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Única entre as grandes empresas do mer-
cado de entretenimento que possui ca-

pital aberto, a Time For Fun divulgou na 
semana passada resultados poucos satis-
fatórios no primeiro semestre. A receita 
líquida de R$ 202 milhões denota queda 
de 32% em relação ao mesmo período do 
ano passado. A empresa, que teve  lucro de 
R$ 14,7 milhões nos seis primeiros meses 
de 2012, amargou  prejuízo de R$ 5,1 mi-
lhões no primeiro semestre de 2013. O si-
nal amarelo já estava aceso quando divul-
gou, em fevereiro, queda de 49% no lucro 
bruto de 2012, encerrando o exercício com 
R$ 94,7 milhões. Os números evidenciam 
a curva decrescente do setor, que convive 
com cancelamentos de grandes eventos e 
mudanças nos contratos — como foi o caso 
do Lollapalooza, que, também na semana 
passada, confirmou a troca da Geo Even-
tos pela Time For Fun, em acordo válido 
pelos próximos cinco anos.

A área que parecia pujante há alguns 
anos recebeu novos entrantes, muitos 
provenientes de grupos de comunicação 
e agências, e agora se vê em um momento 
de frenagem e reposicionamento de es-
tratégias (veja quadro ao lado).

Afora os motivos já apontados por eco-
nomistas e gestores do setor para a desor-
dem nas contas dessas empresas — meia 
entrada, público escasso e grande número 
de atrações internacionais em pouco espa-
ço de tempo —, Marcos Lacerda, presiden-
te da Momentum, indica mais dois: falta 
de maturidade dos produtores e anuncian-
tes, e ausência de métricas para mensura-
ção de resultados. “A verdade é que pre-
cisa de maturação para que um evento se 
consolide, tanto dos profissionais que es-
tão envolvidos nas agências e na produ-
ção como das empresas patrocinadoras 
que ainda não conseguem medir resulta-

entretenimento

Ritmo lento
Com raras exceções, resultados ruins obrigam grupos de agências que  
entraram no mercado de shows a redimensionar planos e estruturas
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dos em números”, avalia. Para ele, o fato 
de não haver ferramentas para mensurar 
quantas pessoas foram impactadas pelas 
ações de anunciante durante os eventos 
dificulta o entendimento dos investido-
res, que optam por direcionar as verbas 
às mídias tradicionais.

Lacerda sabe do que está falando. Sob 
sua gestão, em março de 2012, a Momen-
tum lançou um braço de entretenimento, 
poucos meses depois de ter apresentado ao 
mercado o segmento de esportes da agên-
cia. “Nosso objetivo era levar às marcas pro-
jetos desenhados especificamente para cada 
cliente. Investimos, planejamos e criamos, 
e nada saiu do papel. Agora é o momento 
de redesenhar as estratégias”, reconhece.  

Esforço desproporcional
Em abril deste ano, o presidente do 

Grupo ABC, Guga Valente, concedeu en-
trevista a Meio & Mensagem, na qual de-
monstrava insatisfação com os resultados 
atingidos pela XYZ em 2012. “Trabalha-
mos o ano inteiro, mas o resultado não 
foi proporcional ao esforço, embora isso 
não nos faça desacreditar no negócio.” Na 
ocasião, Valente acenou para um possível 
estreitamento do setor, com a consolida-
ção de empresas, já que, segundo ele, não 
há espaço para tantos players. 

Foi o que fez a IMX, que procurou asso-
ciar-se a marcas consagradas, para entrar 
no mercado. Em 2012, anunciou a compra 
de 50% do Rock in Rio, que continua sob 
a administração de Roberto Medina, do 
Grupo Artplan. “Nosso modelo difere das 
outras empresas por não estarmos interes-
sados em eventos individuais e promoção 
de show de grandes artistas”, conta Rafa-
el Lazarini, diretor de marketing e novos 
negócios da IMX. Segundo ele, os resulta-
dos estão sendo favoráveis. “Há um ano e 

meio, quando nos lançamos, projetamos 
que teríamos bons resultados só em 2015, 
no entanto, vamos fechar este ano com es-
ses resultados.” Por enquanto, os dois úni-
cos grandes eventos da empresa ligados ao 
entretenimento são o Rock in Rio e o Cir-
que du Soleil, marca que passa a adminis-
trar na América do Sul em substituição à 
Time For Fun. Na semana passada, após 
rumores de que a associação com a trupe 
canadense seria desfeita, a IMX precisou 
soltar um desmentido oficial. 

