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Crescimento do mercado e melhor poder aquisitivo atrai multinacionais 

 
As perspectivas de crescimento do setor no Brasil levam à consolidação de negócios. Trata-se 
de uma tendência que segue o modelo internacional. A AEG Worldwide, gigante que administra 
arenas ao redor do mundo e é dona da AEG Live, segunda maior empresa de produção de 
shows, negocia nos bastidores sua entrada no Brasil. A empresa está na disputa para ganhar o 
direito de gerir com exclusividade a nova arena do Grêmio, a ser construída em julho pela OAS 
(leia na página 8). 
 
A multinacional concorre com a Traffic, companhia de J. Hawilla de marketing esportivo, que 
em fins de fevereiro anunciou a entrada no show.business. Ela adquiriu a Planmusic, do 
produtor Luís Oscar Niemeyer. A Traffic já fechou acordo para vender espaços comerciais da 
nova arena do Palmeiras, em São Paulo, a ser construída pela WTorre. 
 
Quem fechar contrato com o Grêmio ganha força para enfrentar a Time 4 Fun (T4F), maior 
produtora de shows da América do Sul, dona de quatro casas de espetáculos em São Paulo e 
responsável pela gestão comercial do estádio do River Plate, na Argentina. A empresa, dirigida 
por Fernando Altério e que tem como sócia a Gávea Investimentos, cresceu em 2009 a ponto 
de partir para a oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), o que deve acontecer ainda 
este ano, segundo executivos ligados ao negócio. A T4F, em 2008, chegou a fazer registro na 
Comissão de Valores Imobiliários (CVM) para ir à bolsa, mas não avançou. A última divulgação 
feita pela empresa, no terceiro trimestre de 2008, informava que a companhia teve receita 
líquida de vendas e serviços, de janeiro a setembro daquele ano, de R$ 368,9 milhões.  
 
A retomada do IPO acontece por conta do desempenho de 2009, o que a colocou como a 
quarta operação do mundo, segundo ranking da publicação americana Pollstar. E há razões. A 
empresa anunciou, em fins de 2008, parceria com a Live Nation, a maior produtora do mundo, 
para fazer com exclusividade, pelos próximos cinco anos, shows de seus artistas como 
Madonna na América do Sul. Além disso, fez parceria com o renomado produtor argentino 
Daniel Grinbank emtorno de um projeto de consultoria. Nos próximos cinco anos, Grinbank não 
produzirá na região. Pelo menos dois shows da Live Nation se destacaram de dezembro de 
2008 até aqui: a turnê Stick & Sweet, de Madonna, e a apresentação do AC/DC. A banda fez 
três concertos em Buenos Aires, no estádio do River Plate, e uma em São Paulo, no Morumbi, 
que recebeu mais de 63 mil pessoas. Procurada a empresa não atendeu a reportagem. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 5. 


