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NOS Alive: Let there be Rock!
Maio de 2017, depois de árduos meses de trabalho, Álvaro Covões, CEO da Everything is New
(“EiN”), entra num táxi em Lisboa e na rádio, entre notícias, estado do trânsito e música ouve um
anúncio dedicado ao NOS Alive, que se iria realizar entre 6 e 8 de julho no Passeio Marítimo de
Algés, em Lisboa.
Mas este não era um normal anúncio com o objetivo de vender bilhetes para o festival: era apenas
um agradecimento a todos os espectadores que haviam, pela primeira vez em Portugal, esgotado
a lotação total de um festival antes da sua abertura.
“NOS Alive 2017: LOTAÇÃO ESGOTADA! Obrigado a todos aqueles que
ajudaram a fazer deste um dos maiores festivais de sempre”
O NOS Alive, que teve a sua primeira edição em 2007, rapidamente se tornou um dos mais
cobiçados eventos do calendário de festivais europeu, atraindo grandes nomes da música bem
como um número sem rival de espectadores estrangeiros no contexto dos festivais portugueses.
A caminho da 11.ª edição, o NOS Alive tinha realizado um feito tão histórico quanto inédito ao
esgotar a totalidade dos bilhetes dois meses antes de se ouvir o primeiro acorde no Passeio
Marítimo de Algés. Mas este não era um trabalho realizado em algumas semanas ou meses:
apesar de ainda não ter tido início a edição de 2017, já a de 2018 começava a ser planeada.
Perante este sucesso, Álvaro Covões não conseguia deixar de começar a pensar no passo
seguinte: como escalar a receita de sucesso do NOS Alive sem perder os seus elementos
diferenciadores, de festival urbano, com uma experiência única e centrado no melhor cartaz? Qual
o caminho a seguir?
Por outro lado, o NOS Alive representava uma parte de um plano de maior visão para a EiN: o de
se tornar um player em todo o contexto turístico português.

LET THERE BE ROCK!
A história dos festivais em Portugal remonta a 1971, em pleno Estado Novo, quando numa
pequena freguesia minhota se organiza o Festival Vilar de Mouros (“Vilar de Mouros”). Num país
sob um regime ditatorial conservador, em que o pensamento público era dominado pelos famosos
“três F – Fátima, Futebol e Fado”, o acesso a atuações ao vivo de artistas estrangeiros era
extremamente limitado para o público português. Na altura organizado pelo médico minhoto
Caso do Centro de Investigação da AESE Business School.
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António Barge, Vilar de Mouros 1971 foi concebido como um projeto assumidamente arrojado,
com dois objectivos principais: “agitar o marasmo em que se encontrava a região” e dinamizar o
turismo da região.1
Inspirado pelo festival de Woodstock realizado na zona de Nova Iorque, nos Estados Unidos da
América, o festival estendeu-se por três fins de semana, e contou com um cartaz dirigido à
“juventude”, com os artistas internacionais Manfred Mann e Elton John como cabeças de cartaz.
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No entanto, e apesar de uma reedição de Vilar de Mouros em 1982 com uns ainda desconhecidos
mas bastante enérgicos U2 a encabeçar o cartaz, e do surgimento de alguns festivais de menor
dimensão, só na segunda metade da década de 90 é que os festivais começaram a ganhar força
e a conquistar definitivamente o público português.2
O início da década de 90 foi uma época plena de eventos musicais em Portugal, com destaque
quase exclusivo para os concertos de grandes nomes da música nos maiores estádios portugueses.
Atuando em nome próprio, nomes como The Cure, Rolling Stones, Metallica, Guns’n’Roses e
Bruce Springsteen, entre outros, brindaram o público português com performances eletrizantes e
inesquecíveis (no Anexo 1 encontra-se uma lista dos eventos realizados no Estádio José de
Alvalade entre 1989 e 1997, e respectivo número de espectadores).
Foi neste contexto que surgiu, em 1991, a Música no Coração (“MnC” empresa de organização de
eventos musicais, de que Álvaro Covões era sócio, juntamente com Luís Montez, antes de fundar
a EiN), que iniciou a sua atividade com a promoção de pequenos concertos de artistas nacionais e
internacionais emergentes, ao mesmo tempo que assumia a organização das semanas académicas
de Coimbra, Porto e Lisboa – que, nesta época, eram os eventos mais próximos de grandes
festivais a ocorrer em Portugal.
A organização dos eventos musicais associados às semanas académicas revelou-se fundamental
para o ganho de experiência e credenciais da MnC – estes eventos que atraem um elevado
número de pessoas, com gostos variados, e exigem a presença de vários artistas em cada dia.
Era neste cenário que a MnC se propunha mudar a maneira como o público português consumia
música ao vivo: Em 1995 dá início a uma nova era de festivais em Portugal, com o precursor
Super Bock Super Rock (“SBSR”) a encabeçar os eventos que viriam a ser conjuntamente
designados como “Festivais de Verão”.
A primeira edição do SBSR, na Gare Marítima de Alcântara em Lisboa (a uns meros 6km do local
onde hoje se realiza o NOS Alive), com The Jesus and Mary Chain e The Cure como cabeças de
cartaz, vem introduzir um novo paradigma: os espectadores podem ver um número elevado de
concertos em dois ou três dias (a primeira edição do SBSR teve apenas dois dias, passando a
três dias a partir de 1996), através de uma experiência de consumo coletiva, num espírito de
comunhão e imersão no evento – num modelo bastante distinto dos concertos únicos em nome
próprio a que o público português estava habituado (ver no Anexo 2 cópia de bilhete para o SBSR
de 1995).
Apesar do surgimento de outros festivais urbanos, como o Festival Imperial ao Vivo (realizado no
Porto em 1997 e 1999) e o Festival T99 (realizado em 1999 no Estádio Nacional do Jamor em
1

