Equivalências entre festivais portugueses e espanhóis (elaboração própria) 

 

3.2.4 · A amostra – os episódios de comunicação selecionados 
 

Uma vez delimitado o corpus de festivais a analisar, tornou-se necessário selecionar os episódios 

de comunicação que configurariam a amostra. Como referimos aquando da definição da 

metodologia a adotar, optou-se por uma análise de conteúdo que privilegia dois momentos: as 

                                                           
30 Considerar equivalentes estes dois festivais em termos de dimensão é uma decisão nossa. De facto, recorrendo 
aos números expostos, em 2014, o Vodafone Paredes de Coura registou mais assistentes (120 mil) do que o 
Estrella de Levante SOS 4.8 (77mil). No entanto, se tivermos em conta que o festival de Paredes de Coura se realiza 
durante quatro dias e o festival de Múrcia dura apenas dois dias, os resultados, por extrapolação, acabam por ser 
semelhantes, daí a nossa decisão de os colocarmos no mesmo patamar.  
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apresentações dos cartazes e os anúncios dos eventos. No que diz respeito aos meios que dão 

suporte às mensagens, a escolha recaiu em meios visuais (imprensa, mupis/outdoors) e 

audiovisuais (televisão, internet). 

Concretamente, para cada um dos dois momentos em análise, foi escolhido um episódio 

comunicativo por festival. Assim, a nossa amostra compõe-se de um total de 12 elementos (peças 

gráficas, spots): seis referem-se às apresentações dos cartazes e seis correspondem a anúncios 

centrais. Uma vez que, temporalmente, nos movemos entre as edições de 2014 e 2015 dos 

festivais, decidimos, para cada evento, que cada um dos exemplos utilizados se referisse, 

alternativamente, a um desses dois anos. Assim, quando temos uma apresentação de cartaz 

relativa a 2014, usamos um anúncio central de 2015, e vice-versa. A tabela seguinte clarifica a 

nossa amostra e explicita a sua distribuição temporal: 

 

 Apresentação do Cartaz Anúncio Central 

Festival relativa ao ano: relativo ao ano: 

NOS Primavera Sound 2015 2014 

NOS Alive 2014 2015 

Vodafone Paredes de Coura 2014 2015 

Estrella de Levante SOS 4.8 2015 2014 

Primavera Sound 2014 2015 

Bilbao BBK Live 2015 2014 

Tabela 5: Distribuição da amostra de acordo com o ano a que se refere cada elemento (elaboração 

própria) 

 

3.3 · PALCO PRINCIPAL – ANÁLISE DAS MENSAGENS PUBLICITÁRIAS 

 

Uma vez apresentados e caracterizados sumariamente os festivais-objeto do nosso estudo e 

selecionada a amostra de episódios comunicativos a examinar, é tempo de passarmos a um dos 

momentos centrais – talvez “o” momento – da nossa investigação: a análise das mensagens 

publicitárias. Continuando com a analogia que temos vindo a fazer durante a nossa exposição, se 

estivéssemos num festival de música, agora estaríamos em frente ao palco principal, esperando 

pelas atuações dos cabeças de cartaz. Em vez de intérpretes ou grupos musicais, aqui, no nosso 
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festival particular, temos dois tipos de episódios de comunicação-estrela: as apresentações dos 

cartazes e os anúncios dos eventos31. 

Por forma a dar estrutura à análise, elaborámos um guião com uma série de questões 

orientadoras. Assim, a análise de conteúdo das mensagens publicitárias responderá às seguintes 

perguntas: 

 Que signos estão presentes e como atuam aos níveis denotado, conotado e referencial? 

 Que conceitos estruturam a mensagem ou são veiculados por ela? 

 Que públicos aparecem personificados ou são destinatários da mensagem? 

 Que histórias são narradas? 

 Que músicas estão presentes ou são referenciadas? 

Seguindo estas linhas orientadoras, apresentamos, nas secções seguintes, a análise das 

mensagens publicitárias desses dois momentos-chave, aos quais decidimos chamar hits, da 

comunicação dos festivais de música selecionados.  

 

3.3.1 · Hit  de comunicação nº1: as apresentações dos cartazes 

 

“Tudo começa com a apresentação do cartaz”. Esta frase talvez fosse verdadeira nos anos noventa 

do século passado, e, de facto, só a partir de aí se começaria a vender e a comunicar um festival 

de música. Contudo, na segunda década do século XXI, esta lógica linear e determinista já não 

funciona. Com efeito, agora, os festivais começam a ser comunicados e a vender os primeiros 

bilhetes com os cartazes ainda vazios. Uma boa parte dos eventos consolidados, pelo prestígio 

e/ou pela garantia de marca que representam, consegue asseverar as primeiras vendas antes de 

formalizar contratações de artistas. E, em sintonia, a comunicação dos mesmos – a identidade, a 

imagem gráfica, a emissão de mensagens – começa a partir do zero. A ausência de cartaz, porém, 

não significa um vazio de conteúdo, já que o que vai para o ar está impregnado de todo um 

                                                           
31 A distinção entre “apresentações de cartazes” e “anúncios dos eventos” é meramente operacional e destina-se a 
marcar os dois momentos centrais que observamos na comunicação dos festivais de música. No entanto, como se 
poderá constatar a seguir, esta separação de termos não se manterá estanque. Com efeito, trataremos as 
“apresentações de cartazes” como anúncios publicitários. E, da mesma forma, os “anúncios dos eventos”, em 
vários casos, terão como tema principal os cartazes dos mesmos. 
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universo de sentido, que mais não é do que o remanescente (o valor acrescentado, o saldo positivo) 

das edições anteriores.  

Contudo, a revelação dos cartazes continua a ser um dos momentos altos das campanhas de 

comunicação destes megaeventos. Na maioria dos casos, concebem-se peças gráficas próprias 

para o efeito. É também cada vez mais frequente a produção de um filme específico para dar a 

conhecer o cartaz. Ao mesmo tempo, as soluções para dar resposta a este tipo de divulgações 

tendem a ser cada vez mais variadas e criativas, ao nível das linguagens e dos discursos utilizados. 

Nos subcapítulos seguintes, apresentamos a análise de conteúdo efetuada a alguns exemplos – 

um por festival – deste tipo de mensagens, assim como uma breve consideração sobre os 

principais conceitos subjacentes e as estratégias predominantes neste campo. 

 

3.3.1.1 · Análise de conteúdo 

1. NOS Primavera Sound – spot de apresentação do cartaz integral de  2015 

Nos últimos dois anos, o NOS Primavera Sound tem optado por divulgar o cartaz na íntegra, através 

da apresentação de um spot durante uma festa organizada para o efeito na Câmara Municipal do 

Porto32.  Para efeitos de análise, utilizaremos o filme de apresentação do cartaz da edição de 2015 

deste festival. Trata-se de uma peça de animação de 2:07 minutos de duração, a partir de 

ilustrações de vários jovens desenhadores portuenses. Na página seguinte, reproduzimos a 

captura de ecrã de um frame do filme, a título ilustrativo. A análise, no entanto, incidirá sobre o 

spot completo, cuja hiperligação para visualização fornecemos na legenda da imagem do frame. 

Utilizaremos esta metodologia, a partir deste momento, em situações semelhantes.  

Como podemos observar na Imagem 2, sobre um fundo negro, que representa o espaço sideral, 

orbita um astronauta. Sobre a imagem, vemos impressa a palavra “Spiritualized”, correspondente 

a um dos nomes do cartaz do festival. Neste caso concreto, a figura do astronauta em órbita é 

uma referência direta ao tema Ladies and Gentlemen, We are Floating in Space, uma das canções 

mais conhecidas desta banda inglesa. 

 

                                                           
32 As festas de divulgação dos cartazes das edições de 2014 e 2015 do NOS Primavera Sound tiveram lugar a 
07/02/2014 e a 13/02/2015, respetivamente. 
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Imagem 2: Frame do filme Line-Up NOS Primavera Sound 2015 

Créditos: Canal 180.PT e Canal de YouTube do NOS Primavera Sound 

[https://www.youtube.com/watch?v=IyGO9R2B6p0] 

 

A lógica inerente a este filme é simples: para cada artista do cartaz, uma representação gráfica 

que acompanhe a expressão verbal do nome. Nalguns casos, opta-se pela figura – ou algum 

pormenor significativo dela: olhar, mãos dedilhando uma guitara, etc. – do artista. Outras vezes, 

representa-se algo – uma emoção, um estado, um conceito – sugerido, ou indiciado, por alguma 

canção em particular ou pelo som ou discurso musical do grupo ou intérprete. Noutros casos 

ainda, recorre-se à representação gráfica literal do nome do artista. Intercalando-se com a 

apresentação dos nomes que compõem o cartaz, aparecem também imagens de objetos 

relacionados diretamente com a música – rádios, gravadores, cassetes, gira-discos, baterias, 

guitarras, cabos – e uma representação de um videojogo de arcade dos anos de 1970, o Pong. 

No final do filme, sobre um campo verde, aparece o logotipo do festival e, em jeito de títulos de 

crédito, a lista completa dos nomes que compõem o cartaz. 

Utilizando o nosso guião de questões orientadoras para análise, constatamos o seguinte: 

 Há uma abundância de elementos que permitiriam uma análise semiótica exaustiva. Aliás, 

num dos parágrafos anteriores, ao expormos os tipos de transposições entre linguagem 

verbal e representação gráfica, já tecemos algumas considerações implícitas sobre a 

categorização de signos. Contudo, importa salientar que a maioria das imagens 

apresentadas denota e conota música: quando se representa um instrumento ou aparelho 

musical, o significado “música” é literal, denotado; quando se retrata uma emoção ou 
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conceito sugerido pelo nome ou pelo repertório de um artista, o significado “música” é 

ativado por conotação. Importa também referir que a presença de elementos vintage – as 

cassetes, o videojogo Pong, os discos de vinil – conota, e coneta com, uma ideia de 

regresso ao passado, de culto a uma estética retro. Relativamente aos nomes dos artistas 

do cartaz, os signos linguísticos, e ao logotipo do festival, podemos dizer que têm uma 

função referencial e de ancoragem. 

 Identificamos um conceito central que estrutura a mensagem, que pode reduzir-se à 

expressão “amor pela música”. Entendemos que o que transparece neste filme é uma 

declaração de amor à música: aos objetos, aos sons, aos instrumentos, aos aparelhos, 

aos músicos e às emoções que ela evoca. 

 Neste spot, não aparecem personagens que possam ser espelhos de possíveis públicos-

alvo. Porém, podemos estabelecer vínculos de identificação através do discurso utilizado: 

urbano – há inclusive traços de uma linguagem próxima ao grafitti –, jovem, inovador, 

retro, veloz – o ritmo a que se sucedem os binómios nome/imagem do artista é acelerado 

e exige agilidade mental para a assimilação da mensagem –, artístico e musical. 

 Ao nível do storytelling, mais do que uma história, aqui contam-se múltiplas: uma por cada 

quadro apresentado. Cada binómio nome/imagem de artista encerra em si uma pequena 

história – da filosofia, do som, de algum pormenor, de uma emoção –, concentra, em 

unidades temporais extremamente reduzidas, um determinado universo simbólico. 

Contudo, intui-se também uma história geral subjacente, unificadora: a história de alguém 

que coloca uma cassete, prime o play e nos mostra os fragmentos da sua mixtape, os 

nomes do cartaz do festival. 

 Por último, podemos dizer que a banda sonora se divide em duas partes. Num primeiro 

momento, que supõe um pouco mais da metade do filme, ela compõe-se de fragmentos 

de temas dos vários artistas retratados. Na parte final, passado o caos e a fechar a peça, 

soa o tema The Heat, de Jungle. Curiosamente, esta escolha final vai para um grupo 

menos sonante, mas com uma relativa projeção recente, e que não aparece retratado na 

parte principal do filme. 
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2. NOS Alive – cartaz provisório de 2014 

A imagem que introduzimos a seguir exemplifica uma publicação de cartaz provisório, relativa ao 

NOS Alive 201433: 

 

Imagem 3: Cartaz parcial do NOS Alive 2014, publicado a 19/12/2013 

Créditos: Optimusalive.com e Facebook do NOS Alive 

[https://www.facebook.com/NOSalivePortugal/photos/a.399611241516.183083.309082311516/101

51826342506517/?type=3&theater] 

 

A Imagem 3 anuncia as primeiras confirmações do cartaz, a sete meses de distância da realização 

do evento – a publicação da peça gráfica data de 19 de dezembro de 2013. Trata-se de uma 

composição simples, encabeçado pelo logotipo, data e lugar do evento. Imediatamente abaixo, 

inclui-se uma citação retirada da imprensa internacional que descreve favoravelmente o evento. 

