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M Ú SICA

Eletrônica cresce e conquista festivais
Público promissor e exposição midiática estimulam expansão no Brasil. Por Renata D’Elia , para o Valor, de São Paulo

Muita coisa mudou desde que
Fatboy Slim discotecou pela pri-
meira vez para uma plateia de
150 mil pessoas na Praia do Fla-
mengo, no Rio, em 2004. O britâ-
nico, que já na época afirmava
vender mais CDs e DVDs no Brasil
do que em sua terra de origem,
abriu caminho para um cresci-
mento estrondoso. Segundo um
anuário divulgado pelo festival
Rio Music Conference (RMC),
maior estudo do gênero no país,
o mercado de música eletrônica
movimentou R$ 1,95 bilhão em
2011, atingindo uma audiência
de 19,5 milhões de pessoas, com
patrocínios que ultrapassaram a
marca dos R$ 460 milhões e mais
de R$ 97 milhões pagos em ca-
chês. Em termos gerais, o avanço
é de 84,2% com relação ao ano
anterior. O setor já projeta um
avanço de 12% a 15% em 2012.

O fenômeno é cíclico e mun-
dial. Incorporados pela música
pop, beats e sintetizadores refle-
tem o uso da tecnologia como
meio de produção. Grupos como
Black Eyed Peas dominam o mer-
cado com canções criadas em
softwares. Parcerias como “We
Found Love”, da cantora Rihanna
com o DJ Calvin Harris, e “Tu r n
Me On”, de Nicki Minaj com o su-
perprodutor David Guetta, to-
maram o topo das paradas. Em-
bora historicamente a maior di-
fusão do gênero tenha ocorrido
na Europa, os EUA vivem hoje
uma espécie de nova revolução
eletrônica comandada pelo pro-
dutor Skrillex, que superou a di-
cotomia entre sonoridades un-
derground e mainstream com o
dubstep, fusão de dub com ou-
tros gêneros eletrônicos, como
house e tecno.

“Com a crise lá fora, os festivais
gringos aterrissam por aqui. Es-
tes eventos, junto à temporada
de verão, são os principais focos
de público no país. Mesmo que
não se paguem apenas com bi-
lheteria, os festivais dão enorme
oportunidade de mídia”, diz Gui-
lherme Borges, sócio da RMC e
idealizador do anuário. Ele se re-
fere às 14 apresentações realiza-
dos pelo francês David Guetta
entre o Guarujá (SP) e Belém do
Pará, com público de 2 milhões
de pessoas no Réveillon da Praia
de Copacabana (RJ). E também
menciona marcas como Sensa-
tion, Planeta Terra, SWU e Ultra
Music Festival (UMF), que reuni-
ram um importante time de DJs e
produtores em suas últimas edi-
ções. Principal pólo de shows in-
ternacionais e casas noturnas do
gênero no país, o Estado de São

Paulo responde por 25% do mer-
cado de música eletrônica, se-
gundo o anuário. Santa Catarina,
que sedia o Creamfields, vem lo-
go atrás com 16% do share.

De olho nesse cenário, a produ-
tora holandesa ID&T em parceria
com a brasileira PlayCorp deve
investir cerca de R$ 250 milhões
nos próximos cinco anos, trazen-
do festas como o Dirty Dutch e o
Misteryland para o país, além da
criação do festival One Rio, que
pretende reunir cerca de 150 mil
pessoas no mês de outubro, e do
Nachtlab, um laboratório criati-
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Festival que surgiu em Barcelona, Espanha, o Sónar terá sua segunda edição no Brasil com shows de Björk e Cee Lo Green e deve fazer parte do calendário brasileiro; perfil é a eletrônica de vanguarda
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O francês David Guetta: público de 2 milhões de pessoas em Réveillon no Rio

vo para novos negócios da músi-
ca eletrônica com sede em São
Paulo. Mas Mauricio Soares, ges-
tor do projeto, indica cautela com
os números. “O contexto positivo
viabiliza produções mais caras e
complexas, mas a história nos en-
sina que isso pode não se manter
a longo prazo. Consideramos fa-
tores mais perenes para o investi-
mento. O festejar faz parte inte-
gral da vida do brasileiro. É um
país jovem, um caldeirão de et-
nias que oferece uma riqueza sem
igual para o trabalho que desen-
volvemos”, afirma Soares.

