
A culpa é do público?
Apresentação do Grupo RBD, revelado em novela de ma io raud iênc ia do SBT,
provocou tragédia e revelou inabi l idade dos organizadores em l idar com o problema
ALISSON ÁVILA'

É difícil evitar o chavão "só
mesmo no Brasil" quando se busca
explicar a postura das empresas
ligadas ao evento que causou a
morte de três pessoas no dia 4,
durante show do grupo mexicano
RBD no estacionamento de um
shopping na periferia da zona sul
de São Paulo. Quase uma semana
após a tragédia e até o fechamento
desta edição, as instituições envol-
vidas direta ou indiretamente no
caso (EMI Music, Grupo Pão de
Açúcar/Extra, Shopping Fiesta e
SBT) permaneciam em silêncio
quanto a assumir suas responsa-
bilidades.

Do ponto de vista do marke-
ting, é triste perceber que tais or-
ganizações se mostrem pró-ativas
e abertas à sociedade somente
durante o processo de aquisição e
incremento de vendas a clientes.
O discurso politicamente correto
de prestação de contas à comu-
nidade, responsabilidade social e
transparência corporativa parece
transformar-se em vácuo quando
confrontado com a realidade.

Pior do que isso: nas raras
intervenções dessas companhias
para comentar o caso ao longo
da semana passada, elas disse-
ram que tudo deu errado por
causa da empolgação do público
— motivado pelas próprias em-
presas a participar do evento. Os
envolvidos têm até o próximo dia
18 para atender à solicitação de
informações expedida pelo Minis-
tério Público.

O entrevero se deu por conta
de uma "sessão de autógrafos"
do RBD, pertencente ao catálogo
da gravadora EMI Music, que
passou alguns dias no Brasil no
início de fevereiro para visitas
promocionais. Voltado ao públi-
co adolescente, o grupo é um
subproduto da novela Rebelde,
criada na Argentina e atualmen-
te exibida em 65 países. Uma
versão mexicana entra no ar no
SBT às 18h50. Além de visitas à
mídia e participação no programa
Domingo Legal, o RBD tinha pre-
vista uma sessão de autógrafos de
seu CD no hipermercado Extra
— pertencente ao Grupo Pão de
Açúcar —, em sua unidade anexa
ao Shopping Fiesta, localizado em
uma das regiões mais pobres de
São Paulo.

Assim como havia ocorrido
com a comunidade hispânica nos
Estados Unidos, onde encontros
do público com o grupo fugiram do
controle, 7 mil pessoas receberam
os atores-cantores no aeroporto
de Cumbica, em Guarulhos, e 20

Silêncio de Pão de Açúcar/Extra, EMI Music, Shopping Fiesta e SBT, envolvidos no show do
grupo mexicano que causou a morte de três pessoas, revela omissão de organizadores

mil espectadores acotovelaram-se
no estacionamento do Shopping
Fiesta para vê-los cantar. A dife-
rença do Brasil para os EUA neste
caso é que lá os eventos foram
suspensos. Aqui, a diversão juvenil
transformou-se em tragédia.

Sem alvará de autorização
ou licença da subprefeitura de
Capela do Socorro, da Secreta-
ria de Habitação ou do Corpo
de Bombeiros, com um acesso
único para entrada e saída e sem
segurança, o local não sinalizava
uma sessão de autógrafos: havia
um palco, grades de retenção de
público, caixas de som, pedestais
de microfones e um banner do
Extra sobre o palco. A confusão
aconteceu quando a multidão
tentou se aproximar dos artistas:
dezenas de pessoas foram pisotea-
das. Além das mortes, mais de 40
ficaram feridas.

Tudo isso provocou o cancela-
mento da ida do RBD ao Domingo
Legal no dia seguinte. O apresen-
tador Gugu Liberato abriu seu
programa justificando a ausência
do grupo "em respeito às famílias
das vítimas do acidente". Tal
informação foi disponibilizada
também no site da emissora, no
começo da semana passada, refe-
rindo-se a um "evento realizado
por uma rede de hipermercado".
Não houve mídia no canal promo-
vendo o encontro.

Apesar disso, o SBT foi a
única organização a se pro-
nunciar oficialmente sobre as
mortes — - mesmo que tenha
sido para dizer que não tinha
nada a ver com o caso. Tanto
o Extra/Grupo Pão de Açúcar
quanto o Shopping Fiesta ou a
EMI não veicularam nenhuma
informação em seus sites ou
prestaram esclarecimentos à
sociedade sobre quem produziu

o show. A gravadora e a rede de
varejo soltaram apenas notas
anunciando a abertura de sin-
dicâncias internas e, no caso
do Pão de Açúcar, um comuni-
cado dizendo que "a euforia e a
exaltação dos milhares de fãs
presentes ao evento promoveu
um grave tumulto".

Em conversas com fontes
da EMI, a gravadora empurra a
responsabilidade para o Pão de
Açúcar e diz que aguarda deli-
beração de seu departamento
jurídico para divulgar um comu-
nicado. O Pão de Açúcar, por sua
vez, revela que só se pronunciará
pelos meios legais, mas afirma
que a EMI não poderá se isentar,

já que foi responsável pela turnê
promocional.

