
A banda irlandesa U2, com a
turnê “360˚ Tour”, que visitou o
país em abril e se apresentou três
vezes no estádio do Morumbi, em
São Paulo, foi uma das produções
mais lucrativas do ano.
Ao todo o U2 se apresentou sete
vezes na América Latina, o que
significou a venda de mais de
480 mil ingressos e receita
líquida superior a R$ 80 milhões.

O mercado de shows internacio-
nais nunca esteve tão aquecido
no Brasil. Na última semana,
passaram por aqui — para citar
apenas três exemplos — Red
Hot Chili Peppers, Katy Perry e
Elton John (os dois últimos atra-
ções do Rock in Rio no final de
semana). E as expectativas são
ainda mais otimistas quando se
olha para o longo prazo. A previ-
são é que as 12 cidades-sede da
Copa do Mundo, que terão suas
arenas reformadas ou recebe-
rão estádios novos poderão,
além de jogos de futebol, rece-
ber grandes eventos culturais.

“Existe mercado potencial
no Centro-Oeste, Norte e Nor-
deste que ainda não são explo-
rados”, diz Helder de Castro,
diretor geral do festival Starts
With You (SWU) que trará ao
país, em novembro, nomes co-
mo Black Eyed Peas, Megade-
th e Snoop Dogg. “O Brasil se
destaca como um dos merca-
dos de maior crescimento no
mundo até 2015, junto com a
China”, afirma Fernando Alte-
rio, diretor presidente da Time
for Fun (T4F) — que abriu capi-
tal em abril deste ano e captou
R$ 173 milhões.

A T4F, líder sul americana
do mercado de entretenimen-
to, tem 66% da sua receita lí-
quida proveniente do Brasil,
sendo que 80% vem de espetá-
culos apresentados em São
Paulo e Rio de Janeiro. O núme-
ro de produções da empresa
no país é crescente: em 2009
foram 36 shows internacio-
nais; em 2010, 81 shows e nes-
te ano, até novembro, a agen-
da já soma 75 atrações.

Na esteira da Copa
A explicação dada para tanto
otimismo por quem atua no
mercado de shows — um dos
mais rentáveis e promissores
da chamada Economia Criativa
— é a maior oferta de estádios a
partir da Copa do Mundo de
2014. Isso, dizem os empresá-
rios do setor, abre a possibilida-
de do artista percorrer o país fa-
zendo várias apresentações, o
que facilita a negociação para a
vinda das atrações. Assim, o in-
teresse dos talentos pelo país
deve crescer, turbinando ainda

mais um mercado já em ascen-
são. “O que mais encarece a vin-
da do artista é o transporte.
Uma vez que eles estão aqui,
faz mais sentido que façam o
maior número de shows possí-
vel. Na Europa é recorrente a
banda percorrer os países fazen-
do uma apresentação a cada
dois dias e isso é uma tendência
no Brasil”, afirma Roberta Me-
dina, vice-presidente do Rock
in Rio. E, com os estádios, a par-
tir de 2014, as produtoras pode-
rão contar com novas locações
em cidades como Cuiabá (MT),
Brasília (DF) e Natal (RN), entre
outras.

Renda e estabilidade
Para Willian Crunfli, vice-presi-
dente de shows da XYZ, os brasi-
leiros estão mais receptivos aos
shows internacionais. “Hoje o
mundo está interligado, isso
contribui para provocar o inte-
resse do público”, diz o empre-
sário que nos anos 1980 trouxe
ao Brasil, pela primeira vez, a
banda britânica Queen. “Naque-
la época muita gente nem co-
nhecia o grupo”, lembra.

Além da globalização, o bom
momento da economia nacio-
nal, com o aumento do poder
aquisitivo e a valorização do
real, é essencial para fermentar
as negociações. Além disso, o
atual cenário mundial, com as
crises no Estados Unidos e Euro-
pa, também contribui para au-
mentar o interesse dos artistas
pela América do Sul — onde o
Brasil tem a maior fatia de mer-
cado, pois 60% da receita das
bandas é proveniente de shows.

Na esteira
O bom momento alimenta tam-
bém negócios de empresas espe-
cializadas em comercializar os
ingressos. A Ingresso.com do
grupo B2w, por exemplo, foi res-
ponsável pela venda das entra-
das para todas as apresentações
do Paul McCartney no Brasil e
pela pré-venda dos bilhetes pa-
ra o Rock in Rio 2011. A Ingresso
Rápido observou crescimento
de 30% entre 2009 e 2010 na
venda de bilhetes para shows.
Aproveitando o bom momento
do mercado, a empresa fechou
pareceria com a Totalcom, pro-
dutora do festival SWU, para a
venda exclusiva dos bilhetes. ■

Colaborou Micheli Rueda

U2girouR$80milhões
Quais as atividades dentro
da economia criativa
que se destacam no país?
Pela geração de empregos, a pu-
blicidade é talvez a maior ativi-
dade observada em São Paulo.
Mas é difícil saber, e é capaz de
sermos surpreendidos.

O que megaeventos como
Copa do Mundo e Olimpíada
podem gerar neste sentido?
O impacto pode ser muito gran-
de. O Brasil será o local com

mais recursos para publicidade
nos próximos anos. Mas caso se-
jam mal realizados, os custos se-
rão ainda maiores. Temos expe-
riências traumáticas, como os
Jogos Olímpicos em Atlanta
(1996) e em Atenas (2004).

Quer dizer, podemos fazer
um péssimo negócio. Isto foi te-
ma de debates imensos em Lon-
dres sobre gastos e legados para
a Olimpíada de 2012.

