
Monday, bloody Monday!
Estrutura desastrosa no processo de venda de ingressos para shows do 112 deixou
rastro vermelho para imagem de empresas envolvidas na promoção do evento
CLÁUDIA BREDARIOLI

Não chegou a ser literalmen-
te sangrenta por pouco, mas foi
completamente caótica a segun-
da-feira, 16, que marcou o início
da venda dos ingressos para os
shows do U2 no Brasil. E, se nas
filas o público não entoava Sun-
day, Bloody Sunday - - sucesso
que os roqueiros irlandeses com-
puseram em uma referência ao
domingo sangrento em que ocor-
reu um violento confronto entre
católicos e o exército britânico,
em 30 de janeiro de 1972 - -, os
milhares de fãs que, frustrados e
sem ingressos, bradaram diante
das lojas contra o Pão de Açúcar
e a organização do evento, no
fundo, deveriam estar pensando
no primeiro verso desse sucesso
da banda: I can't believe the
news today (Não posso acreditar
nas notícias de hoje).

O desempenho calanútoso no
quesito organização foi colocado
na conta da imagem das compa-
nhias envolvidas. Resultado: a
estratégia aparentemente bri-
lhante de associação da marca de
seis grandes empresas (Accioly
Entretenimentos, Planmusic,
Pão de Açúcar, Siemens/BenQ
Mobile, Claro e Speedy) a um
dos maiores eventos musicais
do ano no Brasil desfez-se em
reclamações que culminaram em
uma notificação do Procon aos

organizadores do
show. A advertên-
cia pedia, acima
de tudo, esclare-
cimentos, já que
o desencontro de
informações foi a
tônica de um dia
em que todos os
números divulga-
dos foram somen-
te estimados. Não
havia certeza al-
guma sobre quan-
tas pessoas fica-
ram nas filas sem
serem atendidas,
nem quantos in-
gressos deixaram
de ser vendidos
na fatídica segunda-feira.

O ônus desse desgaste foi
especialmente grave para o
Pão de Açúcar dentre as
companhias envolvidas, a que
mais teve sua marca exposta
no processo, já que os postos
de venda eram suas próprias
lojas. No início da noite, o
nome da maior rede de super-
mercados do Brasil era ento-
ado nos mais diversos "hinos"
cantados pelos fãs, que ainda
envolviam os proprietários da
rede e traziam promessas de
fazer futuras compras apenas

Marca exposta: fãs revoltados com a desorganização na venda de ingressos vingam-se no totem do supermercado

condições ainda de avaliar a
dimensão desse episódio e seu
prejuízo para a imagem da em-
presa", reconheceu o diretor de
comunicação do Pão de Açúcar,
Paulo Pompílio.

ÂNIMOS EXALTADOS
O que se viu foram erros atrás

de erros. As filas davam voltas
nos quarteirões sem que nin-
guém saísse do lugar por horas,
milhares de pessoas esperaram
pelo momento de comprar um
ingresso durante todo o dia e
deixaram as lojas, depois do cair

queriam. Na maioria dos pon-
tos-de-venda, apenas um caixa
estava realizando as operações,
várias impressoras não funcio-
naram - - e todas precisaram de
reparos ao mesmo tempo.

No fim do dia, as cenas
registradas, por exemplo, no
estacionamento do Shopping
Villa Lobos, em frente à loja
do Pão de Açúcar, realmente
remetiam a uma segunda-feira
sangrenta: correria, destruição,
portas lacradas. Só não houve
sangue porque nem sequer os
seguranças estavam no local.

nos concorrentes. "Não temos da noite, sem conseguir o que Mas a polícia esteve de pronti-

dão em muitos pontos em que
os ânimos se exaltaram, ape-
sar de não ter sido registrado
oficialmente incidente algum.
Afinal, os "supostos marginais"
que poderiam estar nas filas
eram pessoas que contavam,
no mínimo, com R$ 100 - - um
terço do valor do salário mínimo
atual para desembolsar em
um ingresso para estudantes.
Aliás, a banda, que é conhecida
por sua postura em favor dos
pobres e oprimidos, foi critica-
da pelos altos preços cobrados
pelos ingressos nos shows.

As primeiras explicações
sobre o caos que se formou, vin-
das da Accioly Entretenimentos

- responsável pela venda dos
ingressos —, foram de que não
era estimada tamanha deman-
da. Segundo a empresa, pela
manhã mais de 100 mil pessoas
se amontoavam nas filas dos 12
PDVs (dez em São Paulo e dois
no Rio de Janeiro) e perto de 10
mil foram atendidas, incluindo
aquelas que receberam senhas
para ir comprar seus ingressos
depois. O próprio empresário
Alexandre Accioly reconhece
que foi um erro 'a escolha da
rede de supermercados como
PDV e assume sua parcela de
culpa. "Mas não poderíamos
prever que as impressoras te-
riam problemas e haveria tanta
gente nas filas", diz.

Há, contudo, na história
recente do showbizz nacional

- inclusive os realizados pela
Planmusic e também dos
grandes eventos esportivos, vá-
rios exemplos de altas demandas
atendidas com algum estresse,
mas que nem de longe tiveram
registro dos mesmos incidentes.
Isso vale para o Rock in Rio, as
corridas de Fórmula l, as finais
de campeonato de futebol e
outros shows de atrações in-
ternacionais que há pouco se
apresentaram no Brasil.

SOLUÇÃO DISTANTE
Mesmo que agora todas as

empresas envolvidas no evento
estejam se mobilizando para
tentar contornar a situação, a so-
lução ainda parece distante. Mas
o Pão de Açúcar saiu na frente
tomando iniciativas como a de
publicar anúncios com esclare-
cimentos sobre o ocorrido nos
mesmos jornais em que distri-
buiu encartes com fotos de seus
funcionários vestindo óculos de
sol ao estilo do vocalista do U2,
Bono Vox.

No entanto, diante do comu-
nicado divulgado pela Accioly
Entretenimento de que somente
a partir do dia 27 serão divul-
gadas novas diretrizes sobre
o procedimento de venda dos
ingressos para o segundo show
da banda no Brasil, resta, aos fãs,
a pergunta de Sunday, Bloody
Sunday: How long must we sing
this song? (Por quanto tempo te-
remos de cantar esta canção?)
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