O Ibope Telereport revela
que, na última semana de janeiro,
Rebelde liderou a audiência entre
as novelas do SBT, com índices de
10 pontos na região de São Paulo.
Porém, segundo dados do Con-
trole da Concorrência, a atração
não figura entre os três maiores
faturamentos publicitários das
tramas da rede. Ocupando o
quarto lugar, tem como patro-
cinador único o detergente Ypê.
A EMI Music diz que os álbuns
do grupo já somaram mais de
500 mil cópias vendidas no
País, mas nem sua assessoria
nem a Associação Brasileira dos
Produtores de Discos (ABPD)
confirmam o número.

"BOBEOU"

José Victor Oliva, diretor da
Banco de Eventos e responsável
por acontecimentos como o Ré-
veillon do Rio de Janeiro e o even-

to musical Nokia Trends, ressalta:
"Eventos são ao vivo. Não dá para
jogar os erros fora. Segurança é o
item mais fundamental de todos".
Ele complementa dizendo que
problemas como o do show do
RBD prejudicam o setor de even-
tos, uma vez que os anunciantes
podem temer vincular seus no-
mes a um tipo de ferramenta de
comunicação que pode causar até
mesmo mortes.

O diretor de marketing da
ESPM, Emmanuel Publio Dias, opi-
na que o Pão de Açúcar "bobeou"
na organização e ao não saber se
dirigir à sodedade imediatamente,
assim como as demais companhias
envolvidas. "Quando a comunica-
ção sai da área mercadológica para
a política, no que tange à relação

S entre uma marca e a sociedade,
l1 nada melhor do que falar, e falar

reconhecendo a verdade."
Já o professor de gestão de

comunicação com o mercado
da Fundação Getúlio Vargas,
Antônio Cosenza, acredita que
as empresas brasileiras ainda
não perceberam a importância
da transparência. "Nem todo
mundo que está no Instituto
Ethos pratica os valores lá
defendidos. A fase ainda é de
afinar o discurso, caso con-
trário entramos no campo dos
marqueteiros", considera.

Cosenza vai além ao cobrar
mais responsabilidade das es-
tratégias de marketing, que
geram consumo e provocam
desejos sem mensurar a dimen-
são desses processos na socie-
dade. "É fundamental pensar
na conseqüência das ações de
marketing, que muitas vezes
só aumentam a frustração das
pessoas, as diferenças sociais,
o consumo de pirataria e até
mesmo a violência."

'COLABOROU CLÁUDIA BREDARIOLI

SBT traz American Idol para o Brasil
Na quarta-feira, 8, a novata

cantora norte-americana Kelly
Clarckson desbancou a veterana
e favorita Mariah Carey na pre-
miação do Grammy 2006 e fa-
turou dois dos principais troféus
da noite: melhor cantora pop e
melhor disco pop. Kelly foi alçada
ao show business por ter vencido
o reality show American Idol, que
nos últimos anos ganhou versões
tropicalizadas na Globo (Fama)
e no SBT (Popstars). Nos Esta-
dos Unidos e em outra dezena
de países, o modelo da atração
criada pela produtora Fremantle
(a mesma de O Aprendiz) gerou
visibilidade a diversos artistas,
que conquistaram sucesso e
reconhecimento. Aqui, o mais
longe que se chegou foi a um
certo barulho causado por nomes
como Rouge e Br'0z, vencedores
do programa Popstars, e da dupla
sertaneja Hugo e Tiago, que sur-

giu no programa Fama.
Entretanto, mesmo que o Brasil

não tenha a tradição de revelar
novos artistas através de festivais
e concursos, tudo indica que esse
baixo aproveitamento na criação
de estrelas da música por meio da
TV poderá mudar. O SBT comprou
da Fremantle os direitos originais
do programa e está investindo R$
lO milhões para fazer a versão local
de American Idol.

Batizada de ídolos, a atração
deve estrear no País na nova
grade do SBT no começo de
abril, em horário nobre, e conta
com um acordo já assinado com
a gravadora Sony para lançar
um disco e gerenciar a carreira
do vencedor. A Unilever (Seda)
já comprou uma das quatro co-
tas de patrocínio, ao custo de
tabela de R$ 8,75 milhões.

O diretor nacional de vendas
do SBT, Demétrio Amono, diz que

ídolos será veiculado entre 21h30
e 22h, duas vezes por semana.
"Vamos fortalecer o prime time,
já que teremos também uma nova
novela nacional na mesma faixa
de horário. Com essa aquisição,
dificilmente Popstars voltará ao ar.
ídolos é mais dinâmico, interativo,
e teremos prioridade de renovação
para os próximos anos."

O SBT espera obter lucros
extras com o licenciamento da
marca e com merchandising
dentro do programa, cuja versão
ao vivo terá início com 30 partici-
pantes. Cinco capitais estiveram
presentes nas seletivas, que re-
uniram dezenas de milhares de
candidatos. Estão em andamento
contatos para o lançamento de
uma revista e para uma parceria
com operadoras telefônicas a fim
de administrar as 200 milhões de
ligações esperadas ao longo de
todo o programa. (AA)
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