V. Zamith, Fernando, in “Vilar de Mouros – 35 anos de Festivais”, Edições Afrontamento, 2003, pp. 48 e 50.

2

De acordo com os relatos disponíveis sobre a edição de 1982, este festival resultou em nove dias de constante de tensão entre os organizadores, cf.
Zamith, Fernando, Op. Cit., p. 134.
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Oeiras), o SBSR rapidamente se assumiu como o festival urbano por excelência, iniciando uma
separação clara de conceito face aos festivais em zonas rurais: em 1995 o Festival Paredes de
Coura (“Paredes de Coura”) passa a ter uma duração de dois dias (as edições de 1993 e 1994
tinham sido de apenas um dia), em 1996 ressurge o histórico Vilar de Mouros e em 1997 ocorre a
primeira edição do Festival Sudoeste (“SW”), na Zambujeira do Mar, este que viria a tornar-se o
maior festival não urbano em Portugal (ver no Anexo 3 cópia dos cartazes dos festivais para estes
anos).3
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Se a segunda metade da década de 90 viu o panorama festivaleiro português ganhar força e
momentum, os primeiros anos do século XXI foram aqueles em que os festivais proliferaram em
Portugal, e os “quatro grandes” cresceram tanto em cartaz como em audiência.
Nesta altura, em que os cartazes dos principais festivais eram maioritariamente dedicados ao
rock, passaram pelos palcos dos maiores festivais portugueses nomes como KoRn (Paredes de
Coura 2002, SBSR 2004, SW 2005), Muse (SW 2002, SBSR 2004), N.E.R.D. (SBSR 2004),
Fatboy Slim (SBSR 2004, SW 2005), New Order (SBSR 2005), Iggy Pop & The Stooges (SBSR
2005, Vilar de Mouros 2006), Bad Religion (Paredes de Coura 2000), Stone Temple Pilots (Paredes
de Coura 2001), Queens of the Stone Age (Paredes de Coura 2001 e 2003), Incubus (Paredes de
Coura 2002, SBSR 2005), Placebo (SW 2001, Paredes de Coura 2003), Motörhead (Paredes de
Coura 2004), Robert Plant (Vilar de Mouros 2000 e 2005), Iron Maiden (Vilar de Mouros 2000),
Neil Young (Vilar de Mouros 2001), Ben Harper (Vilar de Mouros 2001, SW 2005) e The Cure (SW
2002, Vilar de Mouros 2004).
A proliferação e proeminência dos festivais portugueses é acompanhada por dois factores
fundamentais que contribuem para o sucesso deste formato. Em primeiro lugar, o modelo de
negócio da indústria da música sofre mudanças profundas no início do século XXI, com as vendas
de discos a diminuir drasticamente em virtude do advento da partilha de ficheiros através da
internet (o Anexo 4 apresenta dados estatísticos de vendas da indústria musical em 2004,
compilados pela International Federation of the Phonographic Industry – “IFPI” – no qual se pode
constatar a forte redução de venda de música em suporte analógico).
Ao mesmo tempo, o acesso a plataformas de gravação e edição de conteúdo musical democratiza-se com o avanço tecnológico que torna a gravação áudio acessível à generalidade da população
por um custo relativamente reduzido com uma qualidade acima da média.
Estes dois factores contribuíram para redefinir também o conceito de sucesso dos artistas
contemporâneos: longe iam os dias em que o mercado permitia criar “super-estrelas” como os
Rolling Stones ou Pink Floyd, capazes de esgotar a lotação de estádios com capacidade para 50
mil espectadores.
Em Portugal, o surgimento de novos recintos, como o MEO Arena (à data denominado Pavilhão
Atlântico), com capacidades mais reduzidas de cerca de 20 mil espectadores, que permitem
atuações durante o ano todo, revela-se como a receita ideal para artistas a atuar em nome próprio
no início dos anos 2000 – que assim conseguem ter lotação esgotada, algo que seria impossível
num estádio.
Por sua vez, os festivais apresentam-se como um formato agregador, uma vez que a presença de
vários artistas de renome em cada dia permite alcançar audiências em números semelhantes
àqueles que se verificavam nos concertos de estádio no início dos anos 90.
3

