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Peças canceladas na Broadway, fuga de patrocinadores na stock-car, queda de público na 
Disney - a crise agora ameaça o mercado americano de entretenimento 
 
Desde 1920, as peças da Broadway - bairro de Nova York que ganhou fama mundial por 
abrigar musicais como O Fantasma da Ópera, Cats, Evita e Os Miseráveis - seguem a tradição 
de semanalmente divulgar o público que compareceu aos seus teatros e o valor médio do 
tíquete - a arrecadação total dividida pelo número de espectadores. Nesta temporada, porém, 
Robert Sillerman, co-produtor de O Jovem Frankenstein, espetáculo baseado no filme de Mel 
Brooks, resolveu fugir à regra, alegando que "não há benefícios comerciais em divulgar essas 
informações". A desculpa, como era de esperar, não colou. Por trás de sua decisão estava o 
teor das informações que seriam divulgadas. O Jovem Frankenstein, uma produção de 11 
milhões de dólares, estava se saindo um fiasco. Os críticos se queixavam. E o preço dos 
ingressos - entre 120 e 450 dólares - não combinava com a nova era da frugalidade no 
consumo nos Estados Unidos, uma decorrência direta da atual crise. Prevista para ficar três 
anos em cartaz, no mínimo, a comédia estrelada pelo doutor Victor Frankenstein e sua criatura 
deve sair do palco no início de janeiro de 2009. Na mesma semana em que se tornou público o 
fim precoce da temporada, outras três montagens da Broadway anunciaram que deixarão cair 
o pano pela última vez antes do fim do ano, pelo mesmo motivo: falta de espectadores.  
 
O fenômeno contraria o senso comum de que, em tempos duros, o mercado de entretenimento 
aumenta os seus lucros, pois funciona como uma válvula de escape às agruras do cotidiano. 
Crises como a Grande Depressão de 1929 fizeram maravilhas aos cofres de Hollywood. Foi 
assim com a versão original de King Kong, lançada no início da década de 30 e que se 
manteve como a maior arrecadação do cinema durante quase uma década. Neste final de 
2008, porém, o enredo tem sido diferente. O filme mais visto do mês de novembro foi 007 - 
Quantum of Solace, seqüência do espião inglês James Bond, que arrecadou 322 milhões de 
dólares no fim de semana de estréia, menos da metade dos blockbusters lançados nos últimos 
anos. Além das produções da Broadway e de Hollywood, vários outros setores do mercado do 
entretenimento vêm sendo afetados pela atual crise financeira. "Essa história de que o setor 
do lazer está protegido desse tipo de intempérie é um mito criado pelo próprio setor, não 
passa de propaganda", disse a EXAME o professor da Universidade de Cambridge Harold Vogel, 
autor de Entertainment Industry Economics (ou "A economia da indústria do entretenimento", 



numa tradução livre). "O entretenimento é tão vulnerável à economia quanto qualquer outro 
setor."  
 
Além da queda de público, a retirada de cena de grandes patrocinadores ajudou a agravar a 
situação do mercado da diversão nos Estados Unidos. "Injetar dinheiro no teatro é um luxo, 
não um investimento", afirma James Freydberg, um veterano produtor de espetáculos da 
Broadway, onde cerca de 80% das peças nunca chegam a recuperar o investimento inicial. 
Não são apenas as peças do circuito de Nova York que enfrentam agora esse tipo de 
dificuldade. As empresas acostumadas a bancar outras categorias de espetáculos estão 
igualmente arredias. O golfista Tiger Woods, por exemplo, perdeu recentemente um patrocínio 
de 9 milhões de dólares por ano da General Motors. No auge da pior crise de sua história, a 
GM não teve mais como bancar seu caríssimo garoto-propaganda. Pior golpe vem sofrendo a 
Nascar, a stock-car dos Estados Unidos, o segundo esporte em audiência na TV do país, 
perdendo apenas para o futebol americano. Das 43 equipes da Nascar, apenas 26 conseguiram 
patrocínio para a temporada 2009. As outras escuderias pensam em alternativas para apertar 
o cinto ou simplesmente deparam com a inevitabilidade de ter de encerrar as atividades. "É 
surpreendente, porque em tese os esportes com transmissão ao vivo pela televisão são os 
menos vulneráveis a crises econômicas", diz Vogel.  
 
Para tentar amortecer o choque, várias empresas ligadas ao setor de entretenimento lançaram 
promoções nos últimos meses. A Disney, por exemplo, oferece três dias de graça para quem 
reservar uma visita de uma semana a seus hotéis e parques temáticos neste final de ano. O 
movimento do Disney World, na Flórida, e da Disneylândia, na Califórnia, caiu cerca de 10% e 
o grupo Disney registrou queda de 13% no faturamento dos últimos três meses. Em Las 
Vegas, as diárias de muitos hotéis foram cortadas pela metade desde que o número de 
visitantes em setembro e outubro caiu 10% em relação aos mesmos meses de 2007. Para 
desespero dos proprietários de cassino, os que foram até a capital mundial dos jogos de azar 
gastaram em média 20% menos na hora de tentar a sorte. A atual crise financeira, talvez pela 
primeira vez na história, desafia o clichê de que o show não pode parar. 
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