Na parte central, ocupando a maior parcela de espaço, aparece o cartaz temporário, com os 

nomes dos artistas confirmados distribuídos pelos dias em que irão atuar. Importa salientar que 

os nomes dos artistas considerados cabeças de cartaz aparecem impressos com as suas 

respetivas tipografias, e não com a tipografia geral do certame. Desta forma, consegue-se um 

maior relevo para as estrelas do evento, destacando-as do resto de grupos e, também, do resto 

                                                           
33 No momento de apresentação do cartaz, o evento denominava-se Optimus Alive 
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do anúncio. A peça termina com uma chamada à ação muito direta: o convite à compra dos 

bilhetes e a indicação dos lugares onde poder efetuá-la. 

Procedemos agora a uma sucinta análise de conteúdo da peça gráfica reproduzida. Recorrendo 

ao nosso guião orientativo, constatamos o seguinte: 

 Praticamente todos os signos presentes nesta mensagem são linguísticos. Apenas o 

logotipo do festival e os nomes dos cabeças de cartaz com as suas próprias tipografias 

podem ser considerados exceções, uma vez que os podemos interpretar como imagens. 

Seguindo esta linha, encontramos nestes elementos alguns significados conotados: o 

logotipo remete-nos para a experiência de viver o festival e as imagens dos nomes dos 

cabeças de cartaz levam-nos até à música que eles praticam. Os restantes elementos 

operam, sobretudo, a nível referencial, declaram o que se está a comunicar; a sua função 

é informar do cartaz. Também importa destacar que a inclusão da citação de imprensa 

favorável ao festival tem conotações positivas, conferindo, por associação, prestígio ao 

evento. E a frase “buy your tickets now” busca, a nível perlocutório, um efeito claro no 

recetor: a compra. 

 Quanto ao conceito central, entendemos que, neste caso, ele é o próprio cartaz, ou, se 

quisermos, o festival em si.  

 Neste caso concreto, não aparece personificado nem encontramos qualquer referência a 

um público/destinatário. Apenas podemos inferir, indiretamente, que o público-alvo serão 

os seguidores do festival e das bandas anunciadas. 

 Tampouco há recurso a nenhuma narração em particular. A única história que aqui se 

conta é a informação do cartaz provisório e do evento acompanhada do apelo direto à 

compra. 

 Ao estarmos perante uma peça meramente visual, as referências musicais são apenas 

indiretas, ou melhor, indiciadas pelos nomes dos artistas. Isto não invalida a 

construção/reprodução mental do universo sonoro sugerido pelo recetor da mensagem. 
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3. Vodafone Paredes de Coura – confirmação de dois artistas para a edição de 

2014 

Como se pode observar, a Imagem 4 reproduz a confirmação de dois grupos para o Vodafone 

Paredes de Coura 2014. Apesar de ser uma peça simples, os elementos de imagem corporativa 

do evento – a logotipo do festival, o logotipo do patrocinador, o fundo com motivos animais – 

integram-se harmoniosamente com os retratos dos artistas. 

 

 

Imagem 4: Confirmação de CHVRCHES e Buke & Gase no Vodafone Paredes de Coura 2014 | Créditos: 

Facebook do Vodafone Paredes de Coura 

[https://www.facebook.com/festivalparedesdecoura/photos/a.122058944471385.20075.1209687779

13735/738014212875852/?type=3&theater] 

 

Procedendo agora ao tipo de análise de conteúdo que temos vindo a efetuar, verificamos o 

seguinte: 

 A nível semiótico, estamos perante uma composição que conjuga vários signos visuais, 

que imbricam vários graus de interpretação, e que é parca em signos linguísticos. Com 

efeito, a mensagem linguística limita-se à nomeação dos artistas e do evento, texto 

suficiente para efetuar a ancoragem. Quanto aos elementos visuais, destacam-se três tipos 

de imagens: as fotografias dos artistas, o logotipo do patrocinador e as figuras de animais 

do fundo. Ressaltando os significados conotados das mesmas, observamos que as 
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fotografias dos artistas remetem para a sua música, o apóstrofo vermelho do logotipo 

representa os produtos e serviços da Vodafone, e o fundo com motivos animais sugere a 

frase “o habitat natural da música”, a assinatura promocional do evento. 

 Quanto aos conceitos subjacentes à mensagem, destacamos dois: o mais óbvio é o 

próprio conceito de cartaz de festival, de apresentação de artistas; outro, introduzido de 

forma mais subtil, é o conceito de habitat natural da música. 

 Não há representação gráfica de nenhum público-alvo. Somente podemos inferir, por 

associação, que os destinatários preferenciais desta mensagem sejam os seguidores dos 

grupos apresentados e do festival. 

 Não encontramos o recurso ao storytelling nesta mensagem. Não há nenhum artifício 

narrativo que complemente a comunicação franca dos factos, a única história aqui 

presente. 

 Ao ser uma peça visual, a música está presente de forma indireta, sugerida pelos nomes 

e fotografias dos artistas apresentados. 

 

4. Estrella de Levante SOS 4.8 – pista de confirmação de um artista para a edição 

de 2015 

Como se pode observar, na página seguinte, a Imagem 5 corresponde a uma captura de ecrã de 

uma publicação no Instagram (fotografia e feed de comentários), relativa à confirmação de um 

artista para a edição de 2015 do festival. A pista aparece no texto sobreposto à fotografia. Apesar 

de não ser simples, alguns dos utilizadores conseguem decifrá-la, tal como podemos verificar pelos 

comentários do lado direito da imagem. Além do Instagram, a pista foi também partilhada noutras 

redes sociais. A título de exemplo, só no Facebook, a publicação obteve 121 gostos, 139 

comentários e foi (re)partilhada 21 vezes, conseguindo-se, assim, gerar interatividade e 

engagement com o público. No dia seguinte, confirmou-se que a pista se referia a Morrissey, nome 

que muitos utilizadores tinham avançado. 

Procedemos agora à análise de conteúdo desta peça gráfica. Neste caso, a nossa análise incidirá 

apenas na fotografia publicada pela organização do festival, deixando à margem os comentários 

dos seguidores. Posto isto, constatamos o seguinte: 
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 Fazendo uma abordagem semiótica, destacamos três elementos: o logotipo do festival, o 

texto indicativo da pista e a imagem de fundo. O logotipo, além de indicar o evento e, em 

segunda ordem, sugerir os produtos do patrocinador – cervejas –, também confere um 

caráter oficial à publicação. O texto indicativo da pista, mais do que exercer uma função 

de ancoragem, desencadeia um exercício de indagação, por parte dos destinatários da 

mensagem, sobre as possíveis respostas ao enigma. Assim, por conotação, ativa-se uma 

série de significados possíveis. A imagem de fundo – uma figura masculina, com uma 

máscara de gás, envolta num fumo amarelo esverdeado – só adquire um verdadeiro 

significado através de uma leitura conotada. Assim, ela remete para a imagem geral de 

comunicação do festival, ao estar em consonância com outras peças da campanha, 

concretamente o vídeo de apresentação do cartaz provisório.34 

 

 

Imagem 5: Pista relativa à confirmação de Morrissey no Estrella de Levante SOS 4.8 de 2015, publicada 

a 03/03/2015 | Créditos: @sos48festival (Instagram do SOS 4.8) 

[https://instagram.com/p/zw8YwlFqNP/?taken-by=sos48festival] 

 

 Quanto aos conceitos que estruturam a mensagem, fazemos a distinção entre principais 

e secundários. Os conceitos principais são o jogo, o enigma e a interação com o público. 

                                                           
34 A imagem corresponde a um still do vídeo de apresentação do cartaz provisório. O vídeo pode ser consultado em 
https://www.youtube.com/watch?v=yPpN-qWR2mE 
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Os conceitos secundários são os possíveis artistas que possam servir de resposta à pista 

lançada. 

 Apesar de aparecer retratada uma figura humana, que poderia identificar-se com os 

possíveis destinatários da mensagem, aqui, ao estar camuflada pela máscara e pelo fumo, 

ela não pode personificar o público. Nesta peça, os destinatários são, primeiro, todos os 

seguidores do festival e, segundo, aqueles que estejam dispostos a entrar no jogo da 

adivinha. 

 Entendemos que lançar uma pista é um recurso narrativo. A pista conta uma pequena 

história. E exige que os leitores/recetores utilizem os seus conhecimentos, recorram à sua 

memória e façam pesquisas para lhe darem continuidade, para poderem chegar a um 

desenlace. O que se conta é só o início de uma narrativa que se constrói 

colaborativamente. Correndo o risco de abusarmos de anglicismos, aqui há uma 

combinação de storytelling com crowdsourcing e engagement. 

 No tocante às referências musicais, elas são indiretas e hipotéticas. A mensagem sugere 

tantas músicas quantas possíveis respostas à pista se possam dar. 

 

5. Primavera Sound – f i lme de apresentação do cartaz  integral de 2014 

Line-Up, o filme de apresentação do cartaz do Primavera Sound 2014, é uma curta-metragem de 

26:18 minutos – estreada a 28 de janeiro nalgumas salas de cinema das principais cidades 

espanholas e, em simultâneo, online na plataforma YouTube e numa página web própria35 –, que 

funciona a dois níveis: por um lado, é uma ficção cinematográfica, por outro, apresenta os artistas 

confirmados para o festival. Durante a ação do filme, os nomes dos principais grupos/intérpretes 

que integram o cartaz vão sendo introduzidos subtilmente – aparecendo numa t-shirt ou escritos 

numa parede, por exemplo. Sem revelarmos demasiado o guião, simplesmente referir que o filme 

conta a história de Paul, um jovem que trabalha numa loja de discos e que acaba de se separar 

da namorada; a partir do momento em que recebe um disco misterioso, que só ele pode pôr a 

tocar, uma série de estranhos acontecimentos afetará a sua vida. A ação desenrola-se em Detroit 

                                                           
35 http://www.line-upthemovie.com/ 



63 
 

e é rica em referências ao imaginário tipicamente norteamericano – grandes automóveis antigos, 

estradas, espaços amplos, lavandarias, lojas de discos. 

Na imagem seguinte, reproduzimos um plano do filme onde é introduzido um dos nomes do cartaz 

do festival durante a ação: 

 

 

Imagem 6: Frame do filme Line-Up The Movie (Primavera Sound 2014) 

Créditos: line-upthemovie.com e Canal de YouTube do Primavera Sound 

[https://www.youtube.com/watch?v=L6911o7tmwE] 

 

Como podemos observar, a Imagem 6 mostra-nos, do lado direito, um carro estacionado à entrada 

de uma lavandaria pública. No lado esquerdo da imagem, um homem (Paul, o protagonista) está 

prestes a entrar na lavandaria. Dentro do estabelecimento, podemos ver uma rapariga loira 

sentada. Ao centro da imagem, num letreiro luminoso colorido, podemos ler “Slowdive”, um dos 

nomes do cartaz do festival. Como se pode verificar através deste exemplo, o nome da banda 

divulgada aparece perfeitamente integrado no plano. 

Passando ao tipo de análise de conteúdo que temos vindo a realizar, relativamente a este filme, 

verificamos o seguinte: 

 Numa primeira leitura semiótica, distinguimos dois tipos de signos: por um lado, os que 

contribuem ao desenrolar da ficção cinematográfica – as imagens em movimento, os 

diálogos das personagens –, por outro lado, os que informam sobre o cartaz do festival – 
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os nomes dos artistas integrados na ação e as canções da banda sonora. Grande parte 

dos primeiros, especialmente as situações e os objetos que vemos retratados, além do 

que significam obviamente por denotação, convocam, por conotação, um imaginário 

associado à música pop-rock de cariz mais alternativo. O mesmo acontece com o segundo 

tipo de signos: os nomes e a música dos artistas, por conotação, significam o festival. 

 Encontramos dois conceitos centrais que estruturam a mensagem. Um deles, o que 

vertebra a narrativa cinematográfica, gira à volta de um disco, tem que ver com um 

mistério associado a esse objeto musical. O outro, veiculado pela introdução discreta dos 

nomes dos artistas, é a ideia de construção de uma celebração em torno da música. 