Tanto a reedição/renascimento de Vilar de Mouros como a primeira edição do SW foram organizados pela MnC.
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É este factor agregador que permite posicionar os festivais portugueses como um ponto de
passagem quase obrigatório para bandas em tournée pela Europa.
Ao mesmo tempo, o número de festivais aumenta exponencialmente, fazendo surgir festivais para
todos os gostos e estilos musicais, desde o Reggae ao Metal, passando pelo Pop, Rock e World
Music.4
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Rock in Rio Tejo
Em Janeiro de 2003, começam a surgir notícias sobre a realização, durante o ano de 2004, em
Portugal, do Festival Rock in Rio (“RiR”), importando o conceito criado por Roberto Medina, em
1985 no Rio de Janeiro. Na sua génese, o RiR foi concebido para ser “o maior festival do mundo”
tendo atraído ao Brasil, na sua primeira edição, artistas internacionais como Queen, Iron Mainden,
AC/DC e Ozzy Osbourne, que nesta altura não faziam da América do Sul paragem habitual das
suas tournées – tendo para o público brasileiro de 1985 o mesmo tipo de impacto que Vilar de
Mouros teve para o público português em 1971.
As semelhanças com Vilar de Mouros estendem-se à irregularidade de edições, que apenas
voltaram a acontecer em 1991 e 2001 também no Rio de Janeiro.
Em 2004, o RiR é pela primeira vez realizado em Lisboa, no Parque da Bela Vista, trazendo
consigo uma verdadeira “lufada de ar fresco” para o modelo de negócio dos festivais portugueses.
Com efeito, enquanto que os festivais portugueses tinham como foco e core business a música –
com a consequente concentração de esforços na elaboração dos cartazes – o RiR apresenta o
festival como uma plataforma de ativação de marca, dando especial destaque aos patrocinadores,
e criando uma “cidade do Rock” na qual são oferecidas diversas experiências aos festivaleiros
(como, por exemplo, um slide por cima do público do festival e uma roda gigante). Ao mesmo
tempo, o RiR apresenta um novo modelo de ticketing, permitindo ao público em geral a compra de
bilhetes para uma zona VIP a um preço superior, introduzindo uma diferenciação de público com
base em factores puramente económicos.
Com estes dois elementos diferenciadores, o RiR despoleta nos espectadores a percepção do
festival como uma experiência – na qual assumem especial relevo e visibilidade os patrocinadores
– e não só como um evento musical.
Os restantes players do mercado tiram notas e capitalizam os benefícios colaterais trazidos pelo
RiR: o conceito de festival como plataforma de ativação de marca permite aumentar as receitas de
patrocinadores e, como refere Álvaro Covões “anos de Rock in Rio são anos em que vendemos
mais, porque se cria um efeito de rede à volta dos festivais.”.

I’m Still ALIVE
Em 2006 Álvaro Covões funda a Everything is New rompendo a acima referida parceria com Luís
Montez.

