
Meio & Mensagem — Como funcionará o 
Cine Joia ? 
Facundo Guerra — Essa nova casa de 
shows (prevista para inaugurar na sexta-
-feira 11) tem capacidade para 1,5 mil pes
soas. O projeto foi viabilizado por meio de 
parcerias feitas com uma série de talen
tos do mundo da produção, como o de
sign Raphael Falci, o empresár io Hous-
sein Jarouche (Micasa), o artista plásti
co Felipe Yung, o arquiteto Marcos Cal
deira, entre outros. O Joia funcionará em 
um antigo cinema da década de 1950, um 
espaço lindíssimo, com uma arquitetura 
que eu nunca vi em nenhum outro lugar 
do mundo. A intenção não é recuperar 
nem revitalizar qualquer região da cida

de e, sim, se apropriar de locais que car
regam histórias fantásticas. Era lá no Ci
ne Ipiranga que a comunidade japonesa 
se reunia para assistir aos filmes de um 
dos maiores cineastas da história, Akira 
Kurosawa. Juntamos várias décadas em 
um mesmo espaço, equipado com inter
venções estéticas e tecnologias de última 
geração. Não é porque a classe média dei
xou de se interessar pelo Centro que a re
gião deixou de ter vida. 

M&M — Qual será o perfil dos shows ? 
Guerra — O foco é a va lor ização dos 
shows ao vivo. A abertura do Cine Joia, 
por exemplo, será feita por uma tradicio
nal banda de jazz com integrantes entre 

60 e 91 anos de idade, que apresentarão 
músicas de Ray Conniff e Frank Sinatra, 
embaladas em uma festa blacktie. Mas o 
local receberá os mais variados ritmos, 
desde o metal até música popular brasi
leira. Há espaço ainda para os sons ele
trônicos, tipo de música que também po
de ser "live" Ninguém aguenta mais o DJ 
— qualquer celebridade ou ex-BBB ho
je "se acha DJ" — e o formato acabou se 
esvaziando. As celebridades são o fast-
food da mídia e só atendem a projetos 
vazios, sem conteúdo. Não faço a menor 
ques tão de ter celebridades associadas 
aos meus projetos. Eles só me dão dor 
de cabeça . Prefiro trabalhar com pes
soas que se comportam como qualquer 

outra. Em sete anos de mercado, com o 
Vegas Club, Z-Carniceria, Bar Volt, Lions 
Nightclub, e agora com o Joia e o Yacht 
Club, nenhuma casa minha fechou por
que os projetos têm consistência. 

M&M — Quais os diferenciais dos seus 
empreendimentos? 
Guerra — Nas casas existentes hoje, o 
público tem que se adaptar ao local. No 
Cine Joia, por exemplo, será ao contrário. 
A flexibilização do negócio nos permitirá 
servir tequila para a galera do rock, uísque 
para quem prefere as batidas eletrônicas 
e caipirinha para os amantes do blues e 
da MPB. A decoração do ambiente tam
bém será personalizada conforme o per
fil do visitante. O público vai ver um local 
diferente a cada apresentação, ao contrá
rio