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A alta demanda pela organiza-
ção de convenções e projetos de
entretenimento na Bahia bene-
ficiou a ST Estrutura, especiali-
zada na montagem de infraes-
trutura para eventos. A compa-
nhia deve ultrapassar no final
deste ano faturamento de R$ 10
milhões e agora parte para o
desenvolvimento de um novo
negócio com a abertura da SEI
Eventos. O nome é abreviação
para Sistema de Empresas Inte-
gradas que surge com a proposta
de facilitar a contratação de di-
ferentes fornecedores de servi-
ços e materiais necessários para
a realização de eventos. A em-
presa investiu R$ 850 mil para
desenvolver uma rede social, na

qual estão reunidas 12 outras
empresas independentes que
atuam na área, desde especiali-
zadas em montagem de estan-
des passando por operações de
venda de ingressos e infraestru-
tura para iluminação.

Trata-se de uma maneira de
verticalizar o negócio sem a ne-
cessidade de adquirir empresas.
“O mercado é muito pulveriza-
do e contratar as diferentes em-
presas necessárias para a viabi-
lizar um evento leva tempo. A
ideia é que o produtor encontre
todos os fornecedores que pre-
cisa na Bahia, mas não quero
mais ter empresas”, diz o sócio
da ST Estrutura Alex Amaral.

Só ele já é dono de seis das 12
empresas que estão associadas a
SEI no início da operação. Nos
próximos meses, Alex pretende

reunir mais 40. Os associados
pagam mensalmente uma taxa
para fazer parte do grupo e se
beneficiam do uso de um
software que aponta todos os
passos de desenvolvimento de
um novo projeto, desde a sua
entrada até a sua conclusão.

Amaral afirma que todos
ganham escala na prestação de
serviços. “Os integrantes da
SEI acabam se beneficiando de
um volume constante de pro-
jetos”, afirmao executivo que
monta eventos de grande porte
como o Festival de Verão deste
ano em Salvador e o projeto
Skol Beats Tropical, da marca
de cervejas da AmBev.

A SEI negocia com fornece-
dores do Nordeste e de São Paulo
para expandir a plataforma de
gestão de eventos. ■

Sistema de Empresas Integradas surge para reunir companhias voltadas para eventos

Procter & Gamble muda
agências de Gillette

A Procter & Gamble anunciou
ontem mudança das suas
prestadoras de serviço na área
de publicidade e propaganda.
A agência Leo Burnett, comandada
por Rui Lindemberg, deixa de ter
a responsabilidade pelos anúncios
da marca Gillette e passa o bastão
para a AlmapBBDO, de Marcelo
Serpa, em janeiro de 2011.
A empresa ganha a conta
como resultado de alinhamento
internacional de sua sócia,
a BBDO. Mas, no Brasil, a P&G
adotou uma solução diferente
para continuar trabalhando
com a agência Africa, de
Nizan Guanaes, que estava
a cargo de ações digitais para
a linha de desodorante Gillette
e agora passa a ser responsável
por toda comunicação do produto.
A Leo Burnett estava a frente
da comunicação dos produtos
Gilletter desde 2006.
Segundo Paulo Koelle, diretor de
marketing da P&G, a AlmapBBDO
exerce o papel de parceira global
da marca enquanto a Africa foi
escolhida por causa da criação,
em ambiente online, de uma
linha de comunicação para
o desodorante baseado no slogan:
‘te dá confiança para levantar os
braços e celebrar’. “A campanha
digital teve sucesso e agora
a agência pode expandir para
outros meios”, diz Koelle.

Para Alex Amaral,
sócio da ST Estrutura,
a rede é uma forma
de verticalizar o
negócio de eventos
sem a necessidade
de adquirir empresas

■ As empresas que de alguma forma promovem ações de
marketing direto — que procura falar de maneira personalizada
com os consumidores ou clientes do seu negócio — geraram receita
de R$ 21,7 bilhões, em 2009, segundo levantamento feito pela
consultoria Simonsen sob encomenda da Associação Brasileira
de Marketing Direto (Abemd), presidida por Efraim Kapulski.
O crescimento em comparação com 2008 foi de 11,3%, resultado
abaixo da média de incremento anual, que foi de 12,5% na última
década. As receitas apuradas no estudo Indicadores Abemd
incluem os serviços de agências de propaganda (que cresceu 11%),
banco de dados e gestão de relacionamento com consumidor
ou CRM, (17,4%), e Fornecedores de Listas (12,5%) e Internet e
e-commerce (15,6%). Esse último segmento gerou sozinho receitas
de R$ 5,43 bilhões, 25% do total. O segmento de call center vem
em seguida repondendo por 22,5% do bolo. O estudo consultou
214 empresas, 43% delas obteve, em 2009, faturamento superior
a R$ 100 milhões. No primeiro semestre de 2010, o mercado de
marketing direto cresceu 21,1% sobre o mesmo período de 2009.
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Direto chega
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