 Neste caso, aparecem claramente personagens que podem ser associadas aos possíveis 

públicos-alvo do festival. O protagonista, um homem de cerca de trinta anos, que gosta 

de e trabalha com música, encarna um dos protótipos associados ao consumidor típico 

deste festival. Outras personagens que o rodeiam – o amigo/colega de trabalho, a ex-

namorada, uma amiga –, devido ao aspeto e à idade que aparentam – entre vinte e trinta 

anos – também remetem para um dos grupos etários predonimantes no público do 

Primavera Sound. A um nível mais específico, o interesse das personagens pela música e 

por objetos vintage e, em menor ordem, alguns pormenores de vestuário e aspeto físico 

– barbas, gorros, t-shirts de grupos musicais – pode sugerir uma ligação à subcultura 

hipster. 

 Uma curta-metragem cinematográfica é uma narração. Portanto, aqui sim, encontrarmos 

claramente o recurso ao storytelling. Podemos dizer que ele é, de facto, um dos elementos 

fundamentais desta mensagem, talvez o mais memorável. A história principal do filme – 

a história de Paul e do disco misterioso – é bem narrada, apoiada em personagens sólidas, 

manejando o espaço e o tempo com mestria. Num segundo plano, há também a história 

de divulgação do cartaz, que arranca de forma aparentemente subliminar, mas que acaba 

por operar a nível explícito. 

 As referências musicais, aqui, são diretas e indiretas. As diretas correspondem à banda 

sonora utilizada, onde se podem identificar canções de Mogwai, The National, Metronomy, 

Arcade Fire, Pixies e Majical Cloudz. Todos estes grupos integram o festival, alguns deles 
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– The National, Arcade Fire e Pixies – são considerados cabeças de cartaz. De forma 

indireta, também se sugere a música de todos os outros artistas nomeados no filme. 

 

6. Bilbao BBK Live – confirmação de um artista para a edição de 2015  

Na Imagem 7, reproduzimos uma publicação de Instagram – fotografia, lado esquerdo, e feed de 

comentários, lado direito – a confirmar a presença dos Muse na edição de 2015 do Bilbao BBK 

Live. Esta publicação, partilhada em simultâneo também no Facebook e no Twitter, reveste-se de 

mais relevância por se referir ao primeiro grupo/artista confirmado, um dos cabeças de cartaz, e 

talvez o que provoca maior mobilização de público, oito meses antes da realização do evento. 

Somente no Instagram, este anúncio obteve 1139 gostos e 102 comentários; no Facebook, uma 

rede social com mais alcance, foi partilhado 2692 vezes. Os números refletem o eco desta notícia 

e o interesse que os Muse despertam. 

Quanto à imagem da publicação em si, ela é bastante simples. Compõe-se de uma fotografia 

promocional do grupo e de dois elementos de imagem corporativa: o nome da banda, na respetiva 

tipografia oficial, e o logotipo do festival. 

 

Imagem 7: Confirmação dos Muse no Bilbao BBK Live 2015, publicado a 11/11/2014 

Créditos: @bilbaobbklive (Instagram do Bilbao BBK Live) 

[https://instagram.com/p/vQiyGPiMKC/?taken-by=bilbaobbklive] 
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Procedemos agora a uma sucinta análise de conteúdo. Utilizando o nosso guião de questões 

orientadoras, constatamos o seguinte: 

 Podemos considerar todos os signos presentes nesta composição como imagens, 

incluídos os que contêm texto linguístico. Isto porque, a efeitos de significação e devido à 

codificação utilizada, tanto o nome do artista como o nome do evento funcionam como 

imagens de marca. Sendo assim, podemos unificar os três signos desta composição – 

fotografia, logotipo do grupo, logotipo do festival – num todo e considerá-los como uma só 

imagem. Este super-signo é, então, ao nível da denotação, um ícone: representa os Muse 

no Bilbao BBK Live. Ao nível da conotação, transfigura-se em índice da sua música e em 

símbolo do rock grandiloquente e operático que praticam, ou, até mesmo, em símbolo de 

festival per se. 

 O conceito central que estrutura esta mensagem é o próprio grupo retratado: a sua 

fotografia e o seu nome ocupam a maior parte do espaço e representam o eixo principal 

da comunicação. Em segunda ordem, o festival poderá considerar-se um conceito 

adicional. 

 Uma vez que não se representa nenhum tipo de público neste anúncio, os destinatários 

preferenciais desta mensagem têm de ser inferidos indiretamente. Acreditamos que eles 

serão, em primeira ordem, os seguidores do festival e, também, os seguidores dos Muse. 

 Tampouco encontramos recursos narrativos na criação desta mensagem. Não há outra 

história senão a comunicação franca e direta da confirmação da atuação do grupo em 

questão. 

 A música, aqui, está presente de forma indireta: é sugerida pela imagem e pelo nome do 

grupo. A banda sonora silenciosa desta mensagem será um hit poderoso dos Muse. 

 

3.3.1.2 · Principais conceitos subjacentes às apresentações dos cartazes 

 

A análise de conteúdo de episódios de comunicação relativos às apresentações dos cartazes 

revela, essencialmente, dois grandes conceitos estruturantes das mensagens: 
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(1) o próprio cartaz – conceito declarado, ligado aos festivais com um tipo de comunicação 

mais direta (NOS Alive, Vodafone Paredes de Coura e Bilbao BBK Live); 

(2) o amor à música – conceito implícito em mensagens que utilizam recursos narrativos 

(NOS Primavera Sound e Primavera Sound). 

Estas ideias ou temas funcionam como tendências gerais, são comuns a mais de um festival. 

Adicionalmente, constatamos também alguns conceitos particulares, próprios de um único evento: 

o jogo (relativo à forma como o Estrella de Levante SOS 4.8 é apresentado) e o habitat natural da 

música (identificado com o Vodafone Paredes de Coura). 

Na tabela seguinte, apresentamos, em síntese, os diferentes conceitos encontrados nas 

apresentações dos cartazes dos festivais em observação: 

 

Conceitos Festivais 

Cartaz Vodafone Paredes de Coura 

NOS Alive 

Bilbao BBK Live 

Amor à música NOS Primavera Sound 

Primavera Sound 

Jogo Estrella de Levante SOS 4.8 

Habitat natural da música Vodafone Paredes de Coura 

Tabela 6: Conceitos subjacentes às apresentações dos cartazes dos diferentes festivais de música 

(elaboração própria) 

 

A Tabela 6 mostra a ocorrência – ou presença – de um determinado conceito na apresentação do 

cartaz de um ou mais festivais. Está elaborada a partir dos dados das análises de conteúdo 

individualizadas, disponíveis na secção de anexos. 

A leitura da informação da tabela evidencia que o conceito mais frequente é o próprio cartaz – 

presente na metade dos festivais em observação. Segue-se o conceito de “amor à musica”, 

presente em dois festivais. Além disso, deixa patente que apenas o Vodafone Paredes de Coura 

utiliza dois conceitos para comunicar o seu cartaz. Esta distribuição mostra-nos ainda que não são 

observáveis diferenças significativas entre festivais portugueses e espanhóis a este nível. 
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 3.3.1.3 · Estratégias predominantes na apresentação dos cartazes: breve aferição 

 

Relativamente aos festivais ibéricos em estudo, e através da análise de conteúdo dos episódios 

comunicativos acima enunciados, constatamos duas estratégias diferentes para a apresentação 

do elenco de artistas: 

(1) Nota a nota – uma estratégia de apresentação gradual; 

(2) Pauta completa – uma estratégia de apresentação total. 

A estratégia “nota a nota” significa a divulgação dos artistas à medida que eles vão sendo 

confirmados e supõe a comunicação do cartaz em construção. A estratégia “pauta completa” 

implica a divulgação do cartaz completo e a transformação dessa apresentação num evento em 

si. 

A tabela seguinte distribui os vários festivais analisados de acordo com a estratégia utilizada para 

a apresentação dos seus cartazes. 

 

Estratégias de apresentação do cartaz Festivais 

 NOS Alive 

Nota a Nota Vodafone Paredes de Coura 

 Estrella de Levante SOS 4.8 

 Bilbao BBK Live 

Pauta Completa NOS Primavera Sound 

 Primavera Sound 

Tabela 7: Estratégias de apresentação do cartaz observadas e festivais que as praticam (elaboração 

própria) 

 

Fica patente que a maioria dos eventos opta pela estratégia “nota a nota”, que corresponde à 

apresentação gradual do cartaz. Apenas os festivais da marca Primavera Sound (Barcelona e 

Porto) utilizam a estratégia “pauta completa”, divulgando o cartaz na íntegra e transformando-o 

num happening. Não encontramos diferenças na distribuição por estratégias entre Portugal e 

Espanha. Com efeito, em ambos os países mantém-se o mesmo parâmetro: dois festivais com 

estratégia “nota a nota” contra um festival com estratégia “pauta completa”.  
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3.3.2 · Hit  de comunicação nº2: os anúncios 

 

Depois da análise das apresentações dos cartazes, passamos a abordar outro dos momentos 

principais na comunicação publicitária de festivais de música. Decidimos utilizar a designação 

genérica “anúncios” para este segundo hit de comunicação. Esta denominação pode ser vaga, 

mas deve-se ao facto de os exemplos recolhidos para análise corresponderem aos anúncios 

centrais – spots televisivos e anúncios de imprensa – das campanhas de comunicação deste tipo 

de eventos. Além disso, entendemos que estes exemplos encaixam na categoria das peças mais 

memoráveis e facilmente mais reconhecidas na comunicação dos festivais. 

Nos subcapítulos seguintes, apresentamos a análise de conteúdo efetuada aos anúncios – um por 

festival –, assim como uma sumarização dos principais conceitos subjacentes aos mesmos. 

 

3.3.2.1 · Análise de conteúdo 

1. NOS Primavera Sound – spot de 2014 

O filme relativo à edição de 2014, estabelecendo uma metáfora entre o público do festival e um 

bando de estorninhos, mostra-nos o voo coreografado destas aves pelos céus do Porto até ao 

Parque da Cidade, o lugar de realização do espetáculo. O spot termina com a inscrição de alguns 

dos nomes que compõem o cartaz e com o logotipo do evento, este último acompanhado por uma 

breve locução sobre o nome, data e lugar do espetáculo. 

A imagem seguinte ilustra o plano final do anúncio: 
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Imagem 8: Frame do spot do NOS Primavera Sound 2014 

Créditos: Nosprimaverasound.pt e Canal de Youtube do NOS Primavera Sound 

[https://www.youtube.com/watch?v=oz7QgUUDDvU] 

 

Como se pode observar, a Imagem 8 mostra-nos uma nuvem compacta de estorninhos no céu 

sobre o Parque da Cidade, no Porto. As cores do céu, ligeiramente rosadas e violáceas, sugerem 

que seja o amanhacer ou o entardecer – em qualquer caso, a hora mágica. Sobre a nuvem de 

estorninhos, vemos o logotipo do evento. Abaixo dele, aparecem a data e o lugar do espetáculo. 

Prosseguindo para a análise de conteúdo, de acordo com o guião que temos vindo a utilizar, 

verificamos o seguinte: 

 Fazendo uma leitura semiótica, constatamos que o anúncio é quantitativa e 

qualitativamente rico em signos, sobretudo em símbolos. Dentre todos, sobressai um 

signo principal: a nuvem de estorninhos. Em termos denotativos, significa bando e a 

corporalidade das próprias aves. Por conotação, o voo coreografado dos pássaros significa 

união, comunhão, ritualização, espírito e destino comuns; significa também a ideia de 

celebração, que só pode acontecer em companhia dos outros, quando todos se tornam 

um. Destacamos também a relevância das imagens de alguns dos lugares mais 

conhecidos do Porto, que assumem, aqui, uma dimensão mítica e simbólica. Alguns 

deles, em particular, adquirem significados redobrados por conotação. A ponte, além do 

que ela é, também representa o que ela pode ser – um nexo de união, uma via de 

aproximação: significados habitualmente associados à música. Na mesma linha, a Casa 
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da Música, além de se representar a si própria – o edifício, a instituição –, indicia o 

significado global de música. Neste conjunto poético de signos, a aparição do logotipo no 

final devolve-nos à realidade: além da função comercial – relembra-nos o fim último do 

filme –, tem também uma função de ancoragem. O mesmo acontece com os signos 

linguísticos: os nomes dos grupos em cartaz e a data e o lugar do evento. 

 O conceito central que estrutura a mensagem tem que ver com a experiência que o público 

vive ao assistir ao festival. Materializa-se nas noções de ritualização e celebração, ideias 

igualmente associadas à música e às emoções que esta veicula. 

