
CIE faz sua maior investida no País com Cirque du Soleil 
Regina Neves 
  
Espetáculo estará no Brasil pela primeira vez e vem com campanha para atrair mais público.  
 
O Cirque du Soleil terá, a partir do dia 22 de agosto, sua primeira temporada brasileira com o 
espetáculo "Saltimbanco", que já foi visto por 9 milhões de pessoas em 19 países e que 
tradicionalmente é usado na chegada do grupo a novos mercados. O presidente da CIE Brasil, 
Fernando Altério, que traz o Cirque du Soleil ao País, não revela o total de investimentos feitos, 
mas afirma que, por causa de sua infra-estrutura, este é o mais caro espetáculo que já veio ao 
País. O executivo o considera um divisor de águas no mercado de entretenimento em território 
nacional. "O Cirque du Soleil mudará o entretenimento no Brasil", empolga-se Altério.  
 
Este espetáculo, inclusive, contará com uma ampla campanha publicitária, com investimento de 
R$ 12 milhões.  
 
O espetáculo que será mostrado no Rio e em São Paulo tem apresentação da Visa e patrocínio do 
Bradesco, que vão utilizá-lo em diversas ações de marketing. Segundo a vice-presidente de 
marketing da Visa do Brasil, Andréa Cordeiro, a empresa quer incentivar a utilização do cartão de 
crédito Visa e do cartão de débito Visa Electron e pretende, para isso, realizar diversas ações no 
decorrer de 2006, como "pocket shows" e sessões exclusivas do espetáculo para clientes e 
vencedores de promoções diversas. Além disso, a Visa será a bandeira exclusiva de cartões para a 
compra de ingressos.  
 
Para o diretor de marketing do Bradesco, Luca Cavalcanti, esta é uma grande oportunidade para o 
banco fortalecer o relacionamento com diferentes públicos de seu interesse.  
 
O Bradesco oferecerá, por exemplo, com exclusividade para os clientes do segmento Prime, a pré-
venda de ingressos, que podem ser adquiridos com até 22 dias de antecedência.  
 
Esta é a primeira turnê do Cirque du Soleil na América do Sul. Além do Brasil, grupo fará 
apresentações no Chile e Argentina. Na América Latina o único país onde já estiveram com uma 
certa freqüência e com apresentação em diversas cidades é o México.  
 
A CIE Brasil, que traz o Cirque du Soleil, está no País desde 1999, administra quatro grandes 
casas de espetáculos (Credicard Hall, Citibank Hall, Claro Hall e Teatro Abril) e é responsável 
pelas operações da Ticketmaster, que ela trouxe para operar no mercado local.  
 
A empresa já foi responsável pela produção de grandes espetáculos como Pearl Jam, Rush, Eric 
Clapton, Alanis Morisette, Circo Imperial da China, A Bela e a Fera, Fantasma da Ópera, entre 
outros, incluindo nacionais. Foram mais de cem projetos ligados à área de entretenimento ao 
vivo, investindo R$ 250 milhões em divulgação. Mais de 10 milhões de pessoas já assistiram às 
suas produções.  
 
A trupe do Cirque du Soleil que vem ao Brasil conta com 51 artistas, músicos e acrobatas com 
idades que variam entre 10 e 46 anos. Para acomodar sua estrutura - com mais de cem toneladas 
de equipamento que chegam em 70 contêineres e um palco principal com 220 m² -, uma tenda 
foi especialmente concebida para a encenação.  
 
Com capacidade para 2,5 mil espectadores, o local da apresentação possui 17 metros de altura e 
50,5m de diâmetro, sustentada por quatro mastros com 25 metros cada e 450 estacas.  
 
 
 



Fundado em 1984, no Canadá, o espetáculo Cirque du Soleil emprega cerca de 900 artistas e 3,5 
mil funcionários de mais de 40 nacionalidades, inclusive a paulistana Juliana Neves, de 34 anos, 
que está em outro espetáculo do grupo. O Cirque du Soleil, ao longo de sua história, já fez mais 
de 240 temporadas em 90 cidades do mundo, presenciadas por mais de 50 milhões de pessoas.  
 
 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 abr. 2006, Comunicação, p. C-6. 


