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“O cobertor está curto”, assim resumiu 
o CEO da Geo, Leonardo Ganem, ao 

avaliar o cenário atual do setor de shows e 
entretenimento no Brasil. Não é para me-
nos. Com o cancelamento do festival Só-
nar (Dream Factory e Advanced Music) e 
o redimensionamento do show da banda 
The Cure (XYZ Live) que saiu do Morum-
bi para o Anhembi, ambos anunciados na 
semana passada, o sinal amarelo acendeu, 
muito embora os promotores do segundo 
evento justifiquem a mudança por uma al-
teração na agenda da montagem da etapa 
da Fórmula Indy, o que viabilizou a reali-
zação do espetáculo no local que, segun-
do a XYZ, era o espaço originalmente pla-
nejado para o show.

Mas sobre esses fatos pairam o can-
celamento da edição 2012 do SWU 
Music & Arts Festival, idealizado por  
Eduardo Fischer, do Grupo TotalCom, e os 
resultados abaixo do esperado de apresen-
tações de pop stars como Madonna e La-
dy Gaga (os dois pela T4F), no final do ano 
passado — no segundo caso, a mídia social 
foi pródiga em piadas, revelando como o 
público está atento a esses movimentos. 

A alegação da Dream Factory e da 
 Advanced Music para o fim do Sónar no 
País foi de “dificuldades e instabilidade 
no mercado de entretenimento no Brasil”. 
Prevista para os dias 24 e 25 de maio, esta 
seria a terceira edição brasileira do even-
to. Apesar da proximidade, os ingressos 
ainda não estavam sendo comercializa-
dos. Na programação constavam nomes 
como Pet Shop Boys e The Roots (a edi-
ção de 20 anos do festival em Barcelona, 
no entanto, está confirmada para junho). 

Os organizadores do SWU também es-
tariam aventando uma nova saída para o 
projeto: a mudança da sede de Paulínia 
para São Paulo. Conversas com a antiga 
gestão da prefeitura paulistana estavam 
avançadas, mas a troca de comando no 
executivo municipal teriam levado as tra-
tativas de volta à estaca zero. Na época do 
anúncio do cancelamento da terceira edi-
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esperado em bilheteria indicam que setor passa por ajustes
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ção foi especulada a retomada do festival 
em maio deste ano, o que é improvável.

Na visão do professor de economia da 
ESPM, José Eduardo Balian, o mercado so-
fre com uma série de coincidências nega-
tivas, mas também precisa entender que 
não há tanta demanda de shows com in-
gressos caros no Brasil. “No ano passado 
foram realizados muitos shows na sequên-
cia e por preços elevados. Há dois anos o 
PIB cresce devagar. A renda não está cain-
do, mas não tem crescimento também, e a 
inadimplência está elevada. Além disso, o 
País não é tão rico assim”, afirma.

O balanço da T4F dá mostras de como 
o mercado se comportou em 2012. Res-
ponsável por mais de 60% da receita da 
empresa, que foi de R$ 694,2 milhões no 
ano passado, a operação de música ao vi-
vo apresentou retração de 10% no número 
de eventos e de 26% no total de ingressos 
vendidos no ano passado. O preço médio 
dos bilhetes, por sua vez, teve alta de 33%.

Ajuste natural
Apesar de confirmar que o esfriamento 

do setor é uma tendência, Balian não acre-

dita que o Brasil esteja deixando o roteiro 
mundial dos grandes espetáculos. “O mer-
cado precisa ter mais calma e elaborar me-
lhor o calendário. Com certeza se baixar 
o preço dos ingressos vai ajudar”, salien-
ta. O anúncio da volta do ex-Beatle Paul 
McCartney ao Brasil no mês de maio para 
três shows (BH, Goiânia e Fortaleza) pro-
va que o País ainda está no radar. A Plan-
music Entretenimento é a responsável.