 O público, neste caso, é personificado pelos estorninhos. Esta metáfora poderia dificultar 

a tarefa de identificação do possível público-alvo. No entanto, identificamos o destinatário 

não através do seu aspeto, mas através do seu comportamento. Assim, podemos inferir 

que o público-alvo corresponde àqueles que se movem pela música. 

 Podemos dizer que, aqui, se recorre ao storytelling. Narra-se uma história de viagem e de 

dança, de ritual e de celebração, e, também, de comunidade. As referências espaciais – 

o Porto – e o momento temporal – a hora mágica – em que ela ocorre revestem-na de 

beleza e poesia, recursos que elevam a qualidade da narrativa. 

 Relativamente à música, ela está presente direta e indiretamente no anúncio. Por um lado, 

de forma direta, temos a banda sonora que acompanha o filme: trata-se do tema This is 

the Last Time, de The National, um dos cabeças de cartaz do evento. Por outro lado, 

através da inscrição dos nomes da maioria dos artistas presentes no festival, temos 

referências indiretas à música que praticam. 

2. NOS Alive – spot de 2015 

O filme relativo à edição de 2015 do NOS Alive abre com planos do público eufórico, do recinto, 

dos palcos, para passar imediatamente ao desfile do cartaz. Num ritmo acelerado, vão sucedendo-

se os nomes dos principais artistas/grupos, alternando-se imagens suas em atuações ao vivo com 

planos do público em edições anteriores do festival. A montagem de som acompanha a montagem 

de imagem, sucedendo-se excertos dos temas mais conhecidos das bandas retratadas. O filme 

termina com uma lista de artistas de segunda linha e com a assinatura habitual do evento: “o 

melhor cartaz. Sempre!” Uma voz off masculina – reconhecível da rádio, popular – está presente 
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durante todo o spot: nomeia o evento, menciona a data e o lugar de realização, introduz a típica 

frase “não percas”, apresenta os cabeças de cartaz e termina referindo a assinatura do festival. A 

estrutura do anúncio é clássica. No fundo, corresponde a uma apresentação de cartaz36.  

Contudo, o último plano do anúncio – reproduzido a seguir – oferece uma comunicação mais clara 

e limpa, destacando-se do resto do filme.  

 

 

Imagem 9: Frame do spot do NOS Alive 2015 

Créditos: Nosalive.com e Canal de Youtube do NOS Alive 

[https://www.youtube.com/watch?v=chAWto71iVM] 

 

Como podemos observar, a Imagem 9 funciona praticamente como um packshot. Os elementos 

de imagem corporativa – logotipo e assinatura – e as coordenadas do evento – data e lugar de 

realização –, assim como os ícones das redes sociais e a informação da página web inscrevem-se 

a negro sobre um fundo branco. O fundo corresponde a uma fotografia de uma parede branca e 

de um passeio também branco, de calçada portuguesa. Na imagem podemos ainda encontrar 

outro elemento gráfico no canto superior direito; corresponde ao logotipo de certificação do prémio 

“Escolha do Consumidor”. 

                                                           
36Anteriormente, mencionámos que a nossa distinção entre apresentações de cartaz e anúncios era meramente 
operacional, que essa categorização não seria sempre estanque e que poderiam ocorrer ingerências ou 
sobreposições. O NOS Alive é um exemplo disso.  
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Em linha com o guião que temos vindo a utilizar, constatamos o seguinte: 

 Pelo tipo de linguagem utilizada, distinguimos quatro tipos de signos: imagens em 

movimento, música de acompanhamento, texto impresso e locução. Devido à unidade na 

montagem de imagem e som, podemos tratar os dois primeiros como um todo a efeitos 

de significação. Além dos significados óbvios por denotação – artistas em concerto, 

palcos, público eufórico, música –, por conotação, sugerem celebração, grandiosidade e 

a antevisão de um momento único a não perder. O texto impresso e a locução repetem-

se um ao outro. Ao enunciarem o mesmo – nome, data e lugar do evento, principais 

artistas em cartaz –, desempenham a mesma função referencial, que concretiza e afina 

os significados veiculados pelas imagens e pela música. Destacamos, ainda, a 

particularidade de dois signos presentes no plano final: a parede branca e o passeio de 

calçada portuguesa. Conotam um significado adicional, que podemos definir como 

“portugalidade”, que enriquece o tom global da comunicação e atribui uma identidade 

extra – territorial, nacional – ao festival. 

 O conceito central que estrutura a mensagem é manifestamente declarado na assinatura 

que fecha a peça: “o melhor cartaz. Sempre!” A exclamação e o orgulho transparecem 

claramente no tom grandioso em que desfilam os artistas em cartaz. Como conceitos 

adicionais, temos a garantia de uma experiência eufórica única para o público e a ideia 

de celebração grandiosa. 

 O público está presente no anúncio. Mas aparece em planos gerais, como uma massa 

ondulante de braços no ar. Os rostos estão fora de foco, pelo que não é possível uma 

identificação clara. No entanto, denotam-se alguns traços gerais: juventude (entre 18 e 

30 anos), gosto pela música pop, rock e eletrónica. 

 A história narrada aqui é uma espécie de combinação entre passado e futuro. Pela 

montagem de imagens de edições anteriores do festival e de concertos passados dos 

grupos em destaque, simula-se a história ideal do espetáculo futuro. 

 De forma direta, como banda sonora, estão presentes músicas de Muse, Mumford & 

Sons e Ben Harper & The Innocent Criminals, três dos artistas com mais relevo nesta 

edição do festival. De forma indireta, sugere-se também a música dos outros artistas 

nomeados no anúncio. 
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3. Vodafone Paredes de Coura – spot de 2015 

O spot do Vodafone Paredes de Coura 2015 inicia-se com uma música que vem do interior de um 

gira-discos. Daí parte um plano-sequência, abrindo-se progressivamente, que nos vai revelando o 

quarto de alguém que gosta de música – vemos instrumentos musicais, cartazes de festivais, 

discos. A câmara sai para o exterior e vemos que o quarto está, afinal, dentro de uma árvore: a 

casa de um esquilo melómano. Um movimento rápido de câmara mostra-nos um palco do festival 

entre as árvores. A partir daqui, sucedem-se quadros idílicos de jovens a desfrutarem da natureza 

durante o dia – um mergulho no rio, pés na água, descontração – e imagens noturnas de 

concertos, acompanhadas da inscrição do logotipo do festival. Em simultâneo, uma voz off 

feminina, que arranca com as palavras “o habitat natural da música” (a assinatura), apresenta 

brevemente o festival, sem menções ao cartaz. O filme termina com a imagem corportativa, o 

logotipo e a assinatura da Vodafone. 

A imagem apresentada a seguir corresponde a um plano do anúncio: 

 

 

Imagem 10: Frame do spot do Vodafone Paredes de Coura 2015 

Créditos: Paredesdecoura.com e Canal de Youtube da Vodafone Portugal 

[https://www.youtube.com/watch?v=1L0IVTk4Xu4] 

 

A imagem 10 retrata um dos quadros idílicos de associação da natureza à música referidos 

anteriormente. Como se pode observar, mostram-se uns pés descalços sobre uma pedra de um 
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rio a receberem a corrente de água, a desfrutarem naturalmente dela. A relação com a música 

faz-se através da inscrição do logotipo do festival, que inclui umas pegadas coloridas de animais. 

Procedendo agora a uma breve análise de conteúdo, de acordo com o guião que temos vindo a 

utilizar, verificamos o seguinte: 

 Fazendo uma abordagem semiótica, vemos que há uma grande quantidade de signos 

visuais relevantes, sobretudo na primeira parte do filme. Interessa-nos destacar os 

significados associados. Assim, todos os objetos do quarto do esquilo, por conotação, 

significam um amor natural pela música. A mistura entre elementos atuais e antigos 

também sugere um equilíbrio estético entre modernidade e espírito vintage, valores que, 

por extensão (por re-conotação), se associam habitualmente ao festival. As árvores, o rio, 

o verde, e até o esquilo, evocam o significado de paraíso natural, de habitat. A natureza, 

nomeadamente a animal, também é conotada pelas pegadas coloridas do logotipo do 

evento. Quanto às imagens dos palcos e do público, elas sugerem celebração em torno 

da música. A ancoragem, que aqui é subtil, faz-se através da locução: são estes escassos 

signos de audio, que referenciam concretamente o festival, que contextualizam a 

mensagem e que evitam a dispersão de significados. 

 Acreditamos que a assinatura do festival define perfeitamente o conceito central que 

estrutura a mensagem do anúncio. “O habitat natural da música” é uma ótima designação 

para exprimir a relação feliz entre música e natureza, que é também o eixo de 

comunicação do evento. Os conceitos de experiência única e de celebração podem ser 

considerados secundários. 

 No tocante aos públicos personificados na mensagem, observamos dois tipos de 

representação. Na primeira parte do anúncio, utiliza-se a imagem de um esquilo amante 

da boa música como metáfora do público-alvo. O vínculo de identificação com os possíveis 

destinatários estabelece-se logo de início, antes de se revelar que o quarto, típico de um 

jovem que vive a música, pertence a esse pequeno roedor. Na segunda parte do anúncio, 

onde vemos os jovens a desfrutarem da natureza e da música, assistimos a uma 

representação mais explícita dos possíveis destinatários. Em suma, o público-alvo serão 

as pessoas, sobretudo jovens, que amem a música e a natureza. 
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 Os recursos narrativos estão mais patentes na primeira parte do anúncio. A história do 

esquilo melómano é contada de forma hábil, criando uma determinada expetativa que 

depois se contraria através de um efeito surpresa – um bom exemplo de storytelling em 

micro-escala. Na segunda parte do anúncio, contam-se dois micro-relatos adicionais: uma 

história paradisíaca de desfrute da natureza e uma história entusiasta de celebração da 

música.  

 Neste caso, há uma referência musical direta e corporativa. A banda sonora que 

acompanha o filme corresponde ao tema Go Go Go, do grupo Panic is Perfect. 

Contrariando a norma geral dos anúncios de festivais, os intérpretes da canção não 

integram o cartaz do evento. Esta música, porém, tem sido usada noutros anúncios da 

Vodafone. A sua inclusão neste spot está em sintonia com a imagem corporativa da marca. 

4. Estrella de Levante SOS 4.8 – spot de 2014 

O anúncio audiovisual do Estrella de Levante SOS 4.8 de 2014 é um hino à alegria festivaleira 

focalizado nas vivências do público. Arranca com um plano de um disc-jockey em palco a lançar 

um tema. Sucedem-se planos de chuvas coloridas de balões e de confetti e várias imagens do 

público – a divertir-se, a fazer fotografias, a beber, a visitar exposições da secção paralela Arte y 

Voces. Incluem-se, até, alguns planos de pormenor de mãos no ar e de pés a saltar, reforçando a 

atmosfera festiva. Alternam-se também algumas imagens do recinto do evento – o parque de 

campismo, os palcos. Sobre as imagens, desfilam as inscrições dos nomes dos principais artistas 

em cartaz. O spot finaliza com um plano que inclui a imagem que identifica graficamente o evento, 

a designação oficial, o logotipo, a data e o lugar de realização, uma chamada de atenção ao preço 

e a indicação das páginas web de venda de bilhetes. A nível sonoro, além da música – dançável, 

festiva –, as imagens são acompanhadas de uma voz off masculina que apresenta o evento, 

nomeia os destaques do cartaz, faz uma chamada à ação – apelo à compra de bilhetes, com 

destaque para o baixo preço – e termina com a sentença “48 horas para vivirlas despierto”. 

A imagem apresentada a seguir corresponde ao último plano do anúncio: 
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Imagem 11: Frame do spot do Estrella de Levante SOS 4.8 2014 

Créditos: Canal de Youtube de Las Canciones de la Tele 

[https://www.youtube.com/watch?v=tCOQiYxvcD4] 

 

Na Imagem 11, sobre um fundo azul vivo, podemos ver uma espécie de super-estrela, ou rede de 

estrelas, em tom amarelo flúor. Esta ilustração corresponde à imagem que identifica o evento. 

Sobre ela, inscreve-se a denominação oficial do festival, o logotipo correspondente e a data e lugar 

de realização. No lado esquerdo, aparece uma chamada de atenção para o preço mínimo dos 

bilhetes para o evento. E, no lado direito, indicam-se o site do festival e as páginas de compra de 

bilhetes. 