4

Cf. Relatório da APORFEST – Associação Portuguesa de Festivais de Música, resumo disponível para consulta em http://www.aporfest.pt/single-post/
2016/09/22/243-festivais-de-m%C3%BAsica-em-Portugal-no-ano-de-2016-estudo-Aporfest.
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Dando continuidade ao conceito base do SBSR, a EiN cria o festival Oeiras Alive, o qual se
afirmou desde logo como o festival urbano por excelência, proporcionando uma experiência singular
para o público.
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Apesar de, além do Alive, assumir ainda a organização do Paredes de Coura, a EiN posiciona-se
desde o início como mais do que uma mera empresa de organização de festivais, adicionando a
esta atividade a organização de outros eventos musicais durante o ano, promovendo concertos
em nome próprio de artistas blockbusters como Bom Jovi, Peter Frampton e Coldplay, com
lotações esgotadas em grandes arenas, bem como concertos de bandas menos conhecidas mas
com seguidores fiéis em pequenas salas de espetáculos como o Hard Club (Porto) e o Santiago
Alquimista (Lisboa).5
É desde logo patente a preocupação de Álvaro Covões e da EiN com a escolha de artistas a que
o público reaja positivamente, independentemente do formato ou dimensão do evento.
Mas a visão de Álvaro Covões vai ainda mais longe: a EiN não quer vender apenas música, mas
sim assumir-se como parte de um ecossistema cultural, tendo em vista a promoção de Portugal
enquanto destino turístico, conforme refere o próprio:6
“Sempre vi Portugal como um destino de exceção no contexto europeu, somos a ligação da
Europa a África e ao continente americano. E além da localização geográfica privilegiada,
temos ainda uma série de outras valências, como o clima invejável, a gastronomia fabulosa e
uma reconhecida simpatia. Por isso era urgente introduzir os eventos no léxico do turismo em
Portugal.”
Assim, a EiN assume-se, desde logo como um peso-pesado na organização de eventos culturais
em Portugal, um país em que o turismo se encontra em franca expansão (no Anexo 5 apresentam-se dados relativos à evolução do turismo europeu entre 2010 e 2015).
À organização de festivais e concertos, juntam-se eventos noutras áreas da cultura, como a
exposição da artista Joana Vasconcelos no Palácio Nacional da Ajuda – que levou 235 mil
visitantes a um monumento que anualmente conta com cerca de 50 mil visitas – a exposição
“Rubens, Brueghel, Lorrain. A Paisagem do Norte no Museu do Prado” em 2013/2014 e a exposição
“Os Saboias. Reis e Mecenas (Turim, 1730-1750)” em 2014, ambas no Museu Nacional de Arte
Antiga.
A EiN procura desta forma penetrar num mercado ainda inexplorado em Portugal, associando
turismo e cultura nas suas várias formas – música, artes plásticas e performativas.

Whole Lotta Festival
Inserido na visão holística do panorama cultural português adoptada pela EiN, desde o início que
o Alive tinha que se afirmar um festival de grande dimensão capaz de competir com os grandes
festivais europeus. Nas palavras de Álvaro Covões:
“Para criarmos um produto, temos de analisar o mercado. Falava-se muito de festivais de
Verão associados ao turismo de natureza, e precisamente por isso procurei o oposto: criar um
5

Em 2016, dez anos depois da sua constituição, a EiN faturou cinco milhões de euros.

