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A seqüência de piruetas, o balé aéreo das trapezistas, a interpretação corporal dos 51 artistas 
seduzem os espectadores durante as duas horas e quarenta do espetáculo Saltimbanco. Mas 
trazer pela primeira vez para o Brasil um show da maior e mais badalada companhia circense 
do mundo, a Cirque du Soleil, exige habilidades de um experiente malabarista.  
 
O nome dele é Fernando Alterio, empresário do entretenimento e sócio da CIE Brasil, uma 
subsidiária da mexicana CIE, que aqui possui as casas de espetáculo Credicard Hall, Teatro 
Abril, Citibank Hall (antigo Palace) e Claro Hall. Opera, ainda, a Ticketmaster, maior empresa 
de vendas de ingressos da América Latina. No ano passado, a CIE - que tem capital aberto na 
bolsa do México - faturou US$ 794,8 milhões.  
 
Aos 53 anos, Alterio até arrisca fazer malabarismos durante uma sessão de fotos para o Valor. 
Em entrevista a este jornal, pouco antes do jogo do Brasil com o Japão - que ele não iria 
assistir -, o empresário contou um pouco do périplo que fez para trazer o Cirque du Soleil para 
o Brasil. "Fiz uma peregrinação", disse o homem que já trouxe para país do U2 ao Três 
Tenores, passando pelos shows da Broadway, "Fantasma da Ópera", "Les Misérables" e a "Bela 
e a Fera" .  
 
As negociações com executivos do braço internacional do Cirque du Soleil, baseado em Las 
Vegas, começaram no início de 2004 e incluíram oito viagens internacionais, até que 
finalmente fosse fechado o contrato. As dificuldades nas negociações esbarram na logística 
para importar uma estrutura tão gigantesca, com mais de 150 pessoas e 800 toneladas de 
equipamentos.  
 
O tempo de pausa entre uma temporada e outra - que geralmente leva uma semana - no caso 
do Brasil foi outro ponto importante a ser negociado. "Ao contrário do deslocamento da turnê 
na Europa, onde as cidades e países são menores e mais próximos, no Brasil a situação é mais 
complicada", diz. "O espetáculo vai ficar parado quase um mês e isso é custo."  
 
A solução foi aumentar a temporada que, antes seria restrita a São Paulo, para mais seis 
cidades, passando pelo Chile e pela Argentina, e incluindo o Rio de Janeiro. "Somente assim, 
conseguimos diminuir os custos e melhorar as margens", diz Alterio.  
 
Ele não fala em números de faturamento, mas fazendo uma conta simplista, chega-se a um 
número razoável. A CIE Brasil deverá faturar, no mínimo, R$ 25 milhões com a venda de 250 
mil ingressos em cem apresentações. Considerou-se, nessa conta, o preço do ingresso mais 
barato, de R$ 100,00. Os valores, no entanto, oscilam e o mais caro é o VIP, de R$ 250,00. 
Até sexta-feira, apenas 200 ingressos ainda estavam disponíveis.  
 
Apenas em divulgação na mídia, a CIE Brasil vai gastar R$ 10 milhões. Outro custo elevado 
será investido no transporte e no seguro de toda a carga, estimado em algo próximo a US$ 1,5 
milhão. A logística para trazer 800 toneladas de equipamentos da Argentina, de onde o 
espetáculo Saltimbanco se despede, é enorme. O material será transportado para o Brasil em 
90 carretas, cujo serviço será prestado pela Waiver, empresa especializada em transporte de 
cargas de espetáculos, segundo Alterio.  
 
Nessas carretas, o Cirque du Soleil traz de tudo um pouco. Vai da enorme tenda que abriga o 
espetáculo - que tem um palco com 220 m² e capacidade para 2,5 mil espectadores - até 
fantasias, panelas, copos e outros materiais que os integrantes da trupe usam em suas turnês.  
 
A estrutura do Saltimbanco será montada, em São Paulo, em um terreno de 22 mil m² ao lado 
do "esqueleto" da Eletropaulo, na Marginal Pinheiros. O esqueleto - um prédio altíssimo que 
abrigaria a sede da distribuidora de energia elétrica de São Paulo - será coberto com cartazes 
do espetáculo.  
 



Além da tenda - cuja montagem exige 80 homens e rápidos 15 minutos - cerca de 70 
contêineres serão acomodados no terreno. Neles, serão montados cozinhas, restaurantes, 
escolas para as crianças (a lei canadense exige 25 horas de aulas semanais), banheiros, 
bilheterias.  
 
Uma equipe de 12 pessoas, sendo um "chef" e quatro cozinheiros, batucam nas panelas e 
servem até 400 refeições por dia. Os números da cozinha são todos superlativos: durante a 
turnê são servidos mais 15 mil croissants no café da manhã; 31 mil litros de sucos de frutas e 
mais de 4 mil quilos de carne. Para garantir comodidade aos 151 integrantes da turnê. Eles 
vão "morar" três meses no Hyatt, que fez uma ampla reforma em alguns andares apenas para 
acomodar os integrantes do Cirque. Salas de jogos e de estar foram criadas. Eles vão ocupar 
120 apartamentos.  
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