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Making of

} Brasil já é a 3ª operação
na rede global de
agências do Publicis

Caminhão em clima de faroeste

ENTRE OS MAIORES

DIRETOR DA TRAFFIC

Maurice Lévy, presidente do Grupo Publicis,
lidera em Paris debate inédito sobre privacidade
na internet durante o encontro global do G8

PUBLICITÁRIOS NO G8

DIVULGAÇÃO

A combinação não poderia
ser mais feliz: a intrigante tri-
lha sonora O Bom, o Mau e o
Feio, do maestro italiano En-
nio Morriconi, e, por cenário,
o Porto de Santos deserto. O
resultado é um comercial
com clima de faroeste para
anunciar o novo Cargo da

Ford Caminhões.
O filme, criado pela agência

JWT, vai ao ar hoje no intervalo
dos jornais noturnos. É o maior
investimento da empresa em mí-
dia nos últimos anos. A Ford Ca-
minhões aposta nessa renova-
ção da linha para crescer. Não se
intimidou em adotar para a cam-

panha ares de superprodução,
dando ao caminhão o papel de
protagonista.

Fábio Brandão, da JWT, expli-
ca que a linguagem de “western”
resume o perfil do novo cami-
nhão. “Queríamos passar para o
consumidor a mensagem de for-
ça, robustez e capacidade para
entregar todo tipo de carga”.

Paralelamente à campanha na
TV, em revistas e na internet, o

lançamento da Ford Cami-
nhões contou com a participa-
ção da dupla sertaneja Chitão-
zinho & Xororó em uma ação
especial. Os cantores têm si-
do garotos-propaganda da
Ford. Domingo houve a trans-
missão de um show ao vivo pe-
lo YouTube. A dupla, que co-
memora os 40 anos de palco,
reuniu três mil convidados da
empresa em São Paulo. / M.R.

Por que todos querem
uma ARENAUma evolução do

velho estádio de
futebol, as arenas
multiuso atraem o
interesse de grupos
como Odebrecht e
Traffic. Expectativa
é que o setor de
entretenimento
cresça duas vezes
mais que o PIB
até 2016

ANDRE LESSA/AE

Filão. Para
Jens, da
Odebrecht,
entretenimento
é o novo
pré-sal,
guardadas as
devidas
proporções

“Percebemos que os
novos estádios terão
capacidade para aten-
der a um consumidor
diferente”

Santos. Cargo anda pelo porto no ritmo de Morriconi

Marili Ribeiro

Nas próximas semanas, mais um
grupo estrangeiro especializado
em operar arenas multiuso de-
sembarca no Brasil. Uma evolu-
ção do velho estádio de futebol –
porém com mais conforto, res-
taurante, espaço para conferên-
cia, exposições e shows –, as pri-
meiras arenas estão em constru-
ção no País. A empresa fará uma
parceria com a Traffic Sports, do
empresário J. Hawilla. As nego-
ciações estão em fase final, se-
gundo o diretor da empresa,
Mauro Holzmann.

O caminho seguido pela Traf-
fic, que nasceu há 30 anos fazen-
do marketing esportivo, é o mes-
mo da construtora Odebrecht.
Duas das quatro arenas que a em-
preiteira vai construir para a Co-

pa do Mundo serão gerenciadas
por grupos estrangeiros, o Ams-
terdam Arena, da Holanda, e o
Anschutz Entertainment Group
(AEG), dos EUA.

Como no passado não havia
renda nem grandes plateias para
absorver as turnês internacio-
nais de shows, por exemplo, não
se formaram empresas desse gê-
nero no mercado local. Muito
menos profissionais com expe-
riência no ramo.

Não há números ainda que di-
mensionem o potencial do mer-
cado. Projeções da consultoria
PWC indicam que, nos próxi-
mos cinco anos, o setor terá um
crescimento duas vezes maior
que o do PIB do Brasil. A princi-
pal motivação está na Copa do
Mundo e na Olimpíada. Estudos
da Ernst & Young sobre o impac-

to da Copa projetam gastos de
R$ 6,5 bilhões com ações de mar-
keting em mídia.

