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Making of

Às vezes, só
um SMS
resolve

AFRICA/DIVULGAÇÃO

1.A desvalorização do dó-
lar favorece a importa-
ção das mais badaladas
turnês musicais, como

as de The Black Eyed Peas,
Beyoncé, Coldplay e AC/DC.

2.Os 12 estádios que
serão construídos pa-
ra os jogos da Copa
do Mundo de 2014

devem ter múltipla utilização e
vão virar arenas para shows.

3.Há dez anos a receita
dos artistas provinha
80% da venda de CDs
e 20% de shows. Ho-

je, passou a ser 85% de shows e
15% de CDs.

Mídia & Marketing

Troca de olhares. Menino usa SMS para fazer declaração

Niki Kitsantonis
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

Giorgos Sofronas tocou uma loji-
nha que vendia bolsas femininas
no centro de Atenhas por mais
de quatro décadas. Este ano, o
futuro ficou incerto. Sofronas
viu as vendas caírem 45% desde a
eclosão de uma crise da dívida
sem precedente, que obrigou o
governo grego a aumentar im-
postos e reduzir salários do fun-
cionalismo em troca de um paco-
te de salvamento de € 110 bi-
lhões (US$ 154 bilhões) de seus
parceiros da zona do Euro e do
Fundo Monetário Internacional
(FMI). As medidas reduziram as
margens das empresas e derruba-
ram a demanda de consumo.

Observar lojas fechando uma
após outra em sua rua deixou So-

fronas nervoso, mas ele não pre-
tende pedir concordata. “Este
negócio alimenta nove pes-
soas”, diz, referindo-se à sua fa-
mília e cinco empregados. “Não
posso desistir.”

NaGrécia, as pequenas empre-
sas representam 96% do total e
empregam em torno de 2 mi-
lhões dos 5 milhões que com-
põem a população economica-
mente ativa do país. Muitas de-
las, particularmente em Atenas
e nas muitas ilhas gregas, supor-
tam o setor de turismo, uma par-
te crucial da economia que tam-
bém está cambaleando por efei-
to da crise. “As pequenas empre-
sas são o sangue vital da Grécia”,
define Vassilis Korkidis, presi-
dente da Confederação Nacio-
nal do Comércio. “O que esta-
mos vendo é uma hemorragia.”

O governo do primeiro-minis-
tro George A. Papandreou insis-
te que está enfrentando o proble-
ma. Prometeu colocar € 5 bi-
lhões em subsídios da União Eu-
ropeia num fundo de apoio a pe-
quenas empresas no próximo
ano. Bancos gregos deverão con-
tribuir para esse fundo, embora

não esteja claro com que quan-
tia. Papandreou declarou repeti-
damente o compromisso do go-
verno com a redução dos impos-
tos para todos as empresas –
atualmente em 24% sobre lucros
retidos e 40% sobre dividendos.

Endividamento. Para Korkidis,
as medidas ajudarão quando fo-
rem materializadas. Mas ainda
não está claro se as novas linhas
de crédito salvarão as pequenas
empresas.

Muitas já estão endividadas
com bancos, devendo um total
de € 144 bilhões em emprésti-
mos para gastos de custeio e ex-

pansão. As pequenas empresas
também devem € 3 bilhões em
impostos que teriam de ser pa-
gos nos próximos três meses.
“Para muitas empresas, embol-
sar os impostos sobre valor agre-
gado foi a única maneira de não
naufragar”, diz Korkidis.

Os problemas são graves tan-
to no setor de produção como no
de consumo. Os pequenos fabri-
cantes enfrentam altos custos
operacionais e poucas encomen-
das de varejistas com falta de cai-
xa. No varejo, os que mais so-
frem são as lojas de roupas, calça-
dos e acessórios. Elas viram sua
receita cair uma média de 35%.

A recessão é evidente nas ruas
da capital. Em algumas delas,
uma em cada quatro lojas está
fechada por tábuas. Muitas des-
sas exibem cartazes de “Aluga-
se. Na maioria das lojas que es-
tão abertas, os negócios anda-
vam morosos.

Muitos empresários estão cé-
ticos diante das promessas de
ajuda do governo. “Vou esperar
mais alguns meses e depois, se
nada mudar, vou fechar”, afir-
mou Makis Mais, dono, há mais
de 50 anos, de uma loja de rou-
pas em um dos mais movimenta-
dos shoppings do centro de Ate-
nas. Ele demitiu dois de seus qua-

tro funcionários este ano, quan-
do o aumento do imposto sobre
as vendas, de 19% para 23%, abo-
canhou 35% de sua receita.