6

Excerto retirado de entrevista disponível para consulta em http://upmagazine-tap.com/pt_artigos/everything-is-new-boas-vibracoes/.
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grande festival urbano. Os festivais de cidade, como o Alive, provocam muito mais a compra de
bilhetes para um só dia, não são necessariamente para um público festivaleiro, por isso há uma
grande responsabilidade na escolha do cartaz. […] não há acampamento, está-se numa cidade:
há praia de manhã, cultura ao almoço, música a partir das 17h00 e para os mais energéticos,
LUX a seguir ao festival.”
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O primeiro vector fundamental centrou-se na aposta no modelo exclusivamente urbano e consistente
ao longo do tempo (em contraste com o SBSR, que a partir de 2008 passou por vários locais,
chegando a ser divido entre Lisboa e Porto, passando pela Aldeia do Meco, em Sesimbra,
regressando a Lisboa a partir de 2015).
A preocupação com a escolha do cartaz – ou seja, com a presença de artistas de topo, edição
após edição – influenciou desde logo a escolha da data do festival. A fixação da primeira quinzena
de Julho para a realização do Alive teve como objectivo posicionar cronologicamente o festival
entre outros eventos de renome no resto da Europa, facilitando a captação de artistas já em
tournée pelo velho Continente.
Além da vivência de festival urbano, a EiN estabeleceu à partida uma visão ambiciosa para o Alive
com o mote “O melhor cartaz, sempre!”. E cumpriu: logo em 2007 o Oeiras Alive apresentou como
cabeças de cartaz Pearl Jam (cujo tema “Alive” dá o nome ao festival), The Smashing Pumpkins e
Beasty Boys (no Anexo 6 encontram-se os cartazes de todas as edições do Oeiras/Optimus/NOS
Alive, que demonstram a preocupação com o cartaz como um fio condutor a todas as edições).
A partir de 2008 a EiN iniciou uma parceria com a empresa de telecomunicações Optimus,
passando o festival a ser apelidado de Optimus Alive, nome que se manteve até à fusão da
Optimus com a ZON – fusão da qual resultou a NOS, o que determinou nova mudança de nome,
desta feita, para NOS Alive.
No ano de 2008, o Alive decorreu entre 10 e 12 de Julho, e captou a atenção dos media
internacionais ao juntar clássicos como Bob Dylan e Neil Young7, além dos recém reunidos Rage
Against The Machine, tendo sido um dos doze festivais recomendados pela revista NME, juntamente
com outros nomes estabelecidos como Roskilde (Dinamarca) ou Benicassim (Espanha).8
Apesar da sua recente história, o Optimus Alive 2008 contou com um público total de 100.000
espectadores, com um pico de 40.000 espectadores no dia 10 de Julho - em que foram cabeça de
cartaz os Rage Against the Machine, o que confirma o sucesso da aposta da EiN num cartaz com
nomes de peso do panorama musical internacional.
Mas nem só do cartaz vive um festival: para o sucesso do Alive contribuiu também a localização
escolhida pela EiN, o passeio marítimo de Algés, ao lado do rio, a menos de 2km da zona
histórica de Belém, com acesso fácil às praias urbanas da linha do Estoril, e servida por uma rede
de transportes públicos (autocarros, elétrico e comboio) com paragem praticamente dentro do
recinto do festival, o que permite a rápida e fácil deslocação até ao mesmo, não só para o público
nacional, mas também para o público estrangeiro que logo nesta edição alcançou 3% da lotação.
Embalado pelo sucesso de 2008, que lançou o festival para os headlines dos escaparates
internacionais especializados em eventos musicais, Álvaro Covões e a EiN não baixaram os
braços, e em 2009 continuaram a aposta no melhor cartaz nacional e um dos melhores cartazes
7

Cf. notícia disponível em http://www.uncut.co.uk/news/bob-dylan-and-neil-young-both-headline-european-festival-50084.

8

Cf. notícia disponível em http://blitz.aeiou.pt/gen.pl?p=stories&op=view&fokey=bz.stories/22835.
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internacionais, com os headliners Metallica, The Prodigy e Dave Matthews Band. Mais uma vez a
imprensa internacional não poupou elogios, assumindo cada vez mais preponderância a triple
threat cartaz, diversidade de experiências e preço.9
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No ano de 2010 o festival atingiu um marco histórico, conseguindo pela primeira vez esgotar as
entradas para um dos dias do festival – o dia 10 de Julho, que contava com os já “repetentes”
Pearl Jam como cabeças de cartaz – a mais de duas semanas do início do festival, no dia 22 de
Junho.10
Este feito repetiu-se em 2011, com mais antecedência, esgotando a 27 de Maio os bilhetes para o
primeiro dia do festival – dia 6 de Julho, que contava com os britânicos Coldplay como cabeças de
cartaz.11 Foi também em 2011 que a EiN fez um primeiro teste à expansão da capacidade do
festival, alargando o período de três para quatro dias. Esta solução, contudo, viria a revelar-se
infrutífera de um ponto de vista financeiro, uma vez que os preços dos bilhetes e volume de
patrocínios não acompanharam o crescimento do festival.
Este seria o padrão do festival entre 2012 e 2016, anos em que bandas britânicas como Radiohead
(2012 e 2016), Depeche Mode (2013), Arctic Monkeys (2014) e Muse (2015), voltaram a encher o
recinto do passeio marítimo de Algés e a esgotar os ingressos para o festival com mais de um
mês de antecedência.12
Este percurso não se fez, contudo, sem percalços e imprevistos: em 2014, na sequência da supra
mencionada fusão do main sponsor Optimus (fornecedor de serviços de telecomunicações móveis),
com a ZON (fornecedor de serviços de televisão por cabo e internet), que determinou um rebranding
da marca global para NOS, a EiN deparou-se com a necessidade de alterar o nome do festival, de
Optimus Alive, para NOS Alive. Apesar desta alteração profunda no main sponsor, a EiN manteve-se firme na intenção de manter a marca Optimus ainda durante o festival de 2014, de forma a
proteger o branding construído ao longo de 7 anos – foi, contudo, encontrada a solução de
compromisso de no, recinto do festival, toda a ativação da marca ser realizada com a marca
NOS.13
Esta transição faseada pretendia, além da proteção do branding do festival, evitar confusões com
o público estrangeiro, cada vez mais significativo no festival, que seria confrontado com um nome
diferente daquele que se encontrava impresso nos bilhetes, de quem já tinham ouvido falar e que
os tinha feito vir a Portugal.
Em 2015, contudo, já todo o branding do festival tinha migrado para a marca NOS, sem qualquer
impacto negativo na notoriedade do festival. Na verdade, a 1 de Julho de 2015 o festival encontrava-se praticamente esgotado, com uma assistência recorde de público estrangeiro de 31.000
espectadores (correspondentes a cerca de 19% do total).14
Este percurso de sucesso continuou em 2016, ano em que quatro meses antes do festival já se
encontravam esgotados os ingressos de três dias para o festival, bem como os bilhetes para o dia
9