“O setor de entretenimento,
guardadas as devidas propor-
ções, é o novo pré-sal”, afirma
Felipe Jens, diretor da Ode-
brecht Participações e Investi-
mentos. “O País não tinha uma
classe média com poder aquisiti-
vo que justificasse investimen-
tos nessa área. Isso está mudan-
do, assim como o inegável fato
de que a nossa economia está se
globalizando. Entramos no rotei-
ro de shows e eventos internacio-
nais, o que aumentará a ocupa-
ção dessas arenas, tornando-as
rentáveis a médio prazo.”

A mudança do cenário levou a
Time For Fun (T4F), do empre-
sário Fernando Alterio, a abrir
seu capital no mês passado para

aumentar sua capacidade inves-
timento. Com a venda de suas
ações na bolsa, arrecadou R$ 540
milhões e inaugurou o segmento
das empresas de entretenimen-
to na Bovespa. Hoje a empresa
detém 60% do mercado de reali-
zação de shows no Brasil.

Para não perder competitivi-
dade, o Grupo ABC de Nizan
Guanaes e Guga Valente optou
por reorganizar o seu braço dedi-
cado ao setor lançando a nova
empresa XYZ Live. Os antigos
parceiros na área – Mondo, ReU-
nion Sports, Maior Entreteni-
mento, Dueto Projetos, de Moni-
que Goldemberg, e Luminosida-
de, de eventos de moda – se tor-
naram acionistas da XYZ.

Antes de dar nova roupagem
ao braço de entretenimento do
ABC, Valente, sai conversando
com “todo mundo” no mercado.
“O leque é amplo e há muitas
composições possíveis”, diz. Foi
assim que, por quase um ano,
manteve conversas com a Ode-
brecht na intenção de formar
uma parceria para explorar as
arenas em Salvador e Recife.

Valente foi surpreendido pela
contratação da americana AEG
pela Odebrecht. “É uma boa par-
ceria. Não existe aqui alguém
com esse tamanho”, diz. “Po-
rém, empresas estrangeiras no
setor pagam um custo adicional
pela tropicalização. Há um
aprendizado inevitável quando
se lida com a cultura local, e isso
pode atrasar os resultados espe-
rados.”

Noiva. Além da Odebrecht, Va-
lente também conversou com a
Traffic, que se virou uma das noi-
vas do mercado. Segundo fontes
próximas à companhia, a empre-
sa de J. Hawilla também teria si-
do sondada pelo BTG Pactual e
pela Geo Eventos, sociedade en-
tre a família Marinho, da Rede
Globo, e o grupo gaúcho RBS.

O quer torna a Traffic atraen-
te, na avaliação de seu diretor, é
o fato de a empresa ter se prepa-
rando para esse novo horizonte.
“Percebemos que os novos está-
dios terão capacidade para aten-
der a um consumidor diferen-
te”, explica Holzmann, Para não
perder essa onda, J. Hawilla com-
prou, a Planmusic, empresa res-
ponsável pela vinda da turnê de
Paul McCartney ao Brasil.

“Em Dallas (EUA), há estan-
des gigantes nas arenas que são
usados para lançamentos da in-
dústria automobilística com
enorme retorno para elas”, expli-
ca Jens, da Odebrecht. “Os anun-
ciantes estão atrás de pontos de

contato com os consumido-
res que permitam “experiên-
cias de marca”. Se ainda não
temos nada parecido, temos
de quebrar paradigmas.”

Os críticos dos “superestá-
dios” dizem que o negócio é
pequeno para empresas do
porte da Odebrecht. Um de-
les, que prefere não se expor,
conta que o estádio do Mo-
rumbi faturou cerca de R$ 60
milhões no ano passado, quan-
do teve uma das maiores ocu-
pações com shows e jogos de
futebol. Ele diz que a receita é
pequena e que só uma pers-
pectiva muito otimista sobre
o futuro desse negócio justifi-
ca a entrada no segmento de
entretenimento de uma Ode-
brecht, acostumada a lidar
com obras e faturamento na
casa dos bilhões de reais.