Pequenos fabricantes em Ate-
nas também enfrentam dificul-
dades por causa da falta de liqui-
dez no mercado. “Nossos clien-
tes gregos não podem pagar – se-
te de cada dez cheques são rejei-
tados”, diz Ângelo Malapetsas,
dono de uma pequena oficina de
produção de luminárias. Ele mu-
dou seu foco para as exporta-
ções após o lucro cair 50%. “Se
não tivéssemos feito isso, tería-
mos fechado.” /TRADUÇÃODECEL-

SO M. PACIORNIK

Consolidação chega à área de eventos
Perspectiva de renda crescente e realização da Copa do Mundo e Jogos Olímpicos põem o Brasil na rota dos negócios globais do setor

Crise castiga pequenas
empresas na Grécia

JOSÉ VICTOR OLIVA
PRESIDENTE DO HOLDING CLUBE
“Todos os grupos internacionais
têm falado com a gente nos
últimos cinco anos. São
propostas muito atraentes, mas a
cultura não bate. Não achei um
grupo com o qual manter um
relacionamento de longo prazo.”

3 RAZÕES PARA...

A cada segundo, 200 milhões de
mensagens de texto são enviadas
no mundo. Conclui-se daí que pa-
ra muitas pessoas, o SMS é, em
alguns momentos, a melhor for-

ma de fazer uma mensagem che-
gar a quem se destina. Esse é o
mote da nova campanha da ope-
radora de celular Vivo, criada pe-
la agência Africa.

O filme mostra um garoto que
quer se declarar a uma colega da
escola e tenta fazer isso de diver-
sas maneiras, deixando um bilhe-
tinho no material dela e jogando
uma carta em forma de aviãozi-
nho na janela de sua casa. Todas
as tentativas são malsucedidas.

Por fim, ele faz a declaração por
SMS. A menina recebe a mensa-
gem e a cena final amostra procu-

rando o remetente com um olhar
interessado. Prova de que, às ve-
zes, só um SMS mesmo resolve.

Cerca de80crianças foram tes-
tadas para o filme até a escolha
do par formado por Matheus, de
8 anos, e Catharina, de 7. “Há na-
turalmente uma espontaneida-
de maior em crianças dessa ida-
de”, resume Alex Gabassi, dire-
tor da O2 Filmes, produtora res-
ponsávelpelocomercial. “Nos fil-
mes nos quais você precisa mais
de expressões e fisicalidade do
que texto, elas dão um show.”

A diretora de Comunicação da

Vivo, Cris Duclos, diz que a em-
presa decidiu estimular o SMS
porque considera a mensagem
de texto uma forma de conexão
simples, direta e inclusiva. “Os
jovens naturalmente utilizam o
SMS de forma mais intensa, pois
cresceram neste ambiente da so-
ciedade em rede e estão mais fa-
miliarizadoscom os serviçosdigi-
tais. Mas você não precisa de um
celular de última geração para
usufruir deste serviço”, explica.

Marili Ribeiro

O mercado das prestadoras de
serviços de marketing – que abri-
gam as áreas de eventos e de
ações esportivas – passa por
uma consolidação, com a chega-
da de grupos estrangeiros e o re-
dimensionamento das empre-
sas nacionais do setor. Um movi-
mento que pretende aproveitar
a entrada do Brasil em um novo
patamar de consumo de produ-
tos de entretenimento (graças
ao maior poder aquisitivo da po-
pulação) e que também se favore-
ce da apreciação do real, que faci-
lita a importação de shows.

“O nosso poder de barganha
na negociação aumentou. Se an-
tes um terço das grandes turnês
musicais vinha ao País, agora
90% delas vêm”, garante Fernan-
do Altério, presidente e sócio ma-
joritário da Time For Fun (T4F)
– empresa com presença no Bra-
sil, Argentina, Chile e Peru, que
realizou 1.100 shows, faturou
US$ 400 milhões no ano passa-
do e já aparece em quarto lugar
no ranking das maiores empre-
sas globais do setor.

Apesar do crescimento expo-
nencial do segmento no País,
com fins de semanas repletos de
ofertas para o consumidor e in-
gressos esgotados em apenas al-
gumas horas de venda (caso da
apresentação de Paul McCart-
ney, no próximo mês), o merca-
do ainda é pequeno. A líder mun-
dial, a americana Live Nation,
realiza 22 mil shows por ano e
fatura US$ 4,7 bilhões.