Passando ao tipo de análise de conteúdo que temos vindo a efetuar, constatamos o seguinte: 

 A maioria dos signos presentes no anúncio, além do que representam individualmente por 

denotação, convocam um significado associado global: festa ininterrupta. Com efeito, é 

esta ideia de celebração eufórica total que transparece nas imagens que reproduzem o 

público do festival em manifestações de alegria coletiva. Sugerem-se, ainda, outros 

significados adjacentes: juventude, efervescência, energia, ritmo. Destacamos, também, 

a particularidade de um elemento gráfico: a super-estrela, ou rede de estrelas, 

correspondente à imagem que identifica o evento. Interpretamos, neste signo, dois 

significados associados: por um lado, a ideia de conectividade, tão cara à geração dos 

millenials; por outro lado, uma reinterpretação da imagem de marca (a estrela) do 

patrocinador Estrella de Levante. A apresentação dos nomes sonantes do cartaz, por voz 
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e por inscrição textual, além de representar os próprios grupos, sugere, por conotação, a 

música que praticam. Os signos de cariz mais corporativo – logotipo, designação oficial, 

data e lugar do evento – assumem uma função de circunscrição do que é comunicado. 

De referir ainda que os signos que representam o preço mínimo dos bilhetes e referenciam 

os sites de venda dos mesmos visam um efeito perlocutório muito claro no recetor: a ação 

de compra. 

 O público vive uma experiência de celebração total – esta frase pode definir o conceito 

central que estrutura a mensagem. A juventude, a música, o estar vivo e acordado podem 

ser entendidos como conceitos adicionais. 

 Neste anúncio, o protagonismo vai para o público do festival. Desta forma, podemos 

identificar facilmente os destinatários preferenciais da mensagem veiculada. Eles são 

jovens (entre 18 e 30 anos), dinâmicos, gostam de se divertir, de estar com os amigos, 

de música. 

 A história, simples, que se conta aqui constrói-se a partir de elementos do passado – 

imagens de edições prévias do festival – para simular uma atmosfera de celebração futura 

ideal.  

 A música está presente de forma muito direta neste filme. A canção usada como banda 

sonora chama-se Dancing Anymore, de Is Tropical, um dos grupos presentes nessa edição 

do Estrella de Levante SOS 4.8. O tema é um convite direto à dança e à festa, e, apesar 

de não pertencer a um dos cabeças de cartaz dessa edição, era bastante popular nessas 

datas. Existem também referências indiretas a outras músicas: as dos artistas nomeados 

no spot. 

5. Primavera Sound – anúncio gráfico relativo à campanha de 2015  

Para efeitos de análise, utilizaremos um anúncio visual relativo à edição de 2015, em linha com a 

aposta na identidade gráfica como motor da diferenciação do evento. De acordo com o dossier de 

imprensa do festival, “a campanha gráfica desta edição gira à volta do escapismo. Uma série de 

ilustrações (…) refletem diferentes cenas onde as personagens se encontram presas, acorrentadas 

e atadas” (Primavera Sound, 2015, p. 14). O conceito central é o festival como a chave que liberta, 
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como uma via de escape para desfrutar da música. A imagem reproduzida na página seguinte 

representa uma dessas cenas e corresponde a um dos anúncios que circularam online. 

Como se pode observar, a Imagem 12 retrata uma figura feminina, no fundo duma piscina, 

acorrentada a uma bola de ferro. Vemos também várias chaves amarelas e uma vermelha; deduz-

se que a vermelha é a que abre o cadeado, também vermelho. Na parte superior, está o logotipo 

do festival. Na parte inferior, aparecem o logotipo comemorativo da décimo quinta edição do 

evento, o hashtag oficial para as redes sociais, a indicação do site para a compra de bilhetes e da 

página web oficial e o logotipo do patrocinador principal. 

 

 

Imagem 12: Anúncio Primavera Sound 2015 

Créditos: Cargocollective.com 

[http://cargocollective.com/anayala/filter/design/Primavera-Sound-2015] 
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Procedendo à análise de conteúdo, de acordo com o guião que temos vindo a utilizar, verificamos 

o seguinte: 

 Numa primeira leitura, destacam-se dois signos: o logotipo do evento e a figura feminina 

acorrentada. A função do logotipo é evitar que os significados da imagem derivem; ele é, 

realmente, a âncora nesta composição: contextualiza e possibilita a compreensão da 

mensagem. A ilustração da jovem acorrentada, por conotação, sugere privação de 

liberdade. Em oposição, as figuras das chaves conotam a possibilidade de libertação da 

protagonista. Por associação cromática, o recetor do anúncio consegue ler que a chave 

vermelha é a que pode abrir o cadeado, também vermelho, para que a jovem escape. Os 

significados últimos – e desejáveis – do anúncio só se obtêm através da leitura relacional 

de todos os signos. Ao vermos o logotipo do evento, deduzimos que a chave que possibilita 

o escape, a libertação, é o próprio festival: ele solta as correntes e faz-nos sentir livres 

através da promessa implícita de música e celebração. Efetuar este percurso de sentido 

e apreender a mensagem global implica, também, que o leitor conheça previamente o 

festival, que ele saiba o que é o Primavera Sound, já que não há nenhum elemento de 

explicitação do evento. 

 O conceito central por detrás desta mensagem é o escapismo, ou, se quisermos, a 

(promessa de) liberdade. “O festival como evasão” e a “música faz-nos sentir livres” 

podem ser expressões alternativas deste conceito. 

 A figura de uma jovem mulher pode funcionar como uma representação do público-alvo. 

Sendo assim, os destinatários preferenciais desta mensagem serão aquelas pessoas, 

maioritariamente jovens, que necessitam de música – concretamente, de macro-

celebrações musicais, como o evento anunciado – para se sentirem livres. 

 Neste anúncio, recorre-se muito subtilmente ao storytelling. Ilustra-se um momento de 

uma história – uma jovem está presa debaixo de água – e dispersam-se elementos – as 

chaves – que lhe podem dar continuidade, mas o desenlace da mesma tem de ser 

elaborado mentalmente pelo leitor/recetor. 

 Quanto à música, aqui só se lhe faz referência, de forma indireta, através do logotipo do 

festival. Uma vez mais, exige-se um conhecimento prévio, um saber mínimo da 

personalidade e dos tipos de música habitualmente presentes no evento. 



81 
 

6. Bilbao BBK Live – anúncio/cartaz de 2014 

Anteriormente, tínhamos avançado que a nossa distinção meramente operatória entre 

apresentação de cartazes e anúncios poderia, nalguns casos, esbater-se. O Bilbao BBK Live é 

exemplo paradigmático disso: a sua comunicação focaliza-se exclusivamente no cartaz. 

A imagem seguinte reproduz o anúncio/cartaz relativo à edição de 2014: 

 

Imagem 13: Anúncio Bilbao BBK Live 2014 

Créditos: Bilbaobbklive.com  

[http://www.bilbaobbklive.com/2015/es/ediciones] 

 

Como se pode verificar na Imagem 13, o anúncio/cartaz relativo a 2014 apresenta uma disposição 

visual clássica: na parte superior, mostra-se o logotipo e a data do evento; na parte central, 

distribuem-se os nomes dos artistas pelos dias do festival, com grande destaque para o cabeça 

de cartaz de cada dia; na parte inferior, no lugar destinado à informação sobre preços e pontos de 

venda, aparece uma faixa vermelha com a inscrição “sold out” (todos os bilhetes para esta edição 

esgotaram), e, a seguir, constam a página web oficial e os logotipos dos patrocinadores. Toda esta 

informação aparece inscrita sobre uma ilustração difusa de um lobo ligeiramente humanizado – 

podemos notar uma mão com uma pulseira de acesso ao festival e um braço com duas tatuagens. 
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Além deste animal, sobressai também outro elemento gráfico, parte da identidade do certame. 

Trata-se da combinação de dois triângulos de tamanhos diferentes, que, além de fazerem parte 

do logotipo, se repetem, com cor diferente, na parte inferior do anúncio. A nível cromático, 

predominam os verdes, os azuis e o branco. 

Passamos agora à análise de conteúdo desta peça. Recorrendo ao nosso guião de questões 

orientadoras, constatamos o seguinte: 

 Fazendo uma leitura semiótica, e uma vez que estamos perante uma peça com grande 

quantidade de texto verbal, importa destacar – resgatar – os significados desencadeados 

pelas imagens existentes. Os triângulos brancos do logotipo, que depois se repetem a 

verde na parte inferior do anúncio, representam montanhas, numa alusão ao lugar onde 

se realiza o evento37. Por conotação, estes signos evocam a natureza, significado 

igualmente sugerido pela imagem do lobo e pelos tons verdes e azulados do conjunto do 

anúncio. O lobo, contudo, encerra mais referências: os elementos que o humanizam – as 

tatuagens no braço, a pulseira de acesso ao festival – podem significar os assistentes ao 

espetáculo e convocam o imaginário estético relacionado com a música rock e alternativa 

e, em menor medida, com a subcultura hipster. A faixa vermelha com a inscrição sold out 

conota também um significado de alerta, estabelecendo, simultaneamente, uma ruptura 

com a harmonia cromática do conjunto. Quanto aos signos verbais – a lista de artistas –, 

eles têm uma função que transcende a referencialidade e a ancoragem habituais: no caso, 

funcionam como índices da música desses artistas e da celebração que está por vir38. 

 Entendemos que o cartaz em si é o conceito central que estrutura esta mensagem. No 

entanto, a natureza também pode ser considerada um conceito adicional. 

 Como já foi referido, a figura do lobo pode funcionar como uma personificação do público-

alvo do festival. Posto isto, o destinatário preferencial desta mensagem será determinado, 

inteligente, jovem, gregário, amante da natureza e da música (rock e alternativa, 

                                                           
37 O Bilbao BBK Live realiza-se no recinto de Kobetamendi, situado no Monte Cobetas, nos arredores da cidade de 
Bilbau.  
38 A leitura dos nomes presentes num cartaz de um festival de música convoca, mentalmente, um sistema de 
significação diferente: ultrapassando a linguagem verbal, constrói-se, por antecipação, o universo sónico indiciado 
por sugestão. Na mente do leitor, o texto verbal reenvia a um texto musical, estabelecendo-se um fenómeno de 
hipertextualidade intuitivo e natural. 
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especialmente). Pelos pormenores das tatuagens, podemos também intuir um piscar de 

olhos à subcultura hipster. 

 Não encontramos recurso direto à narração. Não se conta nenhuma história em particular, 

apenas se pinta, de forma subtil, um quadro do festival. 

 Por se tratar de uma peça visual, as referências musicais só podem ser indiretas. Mas 

são muitíssimas: todas as músicas sugeridas por todos os nomes do vasto cartaz do 

festival. 

 

3.3.2.2· Resumo dos principais conceitos subjacentes aos anúncios: 

esquematização 

 

As análises de conteúdo acima enunciadas evidenciam uma série de conceitos específicos que 

estruturam as mensagens. Fazendo uma sumarização, encontramos: 

(1) Cartaz; 

(2) Diferenciação/Identidade; 

(3) Relação Música/Natureza; 

(4) Escapismo/Libertação; 

(5) Ritualização; 

(6) Celebração. 

Elaborámos dois esquemas que permitem visualizar como se distribuem, pelos diferentes festivais, 

os principais conceitos específicos encontrados. No primeiro esquema, essa distribuição realiza-

se de acordo com o foco utilizado: palco (artistas), festival como um todo e público. No segundo, 

efetua-se mediante grandes temas, ou super-conceitos: música e experiência do espectador. As 

imagens apresentadas nas duas páginas seguintes reproduzem esses esquemas. 

Como se pode observar, a Imagem 14, reproduzida na página seguinte, faz a correspondência 

entre os principais conceitos identificados nos anúncios e os festivais analisados, de acordo com 

o foco principal da comunicação, ou seja, os protagonistas das mensagens.  Na coluna esquerda 

da imagem, podemos ver os três focos principais. Na coluna central, encontramos os conceitos 

específicos correspondentes a cada foco. E, na coluna direita, vemos a distribuição desses 

conceitos pelos diferentes festivais. Pela leitura do esquema, verificamos que a comunicação 
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publicitária da maioria dos festivais (quatro de seis) se centra no público. Apenas o NOS Alive e o 

Bilbao BBK Live focam os seus anúncios no lado do palco, nos artistas que atuam no festival. 

Destacam-se dois festivais – Primavera Sound e Vodafone Paredes de Coura – pelo duplo foco da 

sua comunicação: no festival como um todo e no público. De referir, também, a particularidade 

do conceito “Relação Música/Natureza”, correspondente a dois focos: festival como um todo e 

público. Nesta distribuição, não encontramos diferenças entre festivais portugueses e espanhóis. 

Com efeito, ambos os países seguem a mesma pauta: um festival centralizado no palco; um com 

focalização dupla no festival como um todo e no público; e um centrado unicamente no público. 