Para Ganem, o setor estaria atravessan-
do um ajuste natural de mercado. “Exis-
te um ciclo. Como na internet, houve um 
boom de empresas. Depois, um período 
ruim. Se olharmos com cuidado para essa 
fase, veremos que sobreviveu quem apos-
tou na direção certa. Na área de entreteni-
mento não é diferente”. Segundo ele, hou-
ve um momento propício para a entrada 
de novos players, com mercado consumi-
dor disposto a pagar pelos shows, dólar 
barato e bandas querendo vir ao Brasil. 
Essa conjuntura mudou. No ano passado, 
a economia andou de lado e o público se 
endividou. Diante desse quadro, o anun-
ciante realoca seus investimentos para a 
estratégia mais segura: a TV. E, com essa 
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Planet Hemp, atração do Lollapalooza: nem todos os players vão sobreviver

A realização de grandes festivais como Rock in Rio (que terá Iron Maiden no line-up) e 
Lollapalooza junto com Copa do Mundo e Olimpíadas acirrou a disputa pelos patrocinadores

falta de “apetite” das marcas pelos  shows, 
há impacto nos negócios. 

“O Brasil hoje não comporta isso tudo (a 
quantidade de shows e players no cenário 
atual). Se olharmos para 2013, há dois gran-
des eventos, o Lollapalooza, com três dias, 
e o Rock in Rio, com seis, que consomem o 
que há de patrocínio e até de atração. Num 
ano assim, fica difícil para se obter qualquer 
patrocínio”, avalia o CEO da Geo, responsá-
vel pelo Lolla no País, que acontece, nesta 
semana, entre os dias 29 e 31 de março, no 
Jockey Club de São Paulo. Além disso, os 
grandes eventos esportivos entram na dis-
puta pela verba dos anunciantes.

Em  2014, o Lolla ocorrerá entre os dias 
18 e 20 de abril. A data foi escolhida pa-
ra manter uma distância segura da Co-
pa do Mundo, disputada a partir de 12 
de junho. A empresa considera que, des-
sa forma, poderá surfar a onda de inves-
timentos que o País receberá e trabalhar 
com anunciantes que não estão entre os 
patrocinadores da Fifa, sofrendo menos 
com a forte disputa entre as marcas pe-
la atenção do consumidor na época do 
Mundial. Na edição de  2014, a Geo es-
pera finalmente faturar com o evento. 
No primeiro ano, perdeu dinheiro. Em 
2013 espera fechar no azul, com patrocí-
nio máster da Heineken, 11 apoiadores e 
público previsto de 180 mil pessoas (ano 
passado foram 135 mil). 

Ganem entende que o Brasil vive uma 
realidade dura: não há dinheiro bastan-
te para trazer atrações internacionais, há 
disputas suicidas no mercado (com apos-
tas altas demais para fechar com um ar-
tista ou banda que talvez não dê o retor-
no esperado, em um ritmo que inflacio-
na preços), e, por mais que se estranhe, 
o Brasil ainda não tem bem desenvolvi-
da uma cultura de festival. “É uma situa-
ção transitória. Vamos ampliar essa cul-
tura. A Europa tem mil shows em um se-
mestre. Mas, até amadurecermos, alguns 
players vão sair”. 

Rock in Rio comemora
Em meio ao noticiário do fim de um 

festival no Brasil, o Rock in Rio confirmou 
na semana passada que a segunda fase 
de vendas antecipadas para o evento es-
gotou os bilhetes disponíveis. Até o mo-
mento, 140 mil ingressos da carga total 
de 595 mil desta edição já foram comer-
cializados. A venda oficial tem início pre-
visto para 4 de abril. Os ingressos custam 
R$260 (inteira) e R$130 (meia-entrada) 
e não é cobrada taxa de conveniência, 
o que deixa o preço competitivo. Ainda 
assim, Roberta Medina,  vice-presidente 
do Rock in Rio, prefere a cautela. “Não 
podemos cantar vitória porque a venda 
oficial ainda não começou, mas as duas  
pré-vendas foram  bem-sucedidas”. 

De acordo com Roberta, deve-se tomar 
cuidado com a avaliação do setor. Para o 
Rock in Rio, entre a edição de 2011 e esta, 
houve um aumento de 30% em patrocí-
nios. “Não acho que o mercado brasileiro 
é pequeno ou diminuiu. Há um potencial 
brutal e o setor vai se expandir muito nos 
próximos tempos”, diz. Ela salienta que a 
estimativa de crescimento do País era de 
4% e o PIB ficou abaixo de 1%. As previ-
sões de faturamento de pessoa física e das 
empresas, portanto, eram maiores antes. 
“O Brasil está fazendo um reajuste da ex-
pectativa de crescimento. Talvez a gente 
tenha ido com muita sede ao pote, em vez 
de vir crescendo aos poucos”, completa.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 28, 25 mar. 2013.