Populares nos EUA e pre-

sentes em mais de uma dúzia
de países europeus, as arenas
faturam alto com a utilização
do conceito de “naming
rights”. Trata-se de uma con-
cessão de nome para uma em-
presa. Algo como se, em vez
de Estádio do Morumbi, Mara-
canã ou Mineirão, eles passas-
sem a chamar Arena Sam-
sung, Antarctica, ou Fiat.

Marcas. Hoje, durante as
transmissões de jogos, a Rede
Globo não autoriza qualquer
menção a marcas que não se-
jam dos anunciantes da emis-
sora. Também não veicula
imagem do nome do estádio.

“Estamos discutindo como
fazer isso sem que haja interfe-
rência nos contratos dos clien-
tes. Não seria justo que quem
comprou espaço comercial
na grade da emissora veja o
nome do concorrente duran-
te a transmissão da partida”,
explica Octavio Florisbal, di-
retor geral da Rede Globo. “Is-
so caracteriza uma desvanta-
gem comercial”. Muita coisa
vai ter de mudar para as are-
nas decolarem. Mas a disputa
para entrar nesse negócio já
está animada nos bastidores.
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MAURO HOLZMANN

Ascensão

Tenda é melhor
para o mercado
Para o diretor-geral da GEO Eventos,
excesso de arenas pode produzir uma bolha

Conta.
Para Ganem,
basta fazer
um cálculo
rápido para
ver a
vantagem
das tendas

Web na berlinda

Desde março no posto de dire-
tor geral da GEO Eventos,
Leonardo Ganem sabe o que
não quer para o desenvolvi-
mento da empresa que nas-
ceu há um ano, fruto da socie-
dade entre as organizações
Globo e o Grupo RBS. Ganem
assumiu reduzindo as frentes
de atuação da empresa.

O executivo, que coman-
dou a Som Livre e acompa-
nhou a criação da Geo Even-
tos, acha que haverá mais are-

nas multiuso do que programa-
ção para torná-las atrativas. Para
ele, vão faltar espaços para even-
tos menores, com público de, no
máximo, dez mil pessoas. É nes-
se mercado que quer se firmar.

E, para atendê-lo, avalia que te-
rá melhor receita com o uso de
tendas, a exemplo da Europa,
que já opera com exemplares
com muita tecnologia embarca-
da. “Basta fazer uma conta sim-
ples”, diz. “Uma arena de 20 mil
lugares requer investimos de, no

mínimo, R$ 50 milhões, que se-
rão amortecidos em 20 anos. Por-
tanto, o espaço não pode ficar
desocupado. Já as tendas, cus-
tam algo como R$ 2 milhões e
duram quatro anos, proporcio-
nam um giro de capital rápido”.

O temor de Ganem é que o ex-
cesso de oferta torne o negócio
das arenas “uma bolha”. Não es-
tá sozinho nessa interpretação.
Alguns empresários lembram
que, além das 12 previstas para a
Copa do Mundo, há outros está-
dios em construção. Caso da po-
lêmica obra do estádio do Pal-
meiras, em São Paulo

Criada para atuar nas áreas de
entretenimento, esportes e tam-
bém na comercialização de pa-
trocínios, a presença da Geo
Eventos nas arenas vai se limitar
à venda de tickets e gestão de
acessos e áreas premium em está-
dios. Para isso assumiu o contro-
le da Outplan, empresa que é es-
pecializada nesse tipo de inter-

mediação de serviço. No ano
passado, a Geo Eventos tam-
bém adquiriu a HSM do Bra-
sil, tradicional promotora de
simpósios e seminários no
segmento de gestão de empre-
sas. Na área de entretenimen-
to, mantém uma joint-ventu-
re com a Som Livre para pro-
dução e administração de
shows e festivais. Está em sua
pauta, por exemplo, trazer
em 2012 para rodas do País o
musical Priscilla, a Rainha do
Deserto.

Contratada pela FIFA para
realizar o Preliminary Draw,
que é o sorteio das eliminató-
rias para a Copa do Mundo de
2014 que acontece em julho
com transmissão ao vivo para
208 países, a Geo Eventos vai
usar uma tenda para abrigar
os mais de dois mil convida-
dos que vão acompanhar a fes-
ta, na Marina da Glória, no Rio
de Janeiro. / M. R.
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