 

 

Imagem 14: Festivais de música e conceitos específicos comunicados, de acordo com o foco utilizado | 

(elaboração própria) 

 

Na página seguinte, apresentamos o esquema que distribui os principais conceitos presentes nos 

anúncios pelos diferentes festivais, de acordo com grandes temas (ou super-conceitos). A Imagem 

15 mostra-nos um desenho similar ao esquema anterior. A única mudança está no que 

denominamos “Super-conceitos/Grandes temas”. Neste caso, distinguimos apenas dois: música 

e experiência do espectador. Basicamente, correspondem às duas grandes linhas/tendências 

gerais observadas que presidem à definição dos conceitos específicos. Constatamos, assim, que 

o grande tema que tem mais representatividade nas mensagens publicitárias dos festivais 

analisados é a experiência do público, presente em quatro dos seis festivais analisados. Repetem-

se as particularidades do Primavera Sound e do Vodafone Paredes de Coura, bem como do 
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conceito “Relação Música/Natureza”, cujas mensagens vão ao encontro dos dois grandes temas. 

Igualmente, constituindo-se como um bloco diferenciado, o NOS Alive e o Bilbao BBK Live centram 

a sua comunicação publicitária no super-conceito “Música”. Tampouco se observam, neste 

domínio, diferenças entre festivais portugueses e espanhóis. 

 

 

Imagem 15: Festivais de música e conceitos específicos comunicados, de acordo com grandes temas 

gerais | (elaboração própria) 

 

3.3.3 · Bonus Track  transversal: a personificação dos públicos nas mensagens (em 

busca das subculturas) 

 

Uma das questões de pesquisa do nosso estudo prende-se com a deteção de traços de alguma 

subcultura nas mensagens analisadas. Esta questão surge durante o início da investigação, na 

fase das leituras exploratórias. Neste sentido, o guião orientativo das análises de conteúdo, 

contempla um item específico destinado a este rastreio. Tanto nas apresentações dos cartazes 

como nos anúncios centrais, em cada análise tentámos identificar os públicos personificados e/ou 

os possíveis destinatários das mensagens, com vista a encontrarmos traços de alguma das 

subculturas às quais fizemos referência no capítulo 2.2. 

Apenas foram encontrados, a título excecional, alguns (poucos) traços da subcultura hipster. 

Concretamente, no filme de apresentação do cartaz do Primavera Sound 2014, encontrámos 
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referências a esta subcultura no interesse das personagens pela música, na presença de objetos 

vintage e nalguns pormenores de vestuário e aspeto físico – barbas, gorros, t-shirts de grupos 

musicais. No filme de apresentação do cartaz do NOS Primavera Sound 2015, aparecem também 

algumas referências hipster, através da presença de elementos retro, por exemplo, giradiscos e 

cassetes. Por último, no anúncio/cartaz do Bilbao BBK Live 2014, a caricatura do lobo-humano, 

com tatuagens, pode também ser entendida como um piscar de olhos à subcultura hipster. Num 

total de 12 mensagens analisadas, apenas em três notámos marcas de uma subcultura específica. 

Posto isto, a importância deste fenómeno é, portanto, marginal. 

O público é protagonista da maioria dos episódios comunicativos aqui revistos. No entanto, ele é 

sempre representado de uma forma geral, ampla, sem grandes especificidades. A única 

segmentação – se é que a podemos chamar assim – visível é a que se faz através da idade e do 

gosto pela música. 

 

3.4 · PALCO (CADA VEZ MENOS) SECUNDÁRIO – A PRESENÇA DOS 

FESTIVAIS NAS PRINCIPAIS REDES SOCIAIS 

 

Continuando com a analogia que temos vindo a utilizar, a caraterização da presença dos festivais 

de música nas principais redes sociais corresponderia ao que ocorre num palco secundário de um 

evento deste tipo. Vistos os artistas principais, é tempo de dar um passeio pelo recinto e tentar 

descobrir algo novo, algo que complemente a nossa experiência. Tal como acontece nos festivais 

de música, por vezes, aquilo que se vê num palco secundário acaba por ser tão ou mais 

interessante do que aquilo que ocorre no palco principal. Isto explica a adenda “cada vez menos” 

no título desta secção. Com efeito, as redes sociais dificilmente se podem considerar secundárias 

neste contexto. Aliás, grande parte do tráfego das mensagens que os festivais veiculam pela sua 

comunicação acontece neste cenário. Contudo, o ponto de vista que oferecemos aqui é 

complementar: pretende ser um apoio, através de inputs quantitativos, à resolução das questões 

de investigação. 

A vida 2.0 dos festivais de música nas redes sociais é cada vez mais intensa. No entanto, essa 

vida pode assumir várias formas. Nem todos os eventos adotam a mesma estratégia a este nível. 

Importa, portanto, uma caracterização: sabermos que festivais estão presentes em que redes 
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sociais; e, também, conhecermos a sua audiência. Desta forma, podemos avaliar a importância 

das redes sociais no seio da estratégia de comunicação integrada destes megaeventos. Ao mesmo 

tempo, esta informação é relevante para aferirmos a amplitude da reverberação das mensagens. 

Assim, entendemos que a informação quantitativa é necessária e pode funcionar como um ponto 

de partida para a avaliação deste cenário. Neste sentido, a tabela seguinte mostra a presença dos 

festivais em observação nas principais redes sociais. Os dados foram recolhidos a partir da 

consulta das páginas de Facebook, Twitter, Instagram e YouTube dos festivais a 1 de outubro de 

2015: 

 

Festivais  Redes Sociais  

 Facebook 
(seguidores) 

Twitter 
(seguidores) 

Instagram 
(seguidores) 

YouTube 
(canal próprio?) 

NOS Primavera Sound 58 847 __ (1) 3 023 sim 

NOS Alive 496 965 29,5 k 18,5 k sim 

Vodafone Paredes de Coura 86 134 __ 732 não (2) 

Estrella de Levante SOS 4.8 91 447 47,5 k 5 632 sim 

Primavera Sound 186 829 72,2 k 21,2 k sim 

Bilbao BBK Live 111 943 39,6 k 7 251 sim 

Tabela 8: Presença dos festivais nas principais redes sociais (elaboração própria | dados de 01/10/2015) 

Notas: (1) integrado na conta geral de Twitter do Primavera Sound | (2) com lista de reprodução própria 

dentro do Canal Vodafone Portugal | k=1000 

 

A leitura da Tabela 8 permite-nos, assim, retirar as seguintes ilações: 

 O Facebook é a rede social com mais protagonismo; é a mais popular e a que tem mais 

projeção, tanto para os festivais portugueses como para os espanhóis. Para todos os 

eventos em análise, é a que mostra um maior número de seguidores. O NOS Alive é o 

festival que reúne maior número de “gostos”, destacando-se claramente dos restantes. 

Este dado evidencia também a popularidade e a liderança do Facebook em Portugal, 

situando-o como a rede social preferida. 

 Os festivais portugueses e espanhóis estão presentes de forma desigual no Twitter. 

Enquanto em Espanha todos os eventos têm uma conta de Twitter com dezenas de 

milhares de seguidores, em Portugal, apenas o NOS Alive dispõe de um perfil próprio 

nesta rede – e com menos seguidores do que os seus congéneres espanhóis. Contudo, o 
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NOS Primavera Sound está integrado na conta geral do seu festival-mãe (Primavera 

Sound). Apesar disso, a produção de conteúdo específico relativo ao Primavera do Porto 

é residual. 

 O Instagram, atualmente em pleno crescimento, com grande potencial por explorar, 

parece ainda não ter conquistado plenamente os festivais de música. A generalidade dos 

eventos apresenta um número ainda modesto de seguidores – destaca-se, especialmente, 

o Vodafone Paredes de Coura, com 732 seguidores, valor mais característico de um 

utilizador particular do que de uma marca/evento. Apenas dois festivais publicam para 

mais do que dez mil pessoas: o NOS Alive e o Primavera Sound, um de cada lado da 

fronteira. 

 A importância de um canal próprio de YouTube parece estar perfeitamente assumida por 

praticamente todos os festivais ibéricos. A única exceção é o Vodafone Paredes de Coura. 

De qualquer forma, este evento conta com uma lista de reprodução própria dentro do 

canal Vodafone Portugal. 

Estas ilações permitem-nos, então, traçar o mapa ibérico da presença dos festivais de música nas 

principais redes sociais. O Facebook é o protagonista indiscutível; em Portugal, a sua 

preponderância é incontestável. A principal diferença entre Portugal e Espanha, neste domínio, 

reside no peso desigual dado à rede social Twitter: alguns festivais lusitanos estão ainda a obviar 

o potencial e a importância desta rede como plataforma de interatividade imediata. Quanto às 

redes audiovisuais por excelência, verificam-se ainda algumas diferenças. Se bem que a 

importância do YouTube está perfeitamente assumida – é, de facto, um dos veículos primordiais 

para a transmissão de conteúdo promocional e artístico –, o mesmo não acontece com o 

Instagram, cujo potencial como rede complementar não está ainda plenamente explorado. 

Este cenário numérico, podemos, até, chamar-lhe binário, oferece-nos algumas pistas que nos 

podem ajudar a responder a uma das questões de pesquisa, a que diz respeito às semelhanças e 

diferenças entre Portugal e Espanha na comunicação de festivais de música.  
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Antes deste tipo de considerações, porém, é necessário determo-nos noutro ângulo da 

investigação. O capítulo seguinte é dedicado ao ponto de vista dos profissionais de comunicação 

sobre o nosso tema de estudo. 

 

3.5 · ZONA VIP – A VOZ DOS PROFISSIONAIS DE COMUNICAÇÃO 

 

Nos festivais de música, há áreas restritas. O seu acesso depende, normalmente, de uma pulseira 

que credencia o seu portador como uma personalidade vip. Nessas zonas, acede-se a privilégios, 

conforto, vantagens e, inclusive, programação artística específica. 

No contexto que nos ocupa, existem igualmente áreas do saber restritas. Para chegarmos a elas, 

necessitamos contactos, que alguém nos faça de guia. Neste caso, o ponto de vista dos 

profissionais de comunicação dedicados direta ou indiretamente a este tipo de eventos assume-

se como informação privilegiada, desde dentro. Igualmente, pode servir-nos para unir pontos, para 

extrair outro significado – mais amplo – do que apreendemos através da leitura, da observação e 

da análise. 

Recorremos a dois profissionais da área: Pedro Martínez, espanhol, responsável de comunicação 

de Legal Music, a empresa que produz e organiza o festival Estrella de Levante SOS 4.8; e Augusto 

Fraga, português, conceituado realizador, com uma vasta experiência em publicidade, responsável 

pela assinatura do filme “Estorninhos”, do NOS Primavera Sound. Desta forma, cobrimos as duas 

principais áreas de desenvolvimento da comunicação deste tipo de eventos: o lado de dentro, o 

ponto de vista da organização (perspetiva do cliente); e o lado de fora, o ponto de vista da produção 

de conteúdos (perspetiva de produtora/agência). Nas próximas linhas, destacamos os contributos 

mais significativos recolhidos a partir das entrevistas. Em anexo, incluímos as reproduções 

integrais das mesmas. 

 

1. Pedro Martínez 

O diretor de comunicação do Estrella de Levante SOS não tem dúvidas ao evidenciar o 

protagonismo dos meios digitais e das redes sociais na comunicação deste festival. “A nossa 

estratégia de meios tem dado sempre muita importância ao digital, que é onde se encontra o 
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nosso target” (entrevista: Martínez, 18/03/2015). Exemplo disso é a férrea presença deste 

megaevento na generalidade das redes sociais. Assumindo que “o ambiente digital é cada vez 

mais audiovisual” (entrevista: 18/03/2015), Pedro Martínez destaca ainda o potencial do 

Instagram e do YouTube. 

Questionado sobre o público-alvo do festival, o responsável de comunicação do evento avança uma 

possível definição: “festivaleiros? (...) em princípio, o nosso core target é alguém que gosta de 

música, para quem a música joga um papel importante na sua vida, que conhece e deseja ir aos 

festivais” (entrevista: Martínez, 18/03/2015). E rejeita a possibilidade de a comunicação do 

Estrella de Levante SOS 4.8 se dirigir a uma determinada subcultura: “acreditamos seriamente 

que estes estereótipos de tribos urbanas são cada vez mais difusos e, no nosso caso, a 

comunicação, sem dúvida, não se dirige a nenhuma” (entrevista: Martínez, 18/03/2015). 

