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E
m sete dias, R$ 482 milhões. Este é o
valor que o Rock in Rio 2013 prome-
te injetar na economia carioca a
partir desta sexta-feira (segundo es-

tudo divulgado pela Riotur), com shows en-
cabeçados por artistas internacionais como
Beyoncé, Metallica, Justin Timberlake e Bru-
ce Springsteen, um público total de 600 mil
pessoas e a geração de 18 mil empregos dire-
tos e indiretos. Para efeitos de comparação, a
movimentação do GP Brasil de Fórmula 1,
um dos eventos mais caros e lucrativos do
país, rendeu à cidade de São Paulo cerca de
R$ 230 milhões no ano passado.

“Nosso investimento operacional é de R$
120 milhões, considerando o cachê das ban-
das, impostos pagos no Rio e a montagem da
Cidade do Rock”, diz Rodolfo Medina, dire-
tor-geral do Rock in Rio. Somando patrocina-
dores e produtos licenciados para além da
conta feita, chega-se a uma movimentação de
R$ 3 bilhões. Assim como nos grandes eventos
esportivos, os impactos econômicos dos festi-
vais musicais estão ligados a um forte compo-
nente turístico. Metade do público do Rock in
Rio pode ser composto por visitantes — a ocu-
pação hoteleira na cidade deve chegar a 95%.

“Se você pensar que o Rio depende basica-
mente de royalties do petróleo e do dinheiro

arrecadado com o turismo, fica claro que os
eventos são estratégicos para a economia lo-
cal”, afirma José Eduardo Balian, professor de
economia da Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM). Praticamente a mesma
lógica do Carnaval e do réveillon, porém em
diferente escala. De olho no potencial de cres-
cimento do turismo e do aumento de consu-
mo da população local nos festivais sediados
anualmente em São Paulo, a SPTuris também
mensurou as atividades do público do festival
Lollapalooza, realizado durante três dias de
março, no Jockey Clube. Foram vendidos para
fora da capital paulista 75% dos 130 mil in-
gressos. Entre os visitantes, o gasto médio diá-
rio ficou na casa dos R$ 600.

Dados da Federação das Indústrias do Rio
(Firjan) apontam que a chamada economia
criativa — que abrange atividades mercado-
lógicas provenientes da capacidade imagi-
nativa, como arquitetura, gastronomia, mo-
da, música e demais artes — correspondem a
mais de 3,5% do PIB do Rio e de São Paulo.
Mas a fatia tende a crescer. A metrópole pau-
listana figura como emergente entre as 12
capitais culturais do mundo, segundo o es-
tudo World Cities Culture Report, encomen-
dado no ano passado pela Prefeitura de Lon-
dres. Na capital inglesa, a economia criativa

responde por 16% do PIB — boa parte deles
em torno da indústria de shows e festivais,
em que mais de 40% do público é composto
por turistas. O total de visitantes chega a 8
milhões de pessoas ao ano. Sozinhos, os tu-
ristas musicais da Inglaterra movimentam
1,4 bilhões de libras ao ano de acordo com
levantamento da UK Music, em 2009.

Os exemplos de sucesso da economia dos
festivais, no entanto, costumam aparecer
atrelados à bonança socioeconômica a longo
prazo. Realizado anualmente em Austin, nos
EUA, o festival de música, cinema e interativi-
dade SXSW reuniu em 2012 mais de 2200 ar-
tistas em cerca de cem palcos espalhados pela
capital do Texas, atingindo um público de 147
mil pessoas entre turistas e locais. Trata-se do
maior evento da cidade. A movimentação
econômica bateu a marca de
US$ 190 milhões — US$
116 milhões em despe-
sas do público e US$
73,7 milhões entre
produção e patrocí-
nios, de acordo
com a organiza-
ção do evento.
Consolidada co-
mo polo econô-

E N T R E T E N I M E N TO

Ao impulsionar turismo, gerar empregos e aumentar consumo
da população local, megafestivais agora pensam em efeitos a
longo prazo. Por Renata D’Elia , para o Valor, de São Paulo
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ciando-as a uma imagem afetiva de cidade
criativa, de destino turístico com potencial,
para depois tornar-se sua futura moradia”,
diz Claudio D’Ipolitto, coordenador do
MBA em gestão e produção cultural da Fun-
dação Getúlio Vargas.

