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Participar de um evento cor-
porativo, mesmo uma festa, pode 
ser algo muito chato. Mas, atual-
mente, as empresas se esforçam 
para transformar os encontros em 
experiências agradáveis e marcan-
tes. Assim, ganharam relevância 
os papéis de criativos ligados ao 
universo de eventos e as empresas 
de cenografia. 

“Não temos dados sobre ce-
nografia em eventos, mas perce-
bemos que esse é um item mais 
valorizado. A cenografia é um fator 
importante para ajudar a fazer o 
participante do evento mergulhar 
na temática”, diz Guilherme de 
Almeida Prado, presidente da 

Cenografia cresce e busca  
identidade institucional
Estima-se que o setor já movimente R$ 300 milhões anuais
Roseani Rocha

Associação de Marketing Promo-
cional. Embora hoje não haja dados 
oficiais sobre o quanto esse setor 
movimenta, estima-se que o volu-
me anual esteja em torno de R$ 300 
milhões. Somente três das maiores 
do setor – GTM Cenografia, Cria-
cittá Marketing Cenográfico e M/
Checon – seriam as responsáveis 
pela metade desse volume.

A Criacittá, dirigida por Nelson 
Rocha, está há 13 anos no mercado 
e possui uma operação na França, 
por conta do atendimento, desde 
2004, da marca Havaianas, para a 
qual desenvolveu toda a comunica-
ção da loja em Paris e com a qual 
chegou ao shortlist do Festival de 
Cannes, em 2009. Hoje, a Criacittá 
privilegia a criação, que concentra 
60% de seus 90 colaboradores; os 
outros 40% cuidam da execução. 
“A cenografia é a ocupação de um 
espaço físico como experiência de 
marketing. As marcas precisam ter 
história para contar”, avalia Rocha. 

Seu principal projeto é o Museu 

Bohemia, que está sendo feito na 
antiga fábrica da marca (de 1853), 
na cidade fluminense de Petrópo-
lis, e com inauguração prevista 
para setembro. Um vídeo, com 
imagens em 3D, dá uma prévia de 
como será o espaço, mostra o cui-
dado intenso com a ambientação, 
a quantidade de informações e a 
interatividade.

No caso do Magazine Luiza, a 
Criacittá criou a ambientação de 
duas lojas-conceito, uma na sede 
da companhia e outra no Shopping 
Aricanduva, em São Paulo. “Quan-
do eles decidiram abrir 50 lojas em 
São Paulo, queriam algo especial 
para o Aricanduva, mas não que-

riam um escritório de arquitetura”, 
lembra Nelson Rocha.

Ao tentar chegar ao valor mé-
dio dos projetos de cenografia, 
esbarramos na resposta de que as 
verbas são muito flutuantes. 

Experiência e inovação
Uma das empresas mais tradi-

cionais do setor, o Grupo Técnico 
de Montagem (GTM Cenografia) 
completa 19 anos em 2011. Há um 
ano e meio, investiu mais de R$ 2 
milhões em uma “fábrica de ceno-
grafia”, que ocupa uma área de oito 
mil metros quadrados no município 
de Caieiras, na Grande São Paulo. 
Seu fundador, Rodrigo Barros, era 
produtor executivo nas áreas de 
cinema e TV e percebeu, na década 
de 90, a demanda crescente dos 
chamados “eventos corporativos”, 
que pedia um novo modo de lançar, 
divulgar e promover produtos, reu-
niões estratégicas e convenções, 
por meio de uma boa cenografia. 
Hoje, 45 profissionais trabalham na 

O céu é  
o limite

O mercado de cenografia 
abre espaço para profissio-
nais “sui generis”. Carlos Pa-
zzetto, por exemplo, foi da 
DPZ por quatro anos e meio 
e de lá saiu para fazer even-
tos. No entanto, não queria 
ficar na área promocional e 
se especializou no mercado 
de luxo e moda. “Como 
também sou ator, branding, 
luxo, moda e teatro conver-
sam nos eventos que faço”, 
conta. Um de seus projetos 
mais recentes foi o Baile de 
Carnaval da revista Vogue, 
com o tema “Circo imaginá-
rio”, abusando das cores e 
efeitos de iluminação. Pela 
primeira vez à frente da 
festa, Pazzetto garante ter 
reunido duas mil pessoas no 
hotel Unique, em São Paulo. 
Segundo ele, os eventos são 
mídia de poderoso alcance, 
geram memória emotiva na 
cabeça dos convidados, que 
guardam o que viveram e 
têm uma relação com mar-
ca, além de contar com um 
aliado cultural, uma vez que 
o brasileiro é naturalmente 
afeito a festas. 

Outros profissionais estão 
presentes no universo da 
cenografia, mesmo indireta-
mente. Quem visitar a Feiri-
nha da Paulista, em frente ao 
Parque Trianon, encontrará 
o trabalho meticuloso do 
marceneiro Wilson Rodrigues, 
que faz miniaturas de móveis, 
uma arte anterior à fotografia. 
O trabalho delicado da “De 
Jó” (o nome vem de “paci-
ência de Jó”) já foi parar na 
Fashion Week em 2009, em 
exposição da Livraria Cultura 
e volta e meia lojistas com-
pram as peças para compor 
suas vitrines e produtoras as 
usam em comerciais de TV. 
Wilson brinca com o fato de as 
pessoas se espantarem sobre 
como um homem de 1,82m e 
mãos grandes, consegue fazer 
peças pequenas e delicadas. 
A resposta é curta: “Não tem 
explicação. A pessoa tem de 
saber ou não”.