Nas campanhas de comunicação dos dois últimos anos, a experiência vivida pelo público tem 

assumido, claramente, protagonismo. Para Pedro Martínez, é algo essencial, já que “o festival é 

uma experiência, acima de tudo. Um continente que em si próprio é uma marca” (entrevista: 

Martínez, 18/03/2015). Mais concretamente, concebe-se a experiência de festa, o espírito de 

celebração como sinais da identidade do evento: “são a nossa essência e a base da construção 

da nossa marca” (entrevista: Martínez, 18/03/2015). 

O diretor de comunicação do Estrella de Levante SOS 4.8 insiste na palavra “marca”, entende que 

a comunicação dos festivais “tem evoluído em direção à gestão de marca. O festival como marca 

e não como uma série de grupos em concerto em diferentes palcos. Começamos a entrar na idade 

moderna do marketing experiencial.” (entrevista: Martínez, 18/03/2015). 

No momento de traçar tendências relativamente ao rumo da comunicação dos festivais de música, 

Martínez prognostica “uma polarização em termos de tamanho e conceito: por um lado, os 

grandes eventos, os grandes festivais (...), que serão um MUST, e, por outro lado, festivais com 

um modelo muito cuidado, slow-festivals, muito especializados em género, público, etc.” 

(entrevista: 18/03/2015). Esta previsão de várias ligas, ou divisões, de festivais de música vai ao 

encontro da ideia de diferenciação, de gestão cuidadosa de marca, de prevalência do marketing 

experiencial. As palavras de Pedro Martínez transmitem optimismo e, sobretudo, auguram bons 

ventos – de trabalho, de dedicação, de potencialidade – no terreno da comunicação destes 

megaeventos. 
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2. Augusto Fraga 

O realizador do spot do NOS Primavera Sound 2014 dá-nos novos insights relativamente ao 

conceito por detrás do filme. “[É] a chegada da primavera à cidade. E a primavera, para os 

amantes da boa música, é o Primavera Sound. Uma enorme minoria que segue o festival como 

garante de boa música. Os estorninhos movem-se juntos, numa dança poética, simples e 

universal” (entrevista: Fraga, 07/10/2015). Na análise de conteúdo efetuada a este anúncio, 

contempláramos a celebração e a ritualização como conceitos-chave. Porém, esta ideia simples – 

e poética – da primavera como conceito principal do Primavera escapara-se à nossa análise.  

Questionado sobre a influência do patrocinador na conceção do anúncio, Augusto Fraga esclarece-

nos que este filme “foi realmente o primeiro anúncio da marca NOS. Ainda antes do seu filme 

oficial de lançamento. (...) ainda não sabíamos o que seria a NOS como marca, mas conhecíamos 

o seu ADN vanguardista, herdado da Optimus” (entrevista: Fraga, 07/10/2015). Na mesma linha, 

o realizador não hesita em afirmar que o verdadeiro cliente deste spot é “claramente a NOS. O 

Primavera Sound, como marca, não participou, pelo menos diretamente, na elaboração do 

anúncio. Sim na escolha da música, um enorme acerto, desde o nosso ponto de vista” (entrevista: 

Fraga, 07/10/2015). Neste caso, verificamos que a construção da identidade do festival se vai 

esculpindo em redor da marca do patrocinador. 

Porém, Augusto Fraga entende que há mais atores no cenário da construção da marca NOS 

Primavera Sound. Destaca, especificamente, a influência a nível conceptual do Primavera Sound 

Barcelona: “o Primavera é uma marca, garantia de qualidade e de boa música para descobrir” 

(entrevista: Fraga, 07/10/2015). Depreende-se, assim, que a identidade deste evento se constrói 

a partir da transferência de elementos de duas marcas: o patrocinador (NOS) e o festival-mãe 

(Primavera Sound). Desta sinergia – simbiose – surge o valor da marca NOS Primavera Sound. 

Dada a sua experiência em ambos os lados da fronteira – anteriormente, em 2006 e 2008, assinou 

os spots do Primavera Sound de Barcelona – questionámos-lhe sobre as diferenças e semelhanças 

na comunicação de festivais em Portugal e Espanha. Opina que a tradição festivaleira e a 

competitividade entre eventos são mais fortes em Portugal do que em Espanha: “em Portugal há 

enorme tradição de festivais e o Primavera tem de competir com outros grandes festivais nacionais 

(...). Em Barcelona há muito menos o conceito de ‘festival’” (entrevista: Fraga, 07/10/2015). E 

conclui sublinhando que “os festivais em Portugal têm uma personalidade que os separa, sendo 
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o Primavera o festival, desde o meu ponto de vista, mais urban-cool, do país” (entrevista: Fraga, 

07/10/2015). 

“Urban-cool” não é o único anglicismo que Augusto Fraga utiliza para qualificar o NOS Primavera 

Sound. Com efeito, não hesita em chamar “indie” (entrevista: Fraga, 07/10/2015) ao público-

alvo deste festival. Na mesma linha, utiliza a expressão “indie fashion” (entrevista: Fraga, 

07/10/2015) para o target do festival homónimo de Barcelona. 

Confrontado sobre o futuro da comunicação destes eventos, o realizador publicitário avança três 

tendências: “diferenciação. Tecnologia. Experiência 360” (entrevista: Fraga, 07/10/2015). A 

diferenciação faz referência à identidade dos eventos, sua personalidade e gestão de marca. A 

dimensão tecnológica, entendemos, vai ao encontro da aposta pelo digital – neste campo, os 

média sociais desempenharão, seguramente, um papel importante. A experiência 360 refere-se à 

necessidade, cada vez mais premente, de uma cobertura total dos eventos, ao envolvimento, cada 

vez mais sinergético, de todos os atores envolvidos – organizadores, público, artistas –, a uma 

estratégia de comunicação verdadeiramente abrangente, circular. 

 

Os pontos de vista destes profissionais, relativamente à comunicação específica dos festivais para 

os quais trabalham/trabalharam e às tendências gerais desta realidade a nível ibérico, funcionam 

como contributos valiosos para a nossa investigação. Embora grande parte do que nos revelam 

vai ao encontro do que foi sugerido e demonstrado durante a revisão bibliográfica e a análise 

comunicacional, oferecem-nos também ângulos de visão anteriormente não contemplados. A 

informação, desde dentro, sobre os mecanismos e a conceptualização das estratégias de 

comunicação e da criação de conteúdos publicitários destes eventos arejam e ampliam horizontes. 

Aliando estas contribuições vip à reflexão crítica e aos resultados da análise, podemos partir para 

o final de festa: as considerações finais e o mapa de tendências, que preencherão o último trecho 

deste estudo. 
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4 · OFF PARTY – CONSIDERAÇÕES FINAIS E MAPA DE TENDÊNCIAS 

 

No final de um festival de música, é comum fazer-se um balanço. Avaliam-se os pontos fortes e 

fracos, destacam-se os melhores concertos, sumarizam-se os momentos altos e fazem-se 

projeções para a edição seguinte, desejando, com avidez, que um ano passe rapidamente. Não 

raras vezes, tentam-se prolongar os efeitos e efetuar estas valorizações ainda num estado de 

imersão do evento. Grande parte dos festivais têm off parties, programação adicional – 

normalmente posterior e situada fora do recinto principal – destinada a prolongar esse espírito de 

celebração e reverência musical. Esses momentos, de prolongamento de um passado recente e 

de antevisão do porvir, funcionam também como espaços de reflexão. 

No final de um trabalho de investigação, é necessário apresentarem-se conclusões. Usando a 

analogia que perpassou toda a dissertação, entendemos que este capítulo é o final do nosso 

festival (particular) da comunicação dos festivais de música em Portugal e Espanha, um final que 

ainda é celebração, que é um misto de balanço e projeção. 

 

O balanço: considerações finais – conclusões da investigação 

No início desta investigação, foi lançada a seguinte questão central: 

Será que a comunicação de festivais de música em Portugal e Espanha enfatiza 

mais a experiência vivida pelo espectador do que a programação musical? 

 

Com base nos resultados da pesquisa empírica, nomeadamente nos outputs da análise de 

conteúdo dos anúncios centrais, temos evidência suficiente para respondermos favoravelmente à 

questão-hipótese formulada. Com efeito, a maioria dos festivais observados (quatro de seis), 

focaliza a sua comunicação na experiência vivida pelo espectador. Apenas dois eventos analisados 

(NOS Alive, em Portugal, e Bilbao BBK Live, em Espanha) privilegiam a programação musical, 

centrando a sua comunicação no destaque dos respetivos cartazes/alinhamentos de artistas. 

Estes resultados, reforçados pelos contributos dos profissionais de comunicação entrevistados e 

pela constatação da importância crescente das redes sociais neste âmbito, sugerem uma 

tendência para o empoderamento e aumento de protagonismo do público. Indiciam que, no 

contexto da comunicação de festivais de música, os novos cabeças de cartaz são o público e não 
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os artistas/grupos musicais. Este movimento ou viragem de foco, do palco para o público, terá de 

ser observado com prudência – a evidência que temos não nos permite ainda falar de uma clara 

mudança de paradigma. Porém, inscreve-se nas lógicas de participação, co-criação, colaboração 

e partilha, iminentes nos dias de hoje, que esbatem as fronteiras entre emissores e recetores, 

entre produtores e consumidores, entre artistas e públicos. As organizações dos festivais de 

música, personificadas pelos seus próprios departamentos de comunicação e pelas agências e 

produtoras que os representam, parecem estar a assumir, cada vez mais, este cenário de ágora 

digital, no qual toda a gente tem a possibilidade de fazer ouvir a sua voz. O público, anteriormente 

passivo e atualmente (pro)ativo, é, assim, mimado e chamado a protagonizar as campanhas de 

comunicação. As suas experiências, os seus sentimentos e o seu envolvimento com os eventos 

contam. E servem para contar as histórias que nutrem as mensagens de promoção dos festivais. 

Partindo da nossa questão principal de investigação, lançámos duas questões adicionais. A 

primeira delas, imbuída no espírito comparativo do estudo, referia-se às semelhanças e diferenças, 

entre Portugal e Espanha, da comunicação de festivais de música. A partir dos dados obtidos dos 

festivais em análise, podemos dizer que a comunicação deste tipo de eventos, em termos gerais, 

segue percursos paralelos nos dois países. Com efeito, verificamos a mesma distribuição 

relativamente aos principais conceitos subjacentes aos anúncios: em cada país, encontramos dois 

festivais que privilegiam a experiência do espectador contra um que enfatiza a programação 

musical. Paralelamente, as estratégias de apresentação dos cartazes também seguem padrões 

semelhantes: em cada país, dois eventos preferem divulgar o seu elenco de artistas de forma 

gradual contra um que opta por apresentar o cartaz completo de uma só vez. Podemos inclusive 

dizer que há correspondências notórias a nível conceptual (Primavera Sound, em Espanha, e NOS 

Primavera Sound, em Portugal) e de programação (NOS Alive, em Portugal, e Bilbao BBK Live, em 

Espanha). 

De facto, as semelhanças, entre os dois países, são mais fáceis de encontrar e demonstrar do que 

as diferenças. Quanto a estas últimas, a mais significativa, algo que é notório e demonstrável 

através da interpretação dos dados apresentados no capítulo 3.4, prende-se com a diferente 

presença destes eventos nas redes sociais. Com efeito, os festivais portugueses registam uma 

presença menos significativa e intensa do que os festivais espanhóis. Verifica-se, inclusive, um 

caso extremo: o Vodafone Paredes de Coura brilha pela sua ausência no Twitter. 
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A segunda questão adicional visava identificar traços de alguma subcultura nos destinatários das 

mensagens através da análise comunicacional. Esta pergunta de investigação, apesar de partir da 

variável “experiência do espectador” da questão central, nasce também da pressuposição, 

estimulada pelas observações preliminares e pelas leituras exploratórias, da existência de um 

vínculo entre subculturas – a subcultura hipster seria a mais notória – e festivais de música, visível 

nas mensagens. Os resultados da análise vieram, no entanto contradizer os nossos pressupostos, 

demonstrando algum enviesamento da nossa visão inicial. Efetivamente, num total de 12 

mensagens analisadas, apenas em três (filmes de apresentação de cartaz do NOS Primavera 

Sound 2015 e do Primavera Sound 2014 e anúncio do Bilbao BBK Live 2014) é possível encontrar 

traços da subcultura hipster. Inclusive nestes casos, os elementos presentes são secundários e 

discretos. Portanto, os resultados obtidos denotam alguma marginalidade, pelo que não temos 

evidência suficiente para afirmar que os traços das subculturas estão manifestamente presentes 

na comunicação de festivais de música a nível ibérico. 

