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Um Gallagher basta? Liam
Gallagher vai ter que suar para
fazer os fãs esquecerem o extinto
Oasis. Se bobear, terá até
de ser simpático! Impossível?

GOLDFRAPP
23h

Dance, dance, dance: A gracinha
Alison Goldfrapp é promessa
de performance purpurinada
e quente. O som é no estilo
acabação, e traz hits
empolgantes como “Ooh La La”.

O Planeta Terra Festival, cuja
quinta edição ocorre amanhã,
no Playcenter, começa a sofrer
as “dores do crescimento”. Com
ingressos esgotados em apenas
14 horas, o que provocou um qui-
proquó na internet, o megaeven-
to musical, o último do ano, já
tem um problemão para a edi-
ção de 2012: como resolver a
questão da oferta e da procura?

Todo ano o mesmo dilema re-
torna à mesa, conta Alexandre
Cardoso, diretor de marketing
do portal Terra para a América
Latina. Sem solução por enquan-
to, pelo menos uma boa notícia
deve aparecer nos próximos me-
ses: o Terra estuda a possibilida-
de de realizar o festival em ou-
tras capitais da América Latina.

Suporte para tal empreitada
não falta. Em cinco edições, o
Terra conquistou não só status
como um dos festivais mais im-
portantes do segmento alterna-
tivo. Virou referência, e atraiu
patrocinadores de peso.

Este ano, 15 cotas foram ven-
didas, o que gerou uma receita
de R$ 19 milhões, 10% a mais
do que na edição do ano passa-
do. Os principais patrocinado-
res são Banco do Brasil, Claro,
Close Up, Gol, HP, Trident e
Volkswagen. “As marcas se in-
teressam pelo festival porque
elas compram um pacote que
envolve mídia e ativação de
marca”, explica o diretor de
marketing. “Não vendemos o
patrocínio fatiando o festival
em partes iguais. Cada uma de-
las tem uma propriedade,
uma ação específica”. Isso ge-
ra um outro parque de diver-
sões: o das empresas, que po-
dem transformar as ativações
em atrações à parte. “Temos
uma equipe que apoia os patro-
cinadores para que a ativação
case com o evento”, conta.

Consistência na marca
Para Cardoso, a base do sucesso
do Terra é a consistência da pro-
posta. “Desde o primeiro ano,
temos nos mantido fiéis ao con-
ceito e ao posicionamento do

festival, com o mesmo estilo de
música, banda, comunicação e
público”, analisa.

Mais do que as 20 mil pessoas
que estarão in loco, o Terra quer
audiência na internet. Afinal, o
festival nasceu do Sonora, plata-
forma musical do portal. E é aí
que o evento oferece o retorno
esperado. A Rádio Planeta Terra
costuma bombar nos meses que
antecedem o grande dia. Trans-
mitido pela internet e em forma-
to acessível via celular, a au-
diência de 2010 bateu os 3,8 mi-
lhões de espectadores. A expec-
tativa para este ano é de 4,8 mi-
lhões. Uma das novidades é
acessibilidade via tablet.

Mas, a bola da vez em termos
de tecnologia, é a transmissão
completa em HD e de graça pa-
ra todos os dispositivos. “É um
evento construído e feito para
ser consumido pela internet”,
reitera Cardoso.

Por outro lado, a voracidade
do público na aquisição de in-
gressos deixa evidente que o
Terra está pronto para crescer.
A escalação deste ano, por
exemplo, não é das melhores,
comparada a anos que tiveram
bandas que estavam na crista
do indie virtual e clássicos mais
esperados pelos brasileiros.
Strokes e Interpol, as principais
atrações, não estão na melhor fa-
se, e o Beady Eye, de Liam Galla-
gher, é uma incógnita. E nem is-
so atrapalhou as vendas. ■

Gabriel Rinaldi
Daniela Paiva
dpaiva@brasileconomico.com.br

Trident sai na frente na

Planeta Terra quer 5
milhões de fãs na web

“Desde o primeiro ano, temos
nos mantido fiéis ao conceito e
ao posicionamento do festival,
com o mesmo estilo de música,
banda, comunidação e público”

A Trident está em todas. Depois
do Rock in Rio IV e Planeta Terra,
a marca da Kraft Foods foi
anunciada como a primeira
patrocinadora do Lollapalooza,
orquestrado pelo dinossauro
Perry Farrel, do Jane’s Addiction.
O festival teve sua primeira
edição latina este ano, no Chile,
e chega ao Brasil nos dias
7 e 8 de abril, no Jockey Club.
Veio para ficar, avisa Marcelo
Frazão, diretor-executivo de
entretenimento da GEO Eventos,
promotora da versão brasileira.
“Nosso contrato de realização
é de cinco anos”, diz.

PLANEJEA CORRERIA ENTRE

LOLLAPALOOZABRASIL

Alexandre
Cardoso
Diretor de
marketing
do portal
Terra para a
América Latina

Esgotado, evento que
começa amanhã no
Playcenter promete
bater recorde de
rockeiros conectados
com transmissão ao
vivo dos shows em
alta definição

CULTURA

■ PATROCÍNIO
No total, 15 cotas foram
vendidas, e somaram

R$ 19mi

■ ESPECTADORES
Em 2010, a audiência
da transmissão foi de

3,8mi

■ CRESCIMENTO
Em relação ao ano passado, a
arrecadação foi superior em

10%

Abandanovaiorquina
Strokeséumadas

principaisatrações

28 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 4, 5 e 6 de novembro, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 28.
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