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Cenário Crise no exterior e aumento da renda no Brasil atraem anunciantes e incluem país em rota internacional

Entretenimento ao vivo ganha maturidade
Gustavo Brigatto e Bruna Cortez
De São Paulo

A combinação da crise econô-
mica nos Estados Unidos e na Eu-
ropa com o aumento da renda mé-
dia dos brasileiros deu impulso a
um mercado que até então vivia de
movimentos isolados no Brasil: o
entretenimento ao vivo.

A estimativa é que o setor mo-
vimente de R$ 10 bilhões a R$ 12
bilhões por ano no país. Na conta
estão incluídos shows, peças tea-
trais, competições esportivas, fei-
ras e eventos empresariais. Mas
mesmo considerando apenas os
espetáculos de música e teatro —
o foco das empresas especializa-
das —, a percepção é que há mui-
tas oportunidades de negócio.

Esse movimento vem ganhando
força há pelo menos dois anos,
mas a recente disputa pelo contra-
to do Cirque du Soleil mostra que o
segmento atingiu um novo pata-
mar de maturidade. Desde 2004, a
Time For Fun (T4F) — maior em-
presa de entretenimento ao vivo
do país e a única com ações nego-
ciadas em bolsa — detinha os direi-
tos do circo canadense na América
do Sul. Na semana passada, a IMX
— uma associação entre o bilioná-
rio Eike Batista e a companhia
americana IMG Worldwide —
anunciou que havia conquistado o
acordo. A notícia derrubou as
ações da T4F, que chegaram a cair
quase 17% na terça-feira, a maior
queda do dia na BM&FBovespa.

O mercado de entretenimento
ao vivo sempre foi muito pulveri-
zado no país, devido à sua exten-
são territorial e às diferenças cultu-
rais de cada região. Atrações que
fazem sucesso em um Estado po-
dem ser ignorados em outras par-
tes do país. O cenário favorável, no
entanto, fomentou o surgimento
de grupos estruturados, capazes
de promover espetáculos interna-
cionais, e disseminar nos grandes
centros artistas que, de outra ma-
neira, permaneceriam restritos às
suas regiões de origem.

Em dois anos, quatro compa-
nhias de entretenimento foram
criadas no país. Em 2010, a Globo
criou a Geo Eventos, e o grupo Traf -
fic, de marketing esportivo, uniu-
se à Planmusic, do empresário Luiz
Oscar Niemeyer. No ano passado,
Eike formou a IMX e o grupo ABC,
do publicitário Nizan Guanaes, es-
tabeleceu a XYZ Live. Essas empre-
sas se juntaram à pioneira T4F, que
abriu o capital em 2011, e à
DreamFactor y, em atividade desde
2001 e responsável pelo festival de
música eletrônica Sónar.

As companhias não estão atrás
apenas do público, que passou a
ter mais dinheiro para comprar in-
gressos. A disputa também é pelo
patrocínio das grandes marcas,
que viram nos eventos uma forma
de divulgar seus produtos e se co-
municar mais diretamente com o
consumidor. Na edição mais re-
cente do Rock in Rio no país, reali-
zada em 2011, o patrocínio res-
pondeu por 60% da receita, diz Ro-
dolfo Medina, vice-presidente da
companhia organizadora, que
também se chama Rock in Rio. “Fo -
ram R$ 70 milhões só em patrocí-
n i o”, afirma o executivo.

A maneira como as companhias
de entretenimento abordam os

anunciantes ficou mais profissio-
nal. Em vez de se limitar a exibir os
logotipos nos eventos, as empresas
especializadas criam pacotes sob
medida, relacionados às marcas
patrocinadoras. A XYZ Live usou
essa estratégia ao aliar a marca
Fo r d ao calendário completo da
dupla sertaneja Chitãozinho e Xo-
roró. A T4F usou esse mote em tem-
poradas passadas do Cirque du So-
leil. Ao levar o espetáculo para ou-
tras regiões do país, além de São
Paulo e do Rio, a T4F reforçou a
campanha “Bradesco é presença”,
com a qual o banco queria divul-
gar sua rede de agências em todos
os municípios do país.

