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Mídia & Marketing

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
ROBSON FERNANDJES/AE

Marili Ribeiro

O mercado das prestadoras de
serviçosde marketing –queabrigam as áreas de eventos e de
ações esportivas – passa por
uma consolidação, com a chegada de grupos estrangeiros e o redimensionamento das empresasnacionaisdosetor.Ummovimento que pretende aproveitar
a entrada do Brasil em um novo
patamar de consumo de produtos de entretenimento (graças
ao maior poder aquisitivo da população)equetambémsefavorecedaapreciação do real,quefacilita a importação de shows.
“O nosso poder de barganha
na negociação aumentou. Se antes um terço das grandes turnês
musicais vinha ao País, agora
90%delasvêm”,garante FernandoAltério,presidenteesóciomajoritário da Time For Fun (T4F)
– empresa com presença no Brasil, Argentina, Chile e Peru, que
realizou 1.100 shows, faturou
US$ 400 milhões no ano passado e já aparece em quarto lugar
no ranking das maiores empresas globais do setor.
Apesar do crescimento exponencial do segmento no País,
com fins de semanas repletos de
ofertas para o consumidor e ingressos esgotados em apenas algumas horas de venda (caso da
apresentação de Paul McCartney, no próximo mês), o mercadoainda é pequeno. A líder mundial, a americana Live Nation,
realiza 22 mil shows por ano e
fatura US$ 4,7 bilhões.
Essa diferença de escala dá a
dimensãodopotencialdeexpansão do mercado local, que tem
atraído capital estrangeiro e feitopoderososgruposdemídianacional despertarem para o negócio de geração de conteúdo. A
parceria mais emblemática é a
que deu origem à Geo, feita entreaGloboParticipaçõeseogrupo gaúcho RBS. “São empresas
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A desvalorização do dólar favorece a importação das mais badaladas
turnês musicais, como
as de The Black Eyed Peas,
Beyoncé, Coldplay e AC/DC.
Os 12 estádios que
serão construídos para os jogos da Copa
do Mundo de 2014
devem ter múltipla utilização e
vão virar arenas para shows.
Há dez anos a receita
dos artistas provinha
80% da venda de CDs
e 20% de shows. Hoje, passou a ser 85% de shows e
15% de CDs.
Otimismo. Sócio do Grupo ABC, Bazinho Ferraz vê chance de crescimento exponencial no setor de entretenimento e esportes
● Propostas

JOSÉ VICTOR OLIVA
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“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.”

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 recentementeaoEstado, OctávioFlorisbal, diretor geral da Rede Globo.“Numaeconomiaforte,eventos esportivos e artísticos têm
enorme espaço e, se uma empresanacionalnãoocuparesseespa-

ço,asestrangeirasofarão.Omercado interno de bens de consumo sempre atraiu multinacionais. 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
vendadaT4Fparafundosestrangeiros. Altério nega e diz que, ao
contrário, está comprando duas
empresas em países latinos e outra no Brasil.
Na área de marketing esportivo, por conta da Copa do Mundo
e os Jogos Olímpicos no Brasil,
as disputas estão mais em evidência.MarcosLacerda,quedeixou seu negócio para assumir a
presidência da Momentum Brasil, empresa do McCann Worldgroup, informa que, até novembro, anuncia uma unidade dedicada ao tema. Já o conglomerado Interpublic, através de seu

braço mundial no ramo, a agência Octagon, fechou acordo de
compra da consultoria carioca
B2S, de propriedade de Alexandre 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 sociedade com a Koch Tavares.
Bola da vez. A América Latina,
liderada pelo Brasil, é apontada
por estudo da consultoria PricewaterhouseCoopers como a
bolada vez no mercado de entretenimento. 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 alguns anos pelo setor de agências
de marketing direto, que reduziu o número de participantes

do segmento, começa a se intensificar entre as empresas que se
dedicam ao marketing esportivo
e entretenimento”, considera
Bazinho Ferraz, sócio do Grupo
ABC e presidente do rol de empresas que atendem às demandas de anunciantes nessas áreas.
Defensorda tesedequeo mercado nacional tem características próprias que exigem gestão
nativa na realização de eventos,
Bazinho– que comandao querepresenta hoje 40% das receitas
do grupo – acha que, conforme a
infraestrutura no Brasil for melhorando, o céu será o limite.
Há proposta de 12 novos estádios para a Copa do Mundo. Se
elesforemconstruídoscomoobjetivo de serem multiuso, como
pedemosempresáriosdomarketing, o País ganhará arenas para
shows em vários pontos. “Hoje
falta escala e logística para o de-

senvolvimentodosetor”,acredita. “Maso Brasilvai virar osEUA,
onde a oferta de arenas dilui os
custos das turnês.”
O empresário José Victor Oliva, presidente do Holding Clube, que atua na área de marketing promocional e eventos corporativos, não vê a falta de arenas 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,
precisamosdeadequaçãodeshows ao público que se quer atingir”, 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 apresentou em agosto no Brasil. Apesar de vaiada pelo atraso, agradou à plateia, que pediu bis.