 

A projeção: mapa de tendências e l imitações do estudo/propostas de futura 

investigação 

Uma das metas da nossa investigação supunha uma viagem no tempo: desenhar um mapa de 

tendências futuras na comunicação de festivais de música. Longe da futurologia ou das previsões 

ocas, pretendemos, a partir dos dados obtidos – através da leitura crítica, da análise 

comunicacional e das perspetivas de profissionais de comunicação – sublinhar alguns aspetos 

que, acreditamos, orientarão os destinos da comunicação dos festivais de música num futuro 

próximo. O nosso mapa de tendências, na prática, é um conjunto de notas de atenção: 

 Experiência 360 – verificamos, e auguramos, uma tendência para uma comunicação total, 

circular, diversificada nos meios, iluminando todos os aspetos, envolvendo todos os 

stakeholders (organização, público, artistas, patrocinadores, influencers); 

 Redes Sociais – protagonismo definitivo das redes consolidadas (Facebook, Twitter) e 

audiovisuais (YouTube, Instagram), incremento das especializadas (Spotify) e emergentes 

(Tumblr, Pinterest); 
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 Estratégias cada vez mais inovadoras para a apresentação dos cartazes – formas, meios 

e discursos cada vez mais diversificados, soluções mais criativas e surpreendentes; 

 Importação de códigos e discursos de outras áreas para a criação das mensagens – a 

ilustração, o cinema, as aplicações móveis (apps) e outros formatos digitais (gifs, memes), 

os videoclipes, etc., como fontes de inspiração; 

 Mais implicação com o público – crowdsourcing, engagement, co-criação; 

 Gestão de marca – personalidade dos eventos, posicionamento, diferenciação; 

 Marketing experiencial – promoção e comunicação dos festivais como experiências 

únicas, totais, de celebração. 

Além do mapa/guia de tendências que avançamos, para finalizar, entendemos também oportuno 

refletir brevemente sobre as limitações do nosso estudo, acreditando que elas abrem espaço para 

futuras investigações neste campo. 

A limitação quantitativa da nossa investigação – corpus de seis festivais, amostra de 12 episódios 

de comunicação – apela a estudos mais extensos, contemplando mais eventos. Similarmente, a 

limitação espacial – contexto ibérico – reclama investigações equivalentes no contexto europeu e, 

inclusive, a nível intercontinental. 

Entendemos, também, que é oportuno um estudo da criatividade das mensagens, sobretudo a 

nível de anúncios e spots. Na mesma linha, uma investigação específica sobre conteúdos 

(publicitários e não só) partilhados em Redes Sociais, rastreando a interatividade e sublinhando a 

“metafestivalização”, é também desejável. Por último, parece-nos que um estudo específico das 

narrativas – storytelling, narrativa transmediática – subjacentes às mensagens seria um contributo 

futuro assaz pertinente. 

Na nossa investigação, estes três últimos aspetos – criatividade, conteúdos de Redes Sociais e 

storytelling – são evocados, mas não são submetidos a provas analíticas. Entendemos, contudo, 

que estas dimensões são especialmente relevantes para uma compreensão mais ampla da 

comunicação dos festivais de música. 

Regressamos, por última (mas não definitiva) vez à analogia que atravessou este trabalho. No final 

de um festival de música, é comum ser-se invadido pela sensação de que o que se viu – ouviu, 
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viveu – foi menos do que aquilo que não se pôde ver – por falta de tempo, por sobreposição 

programática de concertos. No final de uma investigação sobre a comunicação dos festivais de 

música, sentimos o mesmo. O que se abarca – abraça – é apenas uma parte. E o fim vem 

inevitavelmente acompanhado pela música do desejo de recomeço. 
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6 · ANEXOS 
 

ENTREVISTAS 

Pedro Martínez, diretor de comunicação de Legal Music, produtora do festival Estrella de 

Levante SOS 4.8. 

 

1 – No vídeo de apresentação do cartaz da edição deste ano vêem-se referências muito 

vanguardistas, hipster, steampunk, inclusive um piscar de olhos ao festival holi da Índia – as 

cores, os fumos, as barbas, o aspeto dos protagonistas, etc. É apenas um critério estético ou diz-

nos algo sobre o eixo de comunicação da campanha deste ano? 

Cada ano, a campanha gira à volta do conceito de Arte y Voces. No caso de 2015, o conceito é 

“The Dark Side of the Party” e na exposição joga-se com o fumo... daí veio a inspiração da nossa 

equipa criativa para 2015. 

 

2 – Que meios foram privilegiados em 2014 e que meios são privilegiados em 2015? 

A nossa estratégia de meios tem dado sempre muita importância ao digital, que é onde se 

encontra o nosso target. E em 2015 tem continuado a ser assim. 

 

3 – Nas redes sociais, pode constatar-se um apelo a que o recetor das mensagens “salte” de 

rede em rede (por exemplo: anunciar no Facebook que há uma nova pista de um artista do 

cartaz no Instagram). Qual é o objetivo desta estratégia? 

O Instagram é uma rede complexa em termos de gestão de crescimento de marca, e usamos as 

restantes redes maduras para crescer, tanto no Instagram como no YouTube. O ambiente digital 

é cada vez mais audiovisual e ambas são fundamentais no nosso mix. 

 

4 – Qual é o vosso público-alvo? Como o definiria? 

Festivaleiros? Não gosto das definições de target por psico-demografia... em princípio, o nosso 

core target é alguém que gosta de música, para quem a música joga um papel importante na 

sua vida, que conhece e deseja ir aos festivais. Depois, temos uma série de targets secundários 

e influencers que trabalhamos especificamente. 
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5 – Dentro do vosso público-alvo, dirigem-se a alguma subcultura ou tribo urbana em particular? 

Em caso afirmativo, há códigos específicos dessa subcultura/tribo no vosso discurso? 

Não, acreditamos seriamente que estes estereótipos de tribos urbanas cada vez são mais 

difusos e, no nosso caso, a comunicação, sem dúvida, não se dirige a nenhuma. 

 

6 – No ano pasado, a comunicação incidia bastante sobre a experiência do público no festival: 

as imagens das mãos no ar, com as pulseiras do festival, e as imagens dos pés sobre a relva 

nos anúncios em mupis; o anúncio de televisão, no seu todo, que era um hino ao público em 

festa. Porquê esta decisão? 

O festival é uma experiência, acima de tudo. Um continente que em si próprio é uma marca. A 

nossa mais-valia sobre qualquer outro festival é o bom ambiente, como as pessoas se divertem... 

e tentamos transmitir esta experiência, estes valores de festa, felicidade, amigos, bom tempo... 

 

7 – Este ano mantém-se o conceito “desfruta a experiência/48 horas de festa” ou privilegiar-se-á 

outro? 

Mantêm-se, são a nossa essência e a base de construção da nossa marca. 

 

8 – Como influencia o patrocinador Estrella Levante no tom de comunicação do SOS? 

Estrella Levante é uma companhia absolutamente exemplar, que nos deixa fazer o que 

quisermos... Nunca nos sugeriram nem indicaram nada em termos de comunicação. 

 

9 – Pela sua experiência, como tem evoluído a comunicação de festivais de música nos últimos 

anos? 

Tem evoluído em direção à gestão de marca. O festival como marca e não como uma série de 

grupos em concerto em diferentes palcos... Começamos a entrar na idade moderna do 

marketing experiencial. 

 

10 – E que tendências pode traçar? 

Uma polarização em termos de tamanho e conceito: por um lado, os grandes eventos, os 

grandes festivais (5-6 em Espanha), que serão um MUST, e, por outro lado, festivais com um 

modelo muito cuidado, slow-festivals, muito especializados em género, em público, etc. 
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11 – Como definiria o SOS e a sua comunicação numa só palavra? 

Eclético. 

 

(Entrevista realizada por email, a 18/03/2015) 
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Augusto Fraga, representado pela Krypton Films em Portugal, realizador do filme 

“Estorninhos”, spot do NOS Primavera Sound 2014. 

 

1- Na primeira pessoa, pelas suas palavras, qual é o conceito por detrás do filme "Estorninhos"? 

A chegada da primavera à cidade. E a primavera, para os amantes da boa música, é o 

Primavera Sound. Uma enorme minoria que segue o festival como garante de boa música. Os 

estorninhos movem-se juntos, numa dança poética, simples e universal. Mas que só eles 

entendem. Como a boa música. 

 

2- O movimento coreografado dos estorninhos, os planos do Porto durante a hora mágica, as 

imagens poéticas denotam um sentido de comunidade que segue um destino. Do seu ponto de 

vista, o que se quis realmente comunicar? 

O Porto é uma cidade linda, cheia de pátina que contrasta com alguma arquitetura moderna, 

linear, como a Casa da Música. À hora mágica, que é realmente a hora em que os estorninhos 

fazem o seu voo coreografado, as linhas da cidade ganham ainda mais beleza e contraste. 

 

3 - Que fontes de inspiração visuais estão subjacentes ao filme? 

A realidade. Observamos dezenas de horas em vídeo de estorninhos reais a voar. Fizemos 

maquetes com várias músicas até que encontramos o tema dos The National, que parecia feito 

para o filme.   

 

4 - Há influência real e decisiva da marca NOS durante a conceção e produção do anúncio? 

Esse foi realmente o primeiro anúncio da marca NOS. Ainda antes do seu filme oficial de 

lançamento. Nesse momento, ainda não sabíamos o que seria a NOS como marca, mas 

conhecíamos o seu ADN vanguardista herdado da Optimus. 

 

5 - Quem sente realmente como cliente? NOS ou Primavera Sound? 

Claramente a NOS. O Primavera Sound, como marca, não participou, pelo menos diretamente, 

na eleboração do anúncio. Sim na escolha da música, um enorme acerto, desde o nosso ponto 

de vista. 
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6 - A música do anúncio é dos The National, um dos cabeças de cartaz dessa edição do festival. 

De onde/de quem parte essa decisão? 

Sugestão da organização, aplaudida por todos, pelo José Vieira, diretor criativo da Havas e 

criador do filme, pela NOS e pela produtora. Experimentámos várias músicas e essa parecia ser 

feita para o Porto e para a poesia do voo dos estorninhos.  

 

7 - Há alguma influência, a nível estético ou conceptual, da comunicação do Primavera 

Barcelona na comunicação no Primavera Porto? 

Sem dúvida a nível conceptual. O Primavera é uma marca, garantia de qualidade e de boa 

música para descobrir. O Porto, por outro lado, é a Barcelona de Portugal.  

 

8 - No passado - 2006 e 2008 - realizou anúncios do Primavera Sound Barcelona. Isso 

influenciou/inspirou de alguma forma o seu trabalho ao realizar o filme publicitário do NOS 

Primavera Sound 2014? 

Tenho um especial carinho pelo Primavera Sound. Fiz o spot de 2006 em Barcelona quando 

ainda se chamava Estrella Damm Primavera Sound. Nessa edição veio Lou Reed, I’m from 

Barcelona, The Flaming Lips...  

 

9 - Pela sua experiência, tanto no Primavera Barcelona como no Primavera Porto, sente que há 

diferenças entre Espanha e Portugal na forma de comunicar este tipo de eventos? E na forma 

como se trabalha a comunicação destes festivais? 

Em Portugal há enorme tradição de festivais e o Primavera tem que competir com outros 

grandes festivais nacionais, como o Super Bock Super Rock ou o Alive. Em Barcelona há muito 

menos o conceito de “festival”. Está claro o Sonar, mas depois há muitos concertos a solo. 

Nesse sentido, parece-me que os festivais em Portugal têm uma personalidade mais clara que 

os separa, sendo o Primavera o festival, desde o meu ponto de vista, mais urban-cool do país. 

 

10 - Em todos os seus trabalhos para os festivais Primavera Sound, o público (a experiência que 

o público vive), em maior ou menor medida, tem protagonismo. É uma das marcas da casa? 

Penso que é coincidência.  
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11 - Numa palavra, como definiria a comunicação atual do Primavera Sound Porto? 

Indie  

 

12 - Da mesma forma, como definiria a comunicação do Primavera Sound Barcelona? 

Indie fashion (ups, são duas palavras...) 

 

13 - Como profissional de comunicação, e também como espectador atento, que tendências 

pode traçar na comunicação deste tipo de festivais? 

Diferenciação. Tecnologia. Experiência 360. 

 

(Entrevista realizada por email, a 07/10/2015) 
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