O reforço aos espetáculos ao vi-
vo também é uma necessidade da
indústria fonográfica. Com o su-
cesso da venda on-line de música
— que desmantelou o modelo de
negócio das gravadoras ao permi-
tir que o consumidor compre fai-
xas avulsas, em vez de um álbum
inteiro —, aumentou a necessidade
de buscar fontes alternativas de re-
ceita. A pirataria, na web e fora de-
la, foi outro fator de impulso. “As
grandes bandas precisam ir para a
rua fazer shows porque não ven-
dem mais tantos CDs. E o Brasil en-
trou na rota”, diz Bazinho Ferraz,
presidente da XYZ Live.

Em 2009, a banda irlandesa U2
teve 88% da receita de US$ 137 mi-
lhões originada das turnês, segun-
do a empresa americana LiveNa-
tion, a maior do mundo em entre-
tenimento ao vivo. No mesmo ano,
os shows representaram 94% da re-
ceita da cantora pop Britney
Spears, de US$ 90 milhões, o mes-
mo percentual da banda australia-
na AC/DC, de US$ 86 milhões.

Desacostumado a receber tan-
ta atenção, o público brasileiro
continua a fazer filas à porta de
estádios e casas de espetáculo, o
que mantém o interesse dos ar-
tistas internacionais. No ano pas-
sado, a T4F promoveu no Brasil 3
dos 11 maiores shows mundiais
da turnê 360o do U2, e 4 das 5
maiores apresentações do grupo
Pearl Jam. Em 2010, a banda Bon
Jovi teve seus dois maiores públi-
cos no país, também pela T4F.

Essa efervescência, no entanto,
começou a trazer desafios. A fre-
quência maior das turnês interna-
cionais pode causar um certo de-
sinteresse do público, adverte Leo-
nardo Ganem, presidente da Geo
Eventos. É a síndrome do “arroz de
f e s t a”. O dólar é outro ponto. O real
forte ajudou a bancar os cachês de
estrelas como Madonna nos últi-
mos anos. Mais recentemente, po-
rém, a volta de uma flutuação cam-
bial mais intensa passou a gerar in-
certezas entre as companhias de
entretenimento, que têm de nego-
ciar as turnês em dólar e com me-
ses de antecedência.

Outro receio é que a competição
pelos contratos inflacione os pre-
ços. “A disputa por grandes pro-
priedades vai ficar cada vez mais
i n t e n s a”, diz Duda Magalhães, di-
retor-geral da DreamFactory.

Apesar disso, o aumento da
concorrência é visto, de maneira
geral, como um fator positivo,
que demonstra as possibilidades
do setor. O caso do Cirque du So-
leil mostra que o palhaço deixou
de ser só ladrão de mulher. Ago-
ra, ele influencia até a bolsa.
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Leonardo Ganem, da Geo Eventos: síndrome do “arroz de festa” é um risco

Falta de espaço é problema no setor
De São Paulo

Apesar do rápido crescimen-
to, o mercado de entretenimen-
to ao vivo enfrenta um desafio
que restringe sua evolução no
Brasil, de acordo com os produ-
tores de espetáculos: a falta de
espaços adequados para shows
de médio porte, que atraem de
12 mil a 15 mil pessoas.

Os estádios de futebol, que se-
riam uma opção, não estão pre-
parados para uso restrito do es-
paço, como acontece em outros
países, e por isso só comportam
públicos muito grandes. Mesmo
que estivessem preparados, eles
nem sempre estão disponíveis, já
que obedecem à agenda dos
campeonatos esportivos e dos
clubes que os controlam. Outro
ponto é que muitas associações
de bairro têm pressionado para
que shows de rock ou música
pop não sejam feitos em estádios
que estão muitos próximos a vi-
zinhanças residenciais.

“Há uma carência muito gran-

de de arenas para cerca de 15 mil
pessoas”, diz Rafael Lazarini, di-
retor de marketing da IMX, a
companhia de entretenimento
controlado pelo grupo EBX e pe-
la IMG, dos Estados Unidos.