Construção de marca
Em meio à readaptação de estruturas, à 

descontinuação de projetos superdimen-
sionados e aos resultados abaixo do espe-
rado, há poucos exemplos de grande suces-
so no mercado. Um, certamente, é o Rock 
in Rio, produzido pelo Grupo Artplan. En-
tretanto, Rodolfo Medina, presidente da 
Artplan e vice-presidente do Rock in Rio, 
salienta que o que se colhe agora é fruto 
da construção da marca nos últimos 28 
anos, desde a primeira edição idealizada 
pelo pai, Roberto Medina. “Apesar de ter 
nascido de uma agência de publicidade, 
o Rock in Rio é uma marca independen-
te, possui todos os níveis de hierarquia. A 
Artplan ficou sendo a agência do festival e 
um braço que conhecesse muito bem es-
se produto”, diz Rodolfo. 

Na edição de 2013, o Itaú é o patroci-
nador máster, em meio a outras seis mar-
cas patrocinadoras e dez apoiadoras. Nes-
te ano, os organizadores optaram por di-
minuir o número de ingressos disponibi-
lizados por dia: de cem mil na edição an-
terior para 85 mil. “Nosso objetivo é me-
lhorar a experiência das marcas junto ao 
público. Fazendo isso, estou cuidando da 
minha marca e da marca do patrocina-
dor”, destaca Rodolfo. 
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Depois de amargar prejuízo com o festival, Geo Eventos perde contrato do Lollapalooza para a Time For Fun

Entra e sai do palco
Alguns dos movimentos recentes de 
grupos de comunicação — e seus principais 
concorrentes — na área de entretenimento

Geo Eventos
Empresa das Organizações Globo, perdeu 
neste mês para a Time For Fun o seu 
principal evento, o Lollapalooza — depois 
de levar prejuízo com o evento, do qual 
realizou duas edições no País. Em maio, já 
havia perdido o principal executivo, Leonardo 
Ganem. Comandada atualmente pelo 
diretor-geral Ricardo Barros (ex-financeiro), 
a Geo informa que irá “concentrar atenções 
em eventos e atividades que tenham sinergia 
com os demais negócios e marcas das 
Organizações Globo”.

Grupo Artplan
Apesar do cancelamento do Festival 
Sonár, de música e arte eletrônica — que 
aconteceria em março e tinha entre as 
organizadoras a Dream Factory, sua agência 
promocional —, a holding controlada por 
Roberto Medina detém o mais bem- sucedido 
dos festivais de música realizados no Brasil, 
o Rock in Rio. A edição 2013 espera reunir 
600 mil pessoas em sete dias. Os ingressos 
esgotaram-se em quatro horas.

Grupo Totalcom
Em 2012, cancelou a terceira edição do 
festival SWU, grande evento no qual vinha 
investindo desde 2010 e que contou com 
duas edições no interior paulista. Com o 
insucesso da empreitada, o dono da holding, 
Eduardo Fischer, voltou a se concentrar no 
negócio de agências e, atualmente, dedica-
se à reorganização da Fischer&Friends, que 
perdeu seus principais diretores e algumas 
contas importantes no primeiro semestre. 

IMX
Joint venture entre o Grupo EBX, de Eike 
Batista, e a multinacional IMG Worldwide,  a 
empresa entrou de sócia, no ano passado, no 
Rock in Rio. Em 2014, passa a administrar a 
marca do Cirque du Soleil na América do Sul 
em substituição à  Time For Fun. Atuando 
também no segmento do marketing esportivo, 
sua área mais forte e rentável, a IMX projeta 
EBITDA de R$ 70 milhões para este ano.

Momentum Entertainment Group 
A Momentum, rede internacional ligada 
à McCann e com foco em marketing 
promocional e esportivo, lançou no Brasil 
sua operação na área de entretenimento 
em março de 2012, após incorporação 
da LiveBox, de Beto Lima. Entretanto, a 
proposta não engrenou e, atualmente, não 
há projeto algum em andamento. 

Time For Fun
Apesar de — após cinco espetáculos no Brasil 
— ver encerrado neste ano seu contrato com 
o Cirque du Soleil, que segue para o portfólio 
da IMX, a Time For Fun incrementou seu menu 
de grandes eventos com o Planeta Terra, cuja 
edição 2013, em novembro, será a primeira 
não realizada pela BFerraz, e o Lollapalooza, 
marca com a qual firmou contrato de cinco 
anos após a saída do festival da Geo Eventos. 
Tem previstos pelo menos mais nove shows 
internacionais até o fim do ano, entre os quais, 
Justin Bieber e Black Sabbath.

XYZ Live
O Grupo ABC colocou à venda 30% da 
empresa em 2011, mas não encontrou 
comprador. Atualmente está envolvido na 
tentativa de liberação da construção da 
arena Claro Live House, no Jockey Clube 
de São Paulo, barrada pela Justiça. Este 
ano, João Paulo Affonseca, um dos ex-
controladores da Mondo Entretenimento 
(uma das empresas que se fundiram 
para gerar a XYZ), deixou o cargo de vice-
presidente de entretenimento e não 
participa mais da gestão da empresa, 
embora continue sócio. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1572, p. 16, 12 ago. 2013.