Pela primeira vez no Brasil, o
festival americano Lollapalooza
teve 17 de suas 50 atrações liga-
das à música eletrônica. Nomes
como Skrillex e Calvin Harris se
misturaram a bandas de rock
com forte influência do gênero,
como o Foster The People. “Fize -
mos uma pesquisa nas redes so-
ciais e ficamos impressionados
com o conhecimento do público
sobre o eletrônico. Considera-
mos o Skrillex um headliner
[atração principal]. Esta condi-
ção não pertence apenas ao Foo
Fighters, encerramento do festi-
val”, diz Marcelo Frazão, diretor
executivo da realizadora Geo
Eventos. Ele acredita que a músi-
ca eletrônica motivou a compra
de ingressos de 20% a 30% do pú-
blico. O palco dedicado ao gêne-
ro tem capacidade para 10 mil
pessoas — 75 mil eram esperadas
entre os dois dias de evento.

A Heineken, patrocinadora
principal do Lollapalooza e in-
vestidora mundial em eventos
musicais, aponta a fluidez do pú-
blico como ponto crucial. “Nosso
consumidor frequenta os meios
indie, rock e eletrônico com na-
turalidade. Mais do que explorar
a música eletrônica, entendemos
a internacionalidade e o ecletis-
mo como tendência”, afirma Pa-
trick Flo, gerente da marca no
Brasil. Mas enquanto no exterior
os festivais fecham com 70% de
bilheteria e 30% de patrocínio,
estima-se que no Brasil a conta
seja exatamente oposta.

O Sónar, que acontece em São
Paulo nos dias 11 e 12 de maio,
simboliza o amadurecimento do
cenário. Concebido como evento
de música de vanguarda e alta
tecnologia, o festival é encabeça-
do pela islandesa Björk, o duo
francês Justice e o cantor Cee Lo
Green. A primeira edição do fes-
tival no Brasil em 2004 deixou al-
gumas lições.

“Fechamos uma parceria com
a Nokia, mas não deu certo por

diferenças culturas. Patrocina-
dores que atuam no Brasil ainda
estão acostumados a nomear os
festivais, em vez de aproveitar a
cultura de nomes como o Sónar
para agregar valor à sua marca”,
afirma seu criador, o catalão En-
ric Palau. Desfeita, a parceria
acabou gerando o festival eletrô-
nico Nokia Trends, que acabou
poucos anos depois. A Doritos,
nova patrocinadora, entendeu o
c o n c e i t o.

“Fizemos ativação de marca
nos shows do Fatboy Slim por
quatro cidades brasileiras no ve-
rão, além do carnaval eletrônico
do David Guetta. Público jovem
no Brasil é sinônimo de música
e l e t r ô n i c a”, diz Cristina Montei-
ro, gerente de marketing da Pe-
psiCo. “Nosso principal ganho
com o Sónar, além da adequa-
ção entre as marcas, está na
transmissão via streaming pelo
Google e pela TV com a MTV.” Se -
gundo Camilo Barros, da Dream
Factory, o festival deve ter agen-
da fixa no país.

O “tropicalismo eletrônico” do
evento empolga Palau. Ele se diz
ansioso pelo show do grupo pa-
raense Gang do Eletro. “O princi-
pal benefício é a visibilidade. Es-
peramos mostrar nosso trabalho
para o mundo todo e estabelecer
parcerias internacionais, como
aconteceu com o funk carioca”,
diz o DJ Waldo Squash, criador
da Gang. Segundo Marcos Boffa,
diretor de programação das duas
edições do Sónar, além do Plane-
ta Terra e do UMF, o Brasil ainda
carece de festivais voltados para
música nova: “Quando o DJ Marl-
boro apareceu no Sónar em São
Paulo, pela primeira vez fora do
contexto carioca, acabou perce-
bido como parte do global beats,
que agrega movimentos simila-
res nas periferias do mundo to-
do. Mas ainda faltam festivais co-
mo o Great Escape [Inglaterra] e
Mama [França], que existem para
divulgar artistas promissores ao
público, produtores, e agentes
dos selos musicais”.

De acordo com Silvio Con-
chon, da agência 3PlusTalent, o
cachê de artistas brasileiros varia
de R$ 3 a R$ 5 mil por apresenta-
ções. “Nomes como Marky e o
Gui Boratto, estabelecidos inter-
nacionalmente, obviamente re-
cebem muito mais”, afirma. A
empresa, que trouxe a última
turnê de David Guetta ao Brasil,
deve realizar até 2013 a primeira
edição do Future Sound of Brazil,
com escalação exclusivamente
local, misturando nomes consa-
grados a novos produtores.