A carência de espaços adequa-
dos também é particularmente
grave para o teatro musical. Pro-
duções que requerem fosso para
orquestra e palcos que compor-
tam 50 pessoas ou mais não ca-
bem em qualquer lugar e ficam
restritas a um pequeno circuito
de salas. O resultado é que mui-
tas produções têm de baixar as
cortinas mesmo quando há fila
na porta, para dar lugar a outras
peças previamente agendadas.

Em São Paulo, por uma lei muni-
cipal, todo espaço comercial com
mais de 30 mil metros quadrados é
obrigado a construir um teatro
com, no mínimo, 250 lugares. Para
facilitar, os administradores con-
tam com incentivos fiscais da pre-
feitura. Os produtores reclamam,
porém, que boa parte das salas
construídas é “para cumprir tabe-

l a” e não oferece condições para
produções de peso. No setor tea-
tral, isso é visto como falta de visão
dos administradores de shop-
pings, já que a construção de tea-
tros bem aparelhados poderia
atrair maior fluxo de pessoas com
alto poder aquisitivo, como costu-
ma ser o público teatral.

Uma das maneiras de lidar com
o problema é construir salas pró-
prias. A Geo Eventos, da Globo,
abriu em março o Teatro Geo, em
São Paulo. A Time For Fun (T4F) ad-
ministra o Credicard Hall e o Tea-
tro Abril, também em São Paulo, e
o Citibank Hall, no Rio. Recente-
mente, assumiu a operação do
Chevrolet Hall, em Belo Horizonte.

Na mais recente divulgação de
resultados da companhia, Fer-
nando Alterio, presidente da T4F,
afirmou que a empresa estava em
negociações para abrir um novo
teatro ao estilo da Broadway em
São Paulo. Hoje, a companhia
realiza uma conferência de im-
prensa com a Renault, cujo assun-
to não foi antecipado. (GB e BC)

Musicais se
renovam com
mais atrações
João Luiz Rosa
De São Paulo

Quando os musicais da
Broadway começaram a ser mon-
tados no Brasil, há pouco mais de
uma década, as apostas eram de
que se tratava de uma onda. O su-
cesso contínuo, no entanto, trans-
formou os musicais em um seg-
mento específico, e abriu caminho
para o surgimento de montagens
com temas e músicas nacionais.

Várias produções estão em cartaz
em São Paulo e no Rio, e muitas ou-
tras já têm produções acertadas para
o próximo ano. A Geo Eventos, da
Globo, vai montar “Kiss me Kate”,
um clássico de Cole Porter; “Como
Vencer na Vida sem Fazer Força”,
protagonizada por Daniel Radcliffe,
o astro de “Harry Potter”, em uma
montagem recente em Nova York; e
“Dancin Days”, um original da dupla
Charles Moëller e Claudio Botelho.

A Time For Fun (T4F) contra-ata-
ca com o “Rei Leão”, o musical de
maior bilheteria na história da
Broadway. Em cartaz desde 1997, a
peça — uma transposição do dese-
nho animado da Disney para os
palcos — já arrecadou US$ 898 mi-
lhões desde sua estreia em Nova
York, segundo a Broadway League.

Os musicais tornaram-se tão for-
tes que permitiram a criação de uma
companhia dedicada exclusivamen-
te a essas produções. A Aventura En-
t r e t e n i m e n t o, do empresário Luiz
Calainho e da produtora Aniela Jor-
dan, já montou clássicos como “A
Noviça Rebelde” e “Hair ”, além de
partir para a experimentação com “7
O Musical”, de Ed Motta. Em breve,
vai estrear “Rock in Rio, O Musical”,
sobre o famoso show de rock, no pri-
meiro exemplo de metalinguagem
do entretenimento no Brasil.

O Cirque du Soleil, que era representado pela T4F, fechou acordo com a IMX

Adam Levine, vocalista do Maroon 5
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O grupo Foo Fighters apresentando-se em São Paulo, no festival Lolapalooza

Música eletrônica dos alemães do Kraftwerk durante o festival Sónar

Estrelas como Lady Gaga passaram a ficar ao alcance do público brasileiro

O elenco brasileiro de “A Família Addams”, um exemplo do filão dos musicais
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 1 out. 2012, Empresas, p. B2.