Temos que pensar investi-
mentos de acordo com a realida-
de local, e não jogar dinheiro fo-
ra com grandes estádios em pe-
quenas cidades. A Olimpíada
de Barcelona é exemplo de
transformação positiva para a
cidade, deixando uma herança
altamente benigna.
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A economista diz que ainda
faltam estatísticas sobre a
economia criativa no Brasil

Expectativa é usar estádios que serão erguidos para a Copa para
acolher os espetáculos que hoje se concentram no eixo Rio-SP
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Há políticas públicas,
em prol da economia criativa
que mostrem resultados?
Tem muita coisa sendo feita,
mas em nível marginal. Não se
percebeu que a economia criati-
va deve estar no mainstream do
país, afinal, a política industrial
moderna passa pela economia
criativa. No entanto, as políti-
cas públicas ainda não incluí-
ram este setor em sua agenda.

E como os investimentos e as
receitas da economia criativa
são calculados hoje no Brasil?
Não há uma avaliação precisa.
Estamos começando a olhar pa-
ra este setor, ainda novo em ati-
vidades. Muitas delas têm um
embarcamento com setores an-

tigos, o que dificulta uma análi-
se das estatísticas. Não consegui-
mos separar, por exemplo, um
designer dentro de uma empre-
sa que não é de design. Em Lon-
dres, há medidas do impacto de
um show dos Rolling Stones na
economia da cidade. Ou seja,
eles têm ferramentas já muito
mais acuradas que nós.

Então, o que deve mudar?
Quando conseguirmos mostrar
a relevância deste setor para a
geração de emprego e renda e
sua alavanca para a competitivi-
dade do país, isto vai natural-
mente empurrar as autoridades
para que tenhamos uma aferi-
ção um pouco maior sobre o ta-
manho desse mercado. ■

públicas para o setor”
Divulgação
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Criatividade sem
informaçãonãodá lucro
Quanto gira, por ano, a economia criativa? De acordo
com a agência das Nações Unidas para o Comércio e De-
senvolvimento (Unctad), esse é um setor que movi-
menta até R$ 7 bilhões ao ano só no Brasil. É número
pequeno perto de outras estimativas que já circularam
— neste espaço, inclusive. Uma delas é da Federação
das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) que tem proje-
ção muito mais robusta: R$ 380 bilhões anuais. Mas es-
te, como qualquer outro dado, ainda gera dúvidas. E o
motivo é a falta de um mapeamento nacional, feito
com pesquisa organizada e séria, por um órgão como o
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). É
justamente essa ausência de informações e de dados so-
bre a participação da economia criativa no Produto In-
terno Bruto (PIB) o que mais dificulta a elaboração de
políticas públicas para o setor.

O IBGE já foi acionado pela Secretaria da Economia
Criativa, ligada do Ministério da Cultura, para iniciar
um levantamento desse porte. E o mesmo vem sendo

feito por estados como
Rio de Janeiro e São
Paulo — dois dos mer-
cados mais consolida-
dos para essa nova eco-
nomia. Mas, apesar de
todas essas iniciativas,
ainda faltam informa-
ções que permitam,
por exemplo, a compa-
ração do desenvolvi-
mento da economia
criativa entre estados e
do Brasil com outros
países. A indústria cul-
tural carioca (com TVs,
teatros, shows e rodas
de samba) movimenta
mais dinheiro que os

trios elétricos do Nordeste? Ninguém sabe. E, como
diz Lidia Goldenstein na entrevista ao lado “tem muita
coisa sendo feita, mas em nível marginal”.

O fato é que a economia criativa só agora começa a
ser encarada como um negócio — muito lucrativo — pe-
lo Brasil. Enquanto Austrália e China, para citar apenas
dois exemplos, já pesquisam e exploram esse nicho da
economia há mais de uma década, o governo brasileiro
criou apenas neste ano uma secretaria para cuidar des-
sa área — o que já pode ser visto como um avanço. Há
também secretarias específicas dentro dos governos es-
taduais do Rio e São Paulo. Prefeituras estão olhando
com mais cuidado para esse mercado — que engloba
não apenas a indústria de shows, como mostra a repór-
ter Priscilla Arroyo, mas eventos como a Festa do Peão
de Barretos ou a Virada Esportiva realizada na capital
paulista no final de semana passado. Temos ainda inicia-
tivas menores, e de cunho social, que, longe dos holofo-
tes da indústria de entretenimento, ajudam a dar uma
função econômica para pequenas cidades, com o desen-
volvimento do artesanato e turismo rural, por exemplo.

Some-se a isso, a criação de departamentos de pes-
quisa específicos para a economia criativa dentro de ins-
tituições como o Ibre (Instituto Brasileiro de Econo-
mia), da Fundação Getúlio Vargas, e da Escola Superior
de Propaganda e Marketing (ESPM) — o mercado publi-
citário, aliás, é outro segmento dessa indústria, um dos
mais rentáveis, promissores e premiados da economia
criativa brasileira. Como lembra Lidia, não se percebeu
ainda no país que a economia criativa deve estar no fo-
co. As políticas públicas ainda têm dificuldade em in-
cluir este setor em sua agenda. Mas, parece, estão tenta-
do. Melhor. Antes tarde do que nunca. ■

“Não se percebeu ainda no
Brasil que a política industrial
moderna passa pela economia
criativa. No entanto, as
políticas públicas ainda não
incluíram esse setor na agenda”

A ausência de
informações e
de dados sobre
a participação da
economia criativa
no Produto Interno
Bruto é o que
mais dificulta
a elaboração de
políticas públicas
para o segmento
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