Dados: Anuário RMC 2012/OSC Marketing e Eventos

Eletrônica em alta
Segmento de festas do gênero no Brasil tem crescido
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A loucura
em duas
d i fe re n te s
visões
Daniel Schenker
Para o Valor, do Rio

“Duas Visões do Mundo
Teatro Coletivo - r. da Consolação,
1.623, tel. (11) 3255-5922; qui. a
sáb., 21h; dom., 20h; R$ 40; até 6/5

De início, “Vo a r. . .” e “A Realida-
de É Doida Varrida”, espetáculos
que Marcos Fayad apresenta den-
tro do projeto “Duas Visões do
M u n d o”, não parecem estar tão
conectados. O primeiro aborda
um homem muito pobre que fica
desnorteado ao encontrar uma
pedra de diamante quase do ta-
manho de um ovo de galinha; o
segundo traz à tona as palavras
proféticas de Antonin Artaud
(1896-1948) a partir de textos,
frases e aforismos que formaram
o roteiro encenado pelo ator Ru-
bens Corrêa (1931-1996) no po-
rão do Teatro Ipanema — possi -
velmente, o grande marco de sua
carreira — na segunda metade da
década de 1980.

Não por acaso, porém, os tra-
balhos estão sendo mostrados
juntos — em temporada, no Tea-
tro Coletivo, em São Paulo. São
monólogos sobre personagens
reais interpretados pelo próprio
Fayad. Mas falta dizer o principal:
revelam diferentes abordagens
da loucura. “O personagem de
‘Vo a r. . .’ começa a viver uma lou-
cura mais poética; o de ‘A Reali-
dade É Doida Varrida’ é um louco
urbano, que tem consciência de
sua condição. Apesar de tudo,
ambos conseguem manter a in-
t e g r i d a d e”, diz Marcos Fayad.

Inspirado em dois contos
(“Voar ” e “A Pedra”) de “Pe q u e n o
Livro do Cerrado”, de Gil Perini,
“Vo a r. . .” é centrado na jornada de
um homem que vive até hoje no
interior de Goiás. Uma geografia
conhecida de Fayad, que nasceu
em Catalão, cidade do Estado, vive
em Goiânia e voltou a palmilhar a
região para esse trabalho. “O prin-
cipal elemento cenográfico é uma
mandala de folhas secas que reco-
lhi no cerrado goiano”, afirma.
Contudo, Fayad transcende fron-
teiras ao destacar o conflito subje-
tivo no qual o personagem se enre-
da. “Ele enfrenta o dilema shakes-
peariano entre o ter e o ser. Não sa-
be se vende a pedra e compra tudo
o que quer ou se continua uma
pessoa simples”, resume Fayad,
que comemora 25 anos de sua
companhia, Martim Cererê.

Já “A Realidade É Doida Varri-
d a” surgiu de um elo antigo com
Rubens Corrêa. Fayad não só as-
sistiu à montagem de “Artaud”
como acompanhou o processo
de Rubens. “No final de 1994, ele
adoeceu e disse que não queria
que o projeto morresse. Falou
que só eu poderia fazer. Na épo-
ca, era bem jovem. Ele me acon-
selhou: ‘Realize quando se sentir
m a d u r o’. Fiquei com esse projeto
na cabeça durante anos”, relata
Fayad, que segue exatamente o
mesmo roteiro, concebido por
Corrêa em parceria com Ivan de
Albuquerque (1932-2001) e di-
retamente influenciado pelo
contato com a psiquiatra Nise da
Silveira (1905-1999) no Museu
do Inconsciente.

Além de atuar, Fayad acumula
as funções de diretor, cenógrafo e
figurinista nas duas encenações.
“Para os figurinos de ‘A Realidade É
Doida Varrida’, pesquisei o que
usavam nos manicômios na déca-
da de 40. A cenografia é diferente
da do espetáculo de Rubens”, afir-
ma Fayad, que, como em “Vo a r. . .”,
optou por uma mandala — esta de
cinco metros de diâmetro delimi-
tada com arame. Uma espécie de
gaiola, plenamente justificada pe-
la própria experiência de Artaud.

“Ele gostava de conversar com
as visitas dos outros internos.
Contudo, quando alguém dis-
cordava do que dizia, Artaud sur-
tava. Os hospícios construíram,
então, uma proteção de tela de
arame grosso para não confi-
ná-lo numa espécie de prisão”,
diz Fayad, que planeja levar as
montagens para Florianópolis,
Rio de Janeiro e Salamanca.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 abr. 2012, Eu & Investimentos, p. D4.




