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Marketing Empresas nacionais fazem parcerias na América Latina e acirram competição no 
mercado de artes e espetáculos 
 
Mal o ano começou e a nova estrela do rock and roll internacional, The Chemical Romance, 
desembarcou no Brasil, em fevereiro, como parte da sua primeira turnê no mundo. Na 
seqüência, ícones como Iron Maiden e Bob Dylan apresentam-se nesta semana.  As atrações 
que abrem o ano no Brasil são trazidas pela Mondo Entretenimento, que ainda promete 
novidades neste semestre. De promessas também vive a Time 4 Fun, que está em vias de 
bater o martelo para trazer o também  lendário Ozzy Osbourne, no dia 3 de abril, para o Rio 
de Janeiro, e no dia 5 para São Paulo - datas ainda não confirmadas pela produtora.  
 
Seja como for, o fato é que 2008 desponta como ano de consolidação do Brasil na rota das 
grandes atrações internacionais, processo que já vem desde 2005 impulsionado por uma série 
de fatores, dentre os principais: a derrocada do modelo de venda de CDs, que obrigam os 
artistas a apostarem mais em turnês como fonte de receita, e a queda do dólar. Além disso, 
move também as empresas de produção o aumento da renda do brasileiro de uma forma 
geral, o que garante público, pelo menos na classe média, para as atrações.    
 
Segundo o sócio-diretor da Mondo Entretenimento, João Paulo Affonseca, a contratação dos 
músicos de maneira mais freqüente é facilitada pela profissionalização do mercado de 
produção de eventos no País. "Antes era necessário gastar uma fortuna para importar 
equipamentos, o que não acontece hoje", afirma Affonseca, que divide sociedade com William 
e Anne Crunfli.  
 
No caso da PlanMusic, que realizou o histórico show dos Rolling Stones e U2, ambos no início 
de 2006, ainda é cedo para comemorar euforia com relação ao aquecimento do mercado. 
Segundo o sócio-diretor da empresa, Francisco Dourado, o volume ainda é aquém do que 
poderia ser diante do cenário atual. "O Brasil ainda tem problemas no que diz respeito a 
espaços e técnica de montagem para megashows", afirma Dourado.   
 
Alianças latinas 
Diante das perspectivas de crescimento neste mercado, as empresas nacionais já começam a 
expandir parcerias pela América Latina e oferecer mais datas de shows em países da região, o 
que aumenta o poder de barganha para negociar o contratos e reduz custos. A partir das 
apresentação do Iron Maiden, a Mondo inaugura um modelo de operação no qual ficará 
responsável pela gerência das apresentações da banda na Argentina e no Chile em sociedade 
com a venezuelana Evempro. "Essa é a primeira experiência e partiremos para expandi-la 
junto com a Evempro", afirma Affonseca.  
 
A empresa segue na esteira da Brasil 1 Entretenimento, que entrou chamando atenção do 
mercado por trazer a turnê de retorno aos palcos do The Police. A companhia firmou aliança 
estratégica com o produtor argentino, Daniel Grinbank, dono da DG Medios y Espectáculos. 
Elas passam a concorrer diretamente com a atual Time 4 Fun (ex-CIE Brasil) que adotou a 
marca, em setembro de 2007, como parte do contrato de compra, pela Gávea Investimentos, 
do controle das operações da empresa de entretenimento CIE (Corporação Interamericana de 
Entretenimento) na América do Sul por US$ 150 milhões, ocorrido em maio do ano passado. A 
empresa partiu em busca de "internacionalizar" a marca que realiza também grandes shows na 
Argentina e Chile.   
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