Cf. notícia disponível em http://www.mtv.pt/noticias/nme-elogia-optimus-alive/dtjryg.

10

Cf. notícia disponível em https://www.publico.pt/2010/06/23/culturaipsilon/noticia/optimus-alive-torna-se-no-segundo-festival-a-esgotar-datas-em-portugaleste-ano—259636.

11

Cf. notícia disponível em http://blitz.sapo.pt/principal/update/optimus-alive11-dia-6-de-julho-esgotado-50-mil-vao-ver-coldplay=f73654.

12

Cf. notícia disponível em http://p3.publico.pt/cultura/mp3/3412/optimus-alive-e-eis-que-os-bilhetes-esgotaram.

13

Cf. notícia disponível em https://shifter.pt/2014/05/nada-de-nos-alive-festival-mantem-se-optimus-pelo-menos-este-ano/.

14

Cf. notícia disponível em http://www.dn.pt/artes/interior/festival-alive-quase-esgotado-mais-de-31-mil-estrangeiros-5260867.html.

ver. 01/07.21

AESE Business School

7

NOS Alive: Let there be Rock!

8 de Julho.15 2016 foi também o ano da consolidação do NOS Alive no estrangeiro, tendo sido
vendidos 32.000 ingressos fora de Portugal.
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2017 foi, contudo, o ano do pináculo comercial do NOS Alive. Com a confirmação, feita em
outubro e novembro do ano anterior, de nomes como Depeche Mode e Foo Fighters, no dia 3 de
maio (ou seja, mais de dois meses antes do início do festival), é anunciado algo inédito nos
festivais portugueses: as entradas para o NOS Alive estavam completamente esgotadas, tanto
para bilhetes de um dia, como para os ingressos dos três dias de festival.
O público estrangeiro também não desiludiu e do total de 55.000 espectadores diários, 21.000
ingressos foram parar às mãos de espectadores estrangeiros. Apesar de este número ser inferior
aos 32.000 ingressos vendidos no estrangeiro em 2016, estes números confirmam que o público
português está mais ávido que nunca para assistir ao festival.
Em 2017 iniciou-se também uma experiência piloto em parceria com o festival MED Cool em
Madrid, tendo sido vendidos 100 bilhetes que conferem direito à entrada nos dois festivais.16

O Desafio
“O sucesso do NOS Alive é ter um bom cartaz. Temos de pensar num alinhamento que agrade
aos portugueses, mas também aos mercados que pretendemos atingir, ou seja, Reino Unido,
França e Espanha.
O sucesso no estrangeiro passa também pelo marketing. Em 2017, com publicidade no metro
de Londres, sobretudo porque vendemos o destino e não só o festival. Adicionamos conteúdos
ao festival, que, apesar de não estarem dentro do recinto, fazem parte do festival. Se a música
só começa às 17h por que não poder usufruir de todos os conceitos que estão na envolvência,
quer seja em Cascais, Oeiras, Sintra ou Lisboa?”
Álvaro Covões

