
Empresas investem para montar operações verticalizadas no país  
Ruy Barata Neto 
 
Grupo Traffic e Planmusic pretendem atuar na área de produção musical, além de adquirir 
empresa de ingressos 
 
O Grupo Traffic já começa a estudar a compra  ou investimento na criação  de uma empresa 
dedicada a comercialização de ingressos para shows e jogos de futebol. "É o que falta para 
fecharmos a configuração ideal que o grupo pretende ter", diz o presidente da Traffic 
Marketing Esportivo, Júlio Mariz, segundo na operação comandada por J. Hawilla. 
 
A holding tem receita estimada em cerca de R$ 300 milhões com o controle de jornais (Rede 
Bom Dia), canais de televisão (TV Tem), fundo de investimento em jogadores de futebol, além 
de negócio dedicado à comercialização de eventos esportivos  o principal deles é a Copa 
América. O grupo já tem os direitos de gestão da nova arena do Palmeiras e passará a 
viabilizar a produção de shows com a aquisição da Planmusic, de Luís Oscar Niemeyer. A idéia 
é criar quatro ou cinco eventos anuais, a exemplo de um festival de música country no interior 
de São Paulo. Mariz, inclusive já foi presidente da RioTur, na primeira gestão do governador 
César Maia. O empresário diz que complementará seu negócio com a criação de um selo de 
gravadora para distribuição de CDs e DVDs de shows. 
 
Globo e RBS 
 
No caminho contrário está a Som Livre, tradicional gravadora das Organizações Globo. Para 
recuperar receitas perdidas com a queda na venda de discos, a empresa tem apostado na 
produção de shows. O modelo de negócio é em acordo operacional com o Grupo Tom Brasil, 
presidido por Paulo Amorim. Ele não descarta a possibilidade de se associar com as 
Organizações Globo, que na semana passada anunciou sociedade com o RBS para o 
lançamento de uma empresa de entretenimento. 
 
A operação tem investimento declarado da ordem de R$ 240 milhões. "Temos dentro do nosso 
planejamento para os próximos anos, com a Som Livre, investimentos em conjunto e isso deve 
se estender para as organizações Globo", diz Amorim, interessado principalmente em crescer 
com a força dos grupos de mídia. "Nosso foco é formar uma rede de casas de espetáculos." O 
empresário investirá em torno de R$ 35 milhões este ano para a construção de sua quarta 
casa .de shows, que será erguida em Brasília, a partir de abril. A empresa já tem o HSBC 
Brasil e o Tom Jazz, em São Paulo, além do Vivo Rio, na capital carioca. 
 
Mas o fato é que o projeto da empresa de eventos Globo e RBS está sendo tocado em sigilo, 
com a participação direta do conselho administrativo da Globo e do RBS. O executivos estão 
delineando o negócio e inclusive escolhendo um nome para a presidência da operação, o que 
deve ser anunciado até o fim deste mês. 
 
Segundo o presidente da Som Livre, Leonardo Ganem, assim como a Sony montou sua 
empresa de shows, a Day l Entertainment, a gravadora da Globo também passará a contar 
com um negócio similar. "Vamos costurar sinergias nisso tudo, já que a produção de shows 
passa a ser mais uma empresa do grupo" , afirma Ganem.  

 
 
Mondo Entretenimento e B/Ferraz querem gerir casas de shows 
Ruy Barata Neto 
 
Na esteira do processo de consolidação das operações das empresas de entretenimento, o 
Grupo ABC, holding de agências de propaganda e de produtoras de eventos, caminha para a 
gestão de casas de espetáculos. O grupo controla a Mondo Entretenimento, criada por William 
Crunfli, produtor conhecido pelas turnês do Queen no Brasil, em 1981, e a B/Ferraz, de 
Bazinho Ferraz, presidente das operações dedicadas a eventos. Ele é responsável pela 
produção de festivais, entre eles o Skol Beats, que durou 10 anos e depois foi abandonado, e 
do Planeta Terra, patrocinado pelo portal da Telefônica. Tanto Bazinho quanto Crunfli prevêem 



diversificar seus negócios para a área de gestão de casas de shows (venues, como o negócio é 
conhecido no exterior). O grupo já tem operação de vendas de ingresso, chamada de Llve 
Pass. Como o grupo Tom Brasil, há muitas empresas que têm a casa, mas não têm o 
conteúdo. "É neste filão que queremos ingressar", afirma Bazinho. A idéia é fechar parceria de 
gestão exclusiva de casas de espetáculos com capacidade de público maior do que 1 mil 
pessoas. O problema é encontrar operações. Em São Paulo, há apenas sete deste tipo de 
espaços. O número de estádios é o mesmo, sete, segundo a SPTuris. "O Brasil ainda é 
deficitário em espaços e infraestrutura para eventos", diz Ferraz. Segundo Crunfli, a gestão 
comercial de arenas de futebol - que devem ser construídas em diferentes cidades - será um 
segundo passo até a consolidação desse modelo no Brasil. Embora divulgue os shows como 
apelo de atração de turistas para a cidade, a SPTuris não tem levantamento de quanto isso 
movimenta.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 7. 