Cercade80criançasforamtestadas para o filme até a escolha
do par formado por Matheus, de
8 anos, e Catharina, de 7. “Há naturalmente uma espontaneidade maior em crianças dessa idade”, resume Alex Gabassi, diretor da O2 Filmes, produtora responsávelpelocomercial.“Nosfilmes 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 empresa 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 sociedade em rede e estão mais familiarizadoscomosserviçosdigitais. Mas você não precisa de um
celular de última geração para
usufruir deste serviço”, explica.

Making of

Às vezes, só
um SMS
resolve
A cada segundo, 200 milhões de
mensagensde textosãoenviadas
nomundo.Conclui-sedaíquepara muitas pessoas, o SMS é, em
alguns momentos, a melhor for-

ma de fazer uma mensagem chegar a quem se destina. Esse é o
mote da nova campanha da operadora de celular Vivo, criada pela agência Africa.
O filme mostra um garoto que
quer se declarar a uma colega da
escola e tenta fazer isso de diversasmaneiras,deixandoumbilhetinho no material dela e jogando
uma carta em forma de aviãozinho na janela de sua casa. Todas
as tentativas são malsucedidas.

AFRICA/DIVULGAÇÃO

Troca de olhares. Menino usa SMS para fazer declaração
Por fim, ele faz a declaração por
SMS. A menina recebe a mensagemeacenafinalamostraprocu-

randoo remetentecom um olhar
interessado. Prova de que, às vezes, só um SMS mesmo resolve.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 out. 2010, Negócios, p. N8.
GIORGOS MOUTAFIS/IHT

Crise castiga pequenas
empresas na Grécia
Pequenas e médias
empresas gregas já viram
suas vendas caírem até
45% este ano e ameaçam
fechar as portas
Niki Kitsantonis
INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

GiorgosSofronastocouumalojinha que vendia bolsas femininas
no centro de Atenhas por mais
de quatro décadas. Este ano, o
futuro ficou incerto. Sofronas
viuas vendas caírem45% desde a
eclosão de uma crise da dívida
sem precedente, que obrigou o
governo grego a aumentar impostos e reduzir salários do funcionalismoemtroca deumpacote de salvamento de € 110 bilhões (US$ 154 bilhões) de seus
parceiros da zona do Euro e do
Fundo Monetário Internacional
(FMI). As medidas reduziram as
margensdasempresasederrubaram a demanda de consumo.
Observar lojas fechando uma
apósoutra emsua rua deixou So-

fronas nervoso, mas ele não pretende pedir concordata. “Este
negócio alimenta nove pessoas”, diz, referindo-se à sua família e cinco empregados. “Não
posso desistir.”
NaGrécia,aspequenasempresas representam 96% do total e
empregam em torno de 2 milhões dos 5 milhões que compõem a população economicamente ativa do país. Muitas delas, particularmente em Atenas
e nas muitas ilhas gregas, suportam o setor de turismo, uma parte crucial da economia que também está cambaleando por efeito da crise. “As pequenas empresas são o sangue vital da Grécia”,
define Vassilis Korkidis, presidente da Confederação Nacional do Comércio. “O que estamos vendo é uma hemorragia.”
Ogovernodoprimeiro-ministro George A. Papandreou insistequeestáenfrentando oproblema. Prometeu colocar € 5 bilhões em subsídios da União Europeia num fundo de apoio a pequenas empresas no próximo
ano. Bancos gregos deverão contribuir para esse fundo, embora

● Portas fechadas

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

Alternativa. A fábrica de luminárias de Malapetsas mudou seu foco para as exportações
não esteja claro com que quantia. Papandreou declarou repetidamente o compromisso do governo com a redução dos impostos para todos as empresas –
atualmente em 24% sobre lucros
retidos e 40% sobre dividendos.
Endividamento. Para Korkidis,

as medidas ajudarão quando forem 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 empréstimos para gastos de custeio e ex-

pansão. As pequenas empresas
também devem € 3 bilhões em
impostos que teriam de ser pagos nos próximos três meses.
“Para muitas empresas, embolsar os impostos sobre valor agregado foi a única maneira de não
naufragar”, diz Korkidis.
Os problemas são graves tantono setorde produção comono
de consumo. Os pequenos fabricantes enfrentam altos custos
operacionaisepoucasencomendasde varejistas comfalta de caixa. No varejo, os que mais sofremsãoaslojas deroupas,calçados 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 dessas exibem cartazes de “Alugase. Na maioria das lojas que estão abertas, os negócios andavam morosos.
Muitos empresários estão céticos diante das promessas de
ajuda do governo. “Vou esperar
mais alguns meses e depois, se
nada mudar, vou fechar”, afirmou Makis Mais, dono, há mais
de 50 anos, de uma loja de roupasemumdosmais movimentados shoppings do centro de Atenas.Eledemitiudoisdeseusqua-

tro funcionários este ano, quando o aumento do imposto sobre
as vendas, de 19% para 23%, abocanhou 35% de sua receita.
Pequenos fabricantes em Atenas também enfrentam dificuldades por causa da falta de liquidez no mercado. “Nossos clientes gregos não podem pagar – sete de cada dez cheques são rejeitados”, diz Ângelo Malapetsas,
dono de uma pequena oficina de
produção de luminárias. Ele mudou seu foco para as exportações após o lucro cair 50%. “Se
não tivéssemos feito isso, teríamosfechado.” /TRADUÇÃODECELSO M. PACIORNIK

