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Empresa espera um aumento
de 10% no número de eventos
de grandes marcas neste ano

Maeli Prado
mprado@brasileconomico.com.br

Os principais anunciantes
brasileiros começam a se pre-
parar para relacionar suas
marcas com a Copa do Mundo
de 2014 e a Olimpíada de 2016.
De acordo com Andréa Galas-
so, diretora-geral do Banco de

Eventos, a empresa espera um
crescimento de 10% no núme-
ro de eventos que produzirá
neste ano, muitos deles rela-
cionados com os dois eventos
esportivos.

Quais as perspectivas do Banco
de Eventos para este ano?
Para 2010 fizemos uma previ-
são inicial de um crescimento
de 10%, baseada no fato de que
a economia mundial voltou a se
estabilizar e se prepara para um

novo ciclo de crescimento.
Além disso, estamos apostando
muito na movimentação que já
está acontecendo no Brasil, por
causa dos dois grandes eventos
esportivos, a Copa de 2014 e a
Olimpíada de 2016.

Quais os eventos já fechados
para a Copa do Mundo?
Já fechamos eventos com a An-
tarctica, Brahma e Philips, e to-
dos eles, que estão sendo pre-
parados para os consumidores

dessas marcas, estão relaciona-
dos com a Copa.

Qual a estrutura da empresa?
O Banco de Eventos foi criado em
1988, por José Victor Oliva, e hoje
temos 160 funcionários e fazemos
90 eventos por ano. Atendemos
pedidos da área de marketing
para marcas como Ambev, Skol,
Antarctica, Bohemia e Guaraná.
Além disso fazemos eventos para
a Casas Bahia, TAM, Volkswagen,
Bradesco e e Unilever. ■

Copa e Olimpíada já aquecem eventos
ENTREVISTA ANDRÉA GALASSO Diretora-geral do Banco de Eventos

Fabrice Coffrini/AFP

Foi ontem que o maior experimento científico da história, o Grande Colisor de Hádrons, conseguiu produzir choques de feixes de prótons
em uma intensidade que permite gerar uma energia recorde de 7 TeV (uma unidade conhecida como tera, ou bilhões de elétron-volts).
A partir da experiência, realizada pelo Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, cientistas do mundo todo pretendem obter dados que
permitam explicar o Big Bang e outros mistérios da física. Os choques registrados ontem no túnel do acelerador, cujo comprimento
é de 27 quilômetros, aconteceram em uma nanofração de segundo a menos do que a velocidade da luz. O acelerador chegou a ser chamado
de “máquina do fim do mundo”, devido ao temor infundado de que as experiências poderiam ser perigosas (leia mais na página 46).

E O MUNDO NÃO ACABOU

Déficit nas contas do governo
O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, informou ontem
que as contas do governo tiveram um deficit de R$ 1,1 bilhão em fevereiro.
O mau resultado foi atribuído ao fato de que os pagamentos acabaram
se acumulando em janeiro, quando a conta fechou com um superávit
de R$ 13,9 bilhões -o segundo melhor resultado para o mês na história.
O Tesouro espera aumento na receita neste ano, devido à retirada
de incentivos fiscais dados durante a crise e da retomada da economia.

Sérgio Dutti/AE

“Já fechamos
negócios
relacionados à
Copa do Mundo
com a
Antarctica,
Brahma e
Philips”

Renato Suzuki

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 mar. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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