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Quase um ano depois do início 
da crise mundial com a quebra do 
Lehman Brothers, o showbiz bra-
sileiro sofre seus maiores reveses. 
Entretanto, uma série de acon-
tecimentos justifica a aparente 
diminuição do número de shows 
internacionais por aqui.

Depois de um primeiro se-
mestre repleto de atrações, com 
a presença de Elton John, Alanis 
Morissette, Iron Maiden, Michael 
Bublé, Radiohead e Oasis, entre 
outros, no solo tupiniquim, a 
fonte secou. Para este semestre, 
as grandes apresentações — por 
enquanto — estão marcadas 
para o mesmo dia: 7 de no-
vembro, data do Planeta Terra 
e Maquinária. Esta será a data 
de dois dos quatro festivais de 
música que conseguiram resistir 
a mudanças de estrutura e de 
visão de algumas companhias. 

O Gas Sound, marcado para 
sábado, 29, em São Paulo, contou 
com a banda norte-americana Face 
to Face. O Planeta Terra, que será 
realizado no Playcenter, confirma 
apenas a presença do grupo Primal 

Cai número de shows internacionais
Scream. Outras dez atrações serão 
anunciadas em breve. 

Já a segunda edição do Ma-
quinária, realizado pela nova The 
Groove Concept (ler quadro), por 
enquanto dá um baile nos rivais. 
O About Us, por sua vez, que leva 
assinatura da Mondo e deverá 
ocorrer no final de novembro, bus-
ca um local para sua realização — o 
Parque Antártica, estádio do Pal-
meiras, pode receber o evento. 

A queda no número de atra-
ções internacionais deixa de ser 
uma singela previsão quando 
lembramos que 2009 ficou mar-
cado pelo término dos festivais. 
O Orloff Five, que no ano passado 
contou com shows de The Hives, 
Melvins e Plasticines, foi suspenso 
pela Pernod Ricard, proprietária 
da marca. O TIM Festival foi des-
continuado pela operadora. 

Por fim, o Skol Beats, que 
chegaria à sua décima edição, 
também deve ser suspenso. Até 
o fechamento desta edição a 
Ambev não havia tomado uma 
decisão final sobre o assunto. A B\
Ferraz, organizadora do evento, 

luta para que o festival não morra, 
mas a diretoria da multinacional 
parece não estar seduzida a en-
campar esta batalha.

Com isso, além dos festivais, 
o Brasil receberá passagens pon-
tuais de alguns artistas mundiais. 
A PlanMusic trará Lilly Alen 
para Rio de Janeiro e São Paulo, 
em setembro. Com produção 
da Mondo, a banda The Killers 
também estará apenas nas duas 
capitais, em novembro. Skid Row 
em setembro, Jojo em outubro e 
Twisted Sister em novembro são 
outros artistas que merecem des-
taque. O lendário Tony Bennett, 
por sua vez, fará uma extensa 
turnê pelo País, com shows em 
seis cidades: Porto Alegre, Bra-
sília, Belo Horizonte, São Paulo, 
Rio de Janeiro e Recife.

Outros continuam cance-
lando suas passagens. Depeche 
Mode, que viria ao Brasil depois 
de 15 anos, desmarcou seus 
shows por “motivos de logísti-
ca”, mas fará sua excursão pela 
América Latina. O Simple Minds 
também não fará mais os shows 

Em resposta ao aumento do 
cerco da sociedade à publicidade 
dirigida às crianças, 24 fabri-
cantes de alimentos e bebidas 
comprometeram-se, na semana 
passada, a restringir a veiculação 
de mensagens com foco no públi-
co menor de 12 anos.

Entretanto, o “compromisso 
público”, a ser plenamente adota-
do até 31 de dezembro, menciona 
que as limitações valem apenas 
para programas de TV e rádio, 
veículos de mídia impressa e sites 
que tenham a maioria de suas au-
diências constituída por crianças 
dessa faixa etária — o que deu 
margem para críticas de que a 
medida é “tímida” ou “inócua”.

Os anunciantes também ex-
cluíram da regra produtos “cujo 
perfil nutricional atenda a crité-
rios específicos baseados em evi-
dências científicas”, que podem 
ser comprovadas pelas próprias 

Anunciantes freiam publicidade infantil
Movimento desagrada veículos que investem em conteúdo voltado para crianças menores de 12 anos
Alexandre Zaghi Lemos*

empresas fabricantes.
Por outro lado, comprometem-

se “a promover no contexto de seu 
material publicitário e promocional, 
quando aplicável, práticas e hábi-
tos saudáveis, tais como a adoção 
de alimentação balanceada e/ou 
realização de atividades físicas”.

Até o fim do ano, cada uma 
das 24 empresas publicará suas 
políticas individuais sobre publi-
cidade infantil, que poderão ir 
além do compromisso conjunto. 

Dona de marcas como M&M’s 
e Twix, a Mars já adiantou que 
será mais rígida. “Não com-
pramos espaços de mídia em 
veículos ou horários nos quais a 
proporção da audiência composta 
por menores de 12 anos ultrapas-
se os 25%”, garante o presidente, 
Filipe Ferreira.