Rocha dirige a Criacittá, que tem 13 anos de mercado 
e possui uma operação na França desde 2004

Veja as principais empresas de cenografia 
em atividade
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site www.phdmobi.com

2. Faça o download 
do leitor de tags

3. Abra o aplicativo e 
use a câmera

4. Mire ou fotografe 
esta imagem

5. Assista ao vídeo

GTM; 26 ficam em um escritório na 
cidade de São Paulo, que concen-
tra as equipes criativas e os demais, 
na fábrica. A maioria dos negócios 
(80% especificamente) são contra-
tados com mediação das agências 
de promoção e publicidade.

Assim, já ficaram registrados 
no portfólio da empresa cenogra-
fias para o Super Casas Bahia e o 
evento Off Road, da revista Quatro 
Rodas, da Editora Abril, estandes 
e lounges para Audi, além de pal-
cos para eventos da Unilever. “O 
desenho da nossa fábrica é 360 0, 
com todas as áreas do trabalho 
convergindo para o centro, de onde 
saem os equipamentos prontos, 

para as docas”, explicou Barros. 
As áreas a que ele se refere são as 
de pintura, marcenaria, tapeçaria, 
elétrica, produção, serralheria e 
pré-montagem.

Atualmente, a empresa prepara 
eventos de lançamentos das mar-
cas Volvo e Audi, que acontecerão 
em março e abril. Para a Ambev, 
atuam na organização de conven-
ções da companhia. 

Em um bairro da cidade de 
Osasco, a M/Checon é a empresa 
que mais chama atenção, devido a 
sua estrutura física, embora esteja 
no mercado há apenas seis anos. 
Em um galpão de 15 mil metros, 
vê-se que a madeira é a principal 
matéria-prima utilizada, mas a 
área de escritórios, equipes de 
atendimento e criação também são 
amplas. “Temos 140 funcionários 
diretos. Quando o mercado está 
muito aquecido o número chega a 
500, com os terceirizados”, conta 
Marcelo Checon. Dos clientes, 95% 
são agências de eventos e promo-

ção. O faturamento é gerado por: 
projetos de cenografia e ponto de 
venda (70%) e estandes (30%). 
A empresa fez as produções dos 
festivais de música Planeta Terra, 
Telefônica Sonidos e Natura Nós; 
estandes no Salão do Automóvel 
para Mercedes e Toyota; e eventos 
para Nestlé. 

Recentemente, Pablo Fanton 
migrou da BFerraz  para a M/
Checon, onde ocupa o cargo de 
diretor de criação da Diferente. “A 
Diferente é um verdadeiro labora-
tório de ideias, em vez de funcionar 
somente como uma área de criação 
de projetos”, explica Checon. De 
fato, o espaço físico é “diferente” 
dos demais da empresa, muito 
mais colorido, com grafites pelas 
paredes e teto e exala criatividade. 

Checon, que atende a agências 
da Coreia, por conta da Samsung e 
Hyundai, ressalta que o Brasil está 
em foco na área de cenografia, cujo 
papel de ajudar a seduzir o consu-
midor só cresce. Nessa toada, o 
faturamento da M/Checon de 2009 
para 2010 cresceu 70%. Este ano, 
a expectativa é de que aumente 
10% – a expectativa da Ampro para 
o setor de marketing promocional 
é pouco maior: 13%.

Falta formalização
Outra empresa que comemo-

rou os resultados de 2010 foi a NA 
Equipamentos, uma das principais 
fornecedoras de painéis de LED 
para shows de grande porte. Com 
equipamentos importados (são 
exemplos os painéis MiPix e MiS-
trip), a empresa marcou presença 
em muitos dos principais shows 
ocorridos em São Paulo no ano 
passado, como o SWU, e apre-
sentações de Smash Pumpkins, 
Jamiroquai, Beyoncé, Norah Jones, 
GreenDay e Rush, entre outras. O 
show de Eminem, no F1 Rocks, 
teve toda a cenografia de palco 
organizada pela NA.

As empresas de cenografia 
precisam de maior formalização e 
algumas já são associadas à Am-
pro e, simultaneamente, a outras 
entidades ligadas à área de design, 
devido à falta de uma instituição 
própria e da característica plural da 
sua ação, afinal, em uma empresa 
de cenografia há profissionais de 
diferentes áreas como cinema, 
teatro, marketing e arquitetura.

Os profissionais entrevistados 
demonstram interesse em dar um 
ar mais institucionalizado ao setor.  
“Falta profissionalizar, transmitir 
mais seriedade para trazermos 
mais clientes. Sinto falta de uma 
organização que nos represente”, 
comenta Marcelo Checon. 

Além do número de fatura-
mento estimado pelos principais 
players em cenografia e eventos, 
outro indicativo de crescimento 
estaria no fato de que o número 
de empresas na área tem crescido 
muito, mas o volume de trabalho 
não tem diminuído. Outro aspec-
to que não mudou são os prazos 
curtos  de execução. Isso continua 
sendo o principal desafio.

Checon lançou sua empresa há seis anos e já realizou 
projetos para Telefônica, Natura e Nestlé
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