Os quase 9 mil habitantes da pequena cida-
de de Glastonbury, na Inglaterra, conhecem
esse encanto. Na ativa desde 1970, quando

atraiu apenas 1.500 fãs para os
concertos diurnos de

bandas como T-Rex e
ingressos a 1 libra, o

Glastonbur y
Festival tor-

nou-se
uma expe-

Bruce Springsteen & The E Street Band
fazem apresentação no dia 21 no Rock in Rio
2013, festival que promete injetar R$ 482
milhões na economia carioca

HENRIK MONTGOMERY/AP

mico, cultural e criativo do sudoeste dos EUA,
a cidade recebe ainda uma injeção anual de
aproximadamente US$ 75 milhões com o fes-
tival Austin City Limits.

Um dos segredos da atração do público é
que, mesmo que por alguns dias somente,
as cidades-sede podem se tornar cida-
des-sonho. Para além dos ganhos econômi-
cos, os benefícios intangíveis são bastante
tentadores para a imagem institucional dos
municípios. “Os festivais colocam cidades
grandes e pequenas no mapa-múndi, asso-

riência almejada por roqueiros peregrinos do
mundo inteiro. O evento movimentou 73 mi-
lhões de libras e reuniu mais de 177 mil pes-
soas segundo a última pesquisa oficial, em
2007. Os legados para a comunidade também
são visíveis. Há 13 anos, o “G l a s t o” destina 1
milhão de libras por edição à caridade e cau-
sas importantes para a cultura local, como a
reforma de capelas metodistas e bibliotecas.

O outro lado da moeda, no entanto, é quan-
do elas se tornam cidades-pesadelo. Com bai-
xa oferta de transporte público próximo aos
locais onde ocorrem os festivais, trânsito pe-
sado, problemas de sinalização e estaciona-
mentos caros, o público é quem paga a conta
inflacionada pela estrutura deficiente das
grandes capitais brasileiras, atrapalhando a
expansão do setor. “Isso vale tanto para even-
tos como o Rock in Rio ou a Jornada Mundial
da Juventude, que mudaram a vida nas zonas
sul e oeste carioca, como para os desfiles dos
megablocos de Carnaval, que podem compli-
car a rotina dos moradores dos bairros. Isso já
ocorre em Santa Teresa, no Rio”, diz D’I p o l l t t o.

“Estamos criando dificuldades para que
as pessoas cheguem de carro ao Rock in Rio
e criando facilidades para quem vai de ôni-
bus. Não há estacionamento. Montamos
um esquema especial junto à prefeitura pa-
ra fornecer mais ônibus, do começo ao fim
de cada dia de evento. O resultado será de
menos trânsito e menos gastos, além de
uma experiência de chegada e saída mais
tranquila e segura para todos”, diz Medina.

Em São Paulo, a organização do Planeta
Terra, que ocorre no dia 9 de novembro,
anunciou que o término dos shows está pre-
visto para as 23 horas, em tempo do encer-
ramento das operações do Metrô nas proxi-
midades do Campo de Marte. A Time for
Fun, produtora do festival, estima a geração
de mais de 3 mil empregos diretos e indire-
tos na cidade em torno do festival.

Para a rentabilidade a longo prazo, no en-
tanto, um festival sozinho não faz verão. “A
consolidação da economia criativa no Brasil
inclui oferta de boa educação e de bons em-
pregos, opções de transporte e moradia, aces-
so à banda larga, facilidade de abrir e fechar
empresas, redução da burocracia”, diz D’Ipo -
litto. Como política pública de longo prazo,
não basta atrair celebridades estrangeiras pa-
ra os nossos palcos. “É fundamental que os
eventos musicais incentivem a produção cul-
tural local, abrindo vitrines para artistas e ge-
rando experiência para técnicos locais atua-
rem nos bastidores das produções, tendo con-
tato com técnicos e tecnologias de outras pra-
ças mais avançadas.”

rockinrio.com/rio �
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Text Box
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 14, n. 670, p. 22-23, 13, 14 e 15 set. 2013.