Essa diferença de escala dá a
dimensão do potencial de expan-
são do mercado local, que tem
atraído capital estrangeiro e fei-
to poderosos grupos de mídia na-
cional despertarem para o negó-
cio de geração de conteúdo. A
parceria mais emblemática é a
que deu origem à Geo, feita en-
tre a Globo Participações e o gru-
po gaúcho RBS. “São empresas

que vivenciam experiências em
várias plataformas de mídia e
passaram a considerar eventos,
com sua capacidade de fornecer
conteúdo, como uma área para
investimentos”, afirmou recen-
temente ao Estado, Octávio Flo-
risbal, diretor geral da Rede Glo-
bo. “Numa economia forte, even-
tos esportivos e artísticos têm
enorme espaço e, se uma empre-
sa nacional não ocupar esse espa-

ço, as estrangeiras o farão. O mer-
cado interno de bens de consu-
mo sempre atraiu multinacio-
nais. Agora é a vez das empresas
de eventos.”

A consciência de que o mundo
está de olho nesse mercado deu
margem à especulação sobre a
venda da T4F para fundos estran-
geiros. Altério nega e diz que, ao
contrário, está comprando duas
empresas em países latinos e ou-
tra no Brasil.

Na área de marketing esporti-
vo, por conta da Copa do Mundo
e os Jogos Olímpicos no Brasil,
as disputas estão mais em evi-
dência. Marcos Lacerda, que dei-
xou seu negócio para assumir a
presidência da Momentum Bra-
sil, empresa do McCann World-
group, informa que, até novem-
bro, anuncia uma unidade dedi-
cada ao tema. Já o conglomera-
do Interpublic, através de seu

braço mundial no ramo, a agên-
cia Octagon, fechou acordo de
compra da consultoria carioca
B2S, de propriedade de Alexan-
dre Leitão. Com a negociação, a
norte-americana volta a atuar
no setor de marketing esportivo
brasileiro, do qual se desligou
em 2007, quando rompeu a so-
ciedade com a Koch Tavares.

Bola da vez. A América Latina,
liderada pelo Brasil, é apontada
por estudo da consultoria Pri-
cewaterhouseCoopers como a
bola da vez no mercado de entre-
tenimento. Há previsões de que
o consumo na área deve crescer
8,8% até 2014, atingindo US$ 77
bilhões. Quase metade, ou US$
35 bilhões, será gasta no Brasil.

“A consolidação vivida há al-
guns anos pelo setor de agências
de marketing direto, que redu-
ziu o número de participantes

do segmento, começa a se inten-
sificar entre as empresas que se
dedicam ao marketing esportivo
e entretenimento”, considera
Bazinho Ferraz, sócio do Grupo
ABC e presidente do rol de em-
presas que atendem às deman-
das de anunciantes nessas áreas.

Defensor da tese de que o mer-
cado nacional tem característi-
cas próprias que exigem gestão
nativa na realização de eventos,
Bazinho – que comanda o que re-
presenta hoje 40% das receitas
do grupo – acha que, conforme a
infraestrutura no Brasil for me-
lhorando, o céu será o limite.

Há proposta de 12 novos está-
dios para a Copa do Mundo. Se
eles forem construídos com o ob-
jetivo de serem multiuso, como
pedem os empresários do marke-
ting, o País ganhará arenas para
shows em vários pontos. “Hoje
falta escala e logística para o de-

senvolvimento do setor”, acredi-
ta. “Mas o Brasil vai virar os EUA,
onde a oferta de arenas dilui os
custos das turnês.”

O empresário José Victor Oli-
va, presidente do Holding Clu-
be, que atua na área de marke-
ting promocional e eventos cor-
porativos, não vê a falta de are-
nas como um problema. Cita,
por exemplo, Curitiba, que tem
lugar, mas nem sempre entra na
programação de grandes turnês,
por falta de público. “Acho que
mais do que áreas adequadas,
precisamos de adequação de sho-
ws ao público que se quer atin-
gir”, diz ele. “Não me parece o
apropriado levar uma cantora
pop como a Mariah Carey para
um lugar como a Festa de Peão
de Barretos.” A cantora se apre-
sentou em agosto no Brasil. Ape-
sar de vaiada pelo atraso, agra-
dou à plateia, que pediu bis.

Investir em
entretenimento

27.574
pequenas empresas fecharam
as portas na Grécia no primeiro
semestre

175 mil
de um total de 800 mil existentes
deverão ser fechadas até 2011

GIORGOS MOUTAFIS/IHT

● Propostas

Pequenas e médias
empresas gregas já viram
suas vendas caírem até
45% este ano e ameaçam
fechar as portas

Alternativa. A fábrica de luminárias de Malapetsas mudou seu foco para as exportações

ROBSON FERNANDJES/AE

Otimismo. Sócio do Grupo ABC, Bazinho Ferraz vê chance de crescimento exponencial no setor de entretenimento e esportes

● Portas fechadas

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 out. 2010, Negócios, p. N8.




