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Foi cancelada esse ano a PopKomm, uma das mais importantes feiras musicais que acontece 
no outono berlinense. O diretor da Associação Federal da Indústria de Música, Dieter Grony, 
declarou que o motivo do cancelamento se deve ao alto índice de pirataria na Internet. 

Devido a enorme redução de vendas de discos, a participação de empresas de pequeno e 
médio porte na feira teria ficado inviável na mais cobiçada feira musical em continente 
europeu. 

No melhor estilo de fazer bico, o boss declarou o cancelamento ser um aviso de alerta à classe 
política para implementar medidas contra a pirataria na Web, mas a verdadeira causa do 
cancelamento é bem mais banal: o Interesse pelo aluguel de Stands e o pingado número de 
pedido de credencial por parte de jornalistas estrangeiros, levou a organização a dar um passo 
atrás e capitular perante a crise. 

A PopKomm, que em 2004 se transferiu da cidade de Colônia para Berlim na onda de euforia 
da “Neues Berlin”, não conseguiu os resultados necessários para se estabelecer como uma 
plataforma de longo prazo e isso não é de hoje. 

Nos últimos anos a feira se resumiu numa plataforma de vaidades e um fórum de Smalt-Talks, 
mas ainda tinha caráter positivo quando continuava no espírito de topar contra a corrente da 
pirataria, injetando muitas verbas e planos no formato joint venture possibilitando entre 
outros, artistas brasileiros a ganhar terreno (seja com a organização de turnês, distribuição de 
disco, etc.) no mercado europeu. 

Não foram poucos os músicos brasileiros que tiraram proveito dessa plataforma. Pra citar 
alguns, a banda cearense Dona Zefinha ou a banda do Espírito Santo, Mahnimal, a cantora 
Beatriz Azevedo, e no último ano a cantora Fabiana Cozza. 

Até a genial Maria Alcina deu a honra na capital no ano de 2007 com um show histórico que 
marcou a sua volta aos palcos depois de uma sofrível abstinência. 

A Pirataria na Web não existe do ano passado pra cá. A quebra monumental na venda de 
discos, também não. Mesmo assim, o cancelamento da PopKomm é, junto a cerimônia de 
entrega da Câmera de Ouro/”Die goldene Kamera” (o Oscar alemão) e o cancelamento dos 
músicos brasileiros no Festival de Jazz de Montreux, uma prova cabal de que a crise financeira 
foi de tiro certeiro no velho continente no ano de 2009. 

Enquanto isso em Terra Brasilis… 

As feiras musicais, seja em Brasília, no Ceará e terminando hoje em Pernambuco - Porto 
Musical -, esbanjam espírito de empreendimento e otimismo ao som de forró, xote e xaxado. 
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