Atingido o pináculo do sucesso comercial do NOS Alive, Álvaro Covões e a EiN questionam-se
sobre como manter e aumentar o sucesso de um evento que se revelou praticamente infalível de
um ponto de vista comercial, mas, ao mesmo tempo, cria no público cada vez mais expectativas
relativamente à edição seguinte.
Estando em curso a organização da edição de 2018 do NOS Alive, Álvaro Covões refletia sobre
as alternativas que se lhe apresentavam para esta edição.
A estrutura de custos do NOS Alive é relativamente simples: 66% do custo corresponde à
contratação de artistas, e 33% à infraestrutura necessária. Já as receitas são constituídas em
partes aproximadamente iguais de patrocínios, bilhetes – com preços que variam entre € 59,00
para um dia e € 129,00 para três dias – e Food and Beverage (“F&B”).
Aumentar a duração do festival de três para quatro dias já se tinha revelado uma opção inviável
de um ponto de vista financeiro, e não era claro o impacto que essa opção teria na visibilidade
nacional e internacional. Poderia, contudo, ser explorada a variante de realizar o festival em dois
15

Cf. notícia disponível em http://observador.pt/2016/03/14/nos-alive-esgotados-passes-tres-dias-bilhetes-8-julho/.

16

Cf. notícias disponíveis em em http://observador.pt/2017/05/03/nos-alive-2017-esta-esgotado/ ; https://www.timeout.pt/lisboa/pt/blog/nos- alive-com-bilhetesesgotados-050317 e http://24.sapo.pt/vida/artigos/nos-alive-com-bilhetes-esgotados-e-um-acaopamento-entre-as-novidades.
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fins-de-semana, com reprodução integral do cartaz – à semelhança do modelo utilizado no festival
Coachella, na Califórnia – duplicando a capacidade sem necessidade de modificações estruturais
em termos de recinto e localização. Mas será que este passo de gigante seria exequível de um
ponto de vista financeiro? Duplicar o cartaz do festival implica desde logo duplicar a maior parcela
da estrutura de custos – os artistas – e não era ainda claro que o público português (e estrangeiro)
tivesse capacidade de absorver esta duplicação de oferta.
Aumentar a lotação total do festival através da mudança de localização era outra alternativa, mas
Álvaro Covões interrogava-se sobre se esta possibilidade não poderia desvirtuar o espírito do
festival. Ao longo dos anos, o NOS Alive oferecia o melhor cartaz em conjunto com uma localização
singular, próxima do rio, da cidade, de cultura e da praia. Esta dupla vantagem competitiva não
podia ser eliminada, até porque o Alive sempre se demarcou também pela consistência: o melhor
cartaz, o mesmo sítio e experiência de festival urbano. A mudança de localização poderia
enfraquecer a imagem e o produto oferecido pelo festival.
Por outro lado, a sua experiência noutros eventos dizia-lhe que aumentar a capacidade de
espectadores poderia não ser viável de todo: em 2008 a EiN tinha organizado um concerto da
cantora Madonna no Parque da Bela Vista em Lisboa, no qual recebeu uma assistência de 75.000
pessoas. Apesar de este ser um recinto maior do que aquele em que se realiza o NOS Alive, e de
não existir no evento qualquer espaço para patrocinadores, a experiência revelou que um evento
com este número de espectadores era quase impraticável em termos logísticos.
A criação de espaços diferenciados dentro do recinto do festival (e.g. Zonas VIP e Golden Circle)
poderia permitir um aumento de faturação e receitas, além do o envolvimento de mais
patrocinadores, que pretendessem dar o nome às novas infraestruturas, mas num evento de três
dias e com vários concertos em cada dia – o que motiva uma grande movimentação de público –
estas zonas poderiam criar um pesadelo logístico. Além disso, apesar de o NOS Alive ser um
festival urbano com uma vivência distinta dos festivais rurais que normalmente implicam
acampamento e uma experiência mais indiferenciada, o core business do NOS Alive é proporcionar
o melhor alinhamento musical possível. A introdução de elementos diferenciadores com base em
critérios económicos poderia transmitir a mensagem errada de que o Alive se estava a tentar
transformar no RiR – e, isso sim, poderia destruir o esforço de branding de uma década centrado
na oferta musical.
Poderia ainda tentar desmaterializar o festival, estendendo-o no espaço e no tempo com a entrada
do festival nos canais digitais. No entanto, para um festival que sempre se orgulhou da sua
localização singular e de proporcionar uma experiência centrada na assistência de concertos com
os melhores artistas da atualidade, a introdução de canais digitais poderia ter o mesmo efeito
pernicioso da criação de zonas diferenciadas.
No meio de todas estas ideias, pairava ainda a visão que Álvaro Covões tinha para a EiN: ser um
player completo e forte na comercialização de Portugal como destino turístico. Os números do
turismo não paravam de aumentar e cada vez mais fazia sentido posicionar uma empresa de
organização de eventos como a principal produtora de conteúdos. Mas será que a EiN estaria à
altura desde desafio conseguindo integrar nele a edição de 2018 do NOS Alive?
Ao pensar em todas estas alternativas, Álvaro Covões relembrava o momento em que, em 1997,
subiu ao palco principal do SW, um dia antes do início do evento, e se interrogou se tudo aquilo
seria apenas uma grande loucura.
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Vinte anos depois, Álvaro Covões e a EiN conseguem o feito histórico de esgotar a totalidade das
entradas para um festival de Verão em Portugal, alcançando um nível de sucesso nunca antes
visto neste tipo de eventos.17
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Em 2017, o NOS Alive já tinha vendido tudo o que havia para vender, mas com a edição de 2018
já na forja, Álvaro relembrava as palavras de Jamiroquai: Where do we go from here?