As demais signatárias são Am-
bev, Batavo, Bob’s, Burger King, 
Cadbury, Coca-Cola, Danone, 

Elegê, Ferrero, Garoto, General 
Mills, Grupo Bimbo, Kellogg’s, 
Kraft Foods, McDonald’s, Nestlé, 
Parmalat, PepsiCo (divisões de 
alimentos e bebidas), Perdigão, 
Sadia, Schincariol e Unilever. 

Pelas contas das duas enti-
dades responsáveis pela mobili-
zação, a Associação Brasileira de 
Anunciantes (ABA) e a Associação 
Brasileira das Indústrias de Ali-
mentação (Abia), essas empresas 
representam em torno de 600 
marcas e cerca de 75% do inves-
timento em marketing voltado 
para o público em questão. Outras 
interessadas ainda poderão aderir 
ao movimento. Não há previsão de 
punições às empresas que desres-
peitarem o compromisso.

Sombra da Anvisa
No documento da semana 

passada, os anunciantes reforçam 
sua obediência ao Conselho de 

Autorregulamentação Publicitá-
ria (Conar), órgão que reconhe-
cem como fórum ideal para o 
julgamento de excessos. 

Todavia, a iniciativa dos anun-
ciantes também serve como res-
posta ao aumento de reclamações 
em órgãos de defesa do consumi-
dor e, principalmente, como ten-
tativa de arrefecer a sanha regula-
dora da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), que clas-
sificam de intromissão indevida. 
Embora considere louvável, a 
Anvisa, por seu lado, julga que 
a atitude dos anunciantes não é 
suficiente para fazer as crianças 
serem menos expostas a alimen-
tos e bebidas não saudáveis. 

Há duas semanas, a agência 
rea lizou audiência pública para dis-
cutir regras específicas para a pu-
blicidade de alimentos com quan-
tidades elevadas de açúcar, gordu-
ra saturada, gordura trans e sódio.  

A nova regulamentação deve 
passar a valer até o fim do ano e 
poderá instituir a obrigatoriedade 
da veiculação de alertas sobre os 
perigos do consumo excessivo.

As principais vítimas dos 
movimentos dos anunciantes e 
da Anvisa são os veículos com 
conteúdo para esse target. “Pre-
ferimos entender melhor como 
irá funcionar para nos manifestar. 
A princípio, não nos parece bom”, 
adianta o diretor nacional comer-
cial do SBT, Henrique Casciato.

“Sempre tentam culpar a publi-
cidade como única vilã de todos os 
problemas de obesidade infantil e 
suas consequências”, critica Rafael 
Davini, vice-presidente de vendas 
publicitárias e marketing da Turner. 
Segundo ele, 30% do faturamento 
do Cartoon Network vem do setor 
de alimentos e bebidas.

*com Eliane Pereira, Marcos Bonfim e 

Mariana Ditolvo

A The Grove Concept assina a segunda edição do 
Maquinária, que acontece na Chácara do Jóquei 
e terá dois dias de atrações. O primeiro contará 
com apresentações já definidas de Faith No 
More, Jane’s Addiction (foto) e Deftones. 
O evento busca ser referência no campo visual 
a partir da ideia de arte e sustentabilidade. 
“Música mais arte mais consciência. Esse é o 
Maquinária”, resume Milkon “Mac” Chriesler, 
diretor de eventos da empresa. O evento, 
que não depende de patrocínio e nem está 
procurando companhias para um contrato 
de naming rigths, deve receber entre 25 mil 
e 30 mil pessoas. 

Novidade no showbiz

em São Paulo, em setembro. Os 
adiamentos acontecem princi-
palmente pela grande oferta de 
contratos na Ásia, que possibili-
tam viagens mais extensas e com 
maior número de shows. 

Vou pra onde?
O aperto no cinto dos cachês 

e na extensão das turnês não é 
o único culpado. São poucos os 
lugares no Rio de Janeiro e em 
São Paulo que suportam shows 
considerados médios, entre 6 
mil e 20 mil pessoas, sem que as 
produtoras dos eventos tenham 
de montar toda a infraestrutu-
ra — e cobrar isso no ingresso. 
“Noventa por cento das bandas 
internacionais são para esse 
público. Essa falta de opção nos 
prejudica muito”, explica João 

Paulo Affonseca, sócio da Mondo. 
A empresa sofreu recentemente 
com a falta de locais, tendo de 
montar as apresentações do Iron 
Maiden no Autódromo de Interla-
gos, na zona sul paulista. 

Já o Planeta Terra ficou desa-
brigado recentemente. Conside-
rado um sucesso pelo público em 
2008 — principalmente pelo local, 
a Villa dos Galpões —, o evento 
neste ano deverá mudar sua cara. 
Isso porque o espaço, na zona sul 
da cidade, foi vendido. “Ficamos 
felizes com a solução encontrada 
e teremos uma linha de raciocínio 
dos shows antenada com o públi-
co. Temos tudo para estar na lista 
dos grandes shows, mas não te-
mos locais”, conta Pablo Fantoni, 
diretor artístico da B\Ferraz. 

Renato Pezzotti
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