17

O NOS Alive é, aliás, o festival português com maior n.º de notícias, cf. notícia disponível em http://marketeer.pt/2017/03/13/nos-alive-e- o-festival-commais-noticias-em-2017/.
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Anexo 1
Lista dos eventos realizados no Estádio José de Alvalade (1989-1997)
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Artistas
The Cure
Rolling Stones
David Bowie
Tina Turner
Paul Simon
Carlos Santana
Joe Cocker e Simple Minds
Brian Adams
Dire Straits
Soundgarden, Faith no More eGuns’N’Roses
Elton John
Genesis
Michael Jackson
GNR
Bruce Springsteen
U2
Suicidal Tendencies, The Cult e Metallica
Depeche Mode
Sting
Prince
Billy Idol e Bon Jovi
Phil Collins
Brian Adams
Pink Floyd*
Bon Jovi
R.E.M.
Rolling Stones
U2

Data

N.º Aproximado de espectadores

28/06/1989
10/06/1990
14/09/1990
29/09/1990
20/07/1991
27/07/1991
31/07/1991
13/12/1991
16/05/1992
02/07/1992
16/07/1992
23/07/1992
26/09/1992
10/10/1992
01/05/1993
15/05/1993
16/06/1993
11/07/1993
01/08/1993
15/08/1993
11/09/1993
07/05/1994
10/06/1994
22 e 23/06/1994
15/06/1995
20/06/1995
24/06/1995
11/09/1997

15.000
60.000
20.000
60.000
15.000
25.000
20.000
30.000
60.000
60.000
50.000
50.000
60.000
15.000
40.000
50.000
60.000
15.000
15.000
60.000
35.000
40.000
20.000
85.000
35.000
25.000
60.000
60.000

* A assistência de 85.000 pessoas refere-se aos dois dias de concertos.
Fonte: arquivo pessoal dos autores.
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Anexo 2
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Cópia de bilhete para o SBSR de 1995

Anexo 3
Cartazes dos Festivais Paredes de Coura, Vilar de Mouros e SW em 1995, 1996
e 1997, respectivamente
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Anexo 4
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Vendas da indústria discográfica mundial em 2004 (em milhões de unidades)

Fonte: International Federation of the Phonographic Industry, “The Recording Industry World Sales 2005”, disponível para consulta em
http://www.ifpi.org/content/library/worldsales2004.pdf.

ver. 01/07.21

AESE Business School

13

NOS Alive: Let there be Rock!

Anexo 5

AESEinsight – Uso exclusivo para Alumni AESE #BusinessKnowledge – Agosto/2021

Evolução do número de turistas e impacto económico do turismo na Europa entre
2010 e 2015 (últimos dados disponíveis)

Fonte: World Tourism Organization (UNTWO), “Tourism Highlights 2016 Edition” , disponível para consulta em http://www.e-unwto.org/
doi/pdf/10.18111/9789284418145.
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Anexo 6
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Cartazes do Alive entre 2007 e 2017
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Anexo 6 (continuação)
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Anexo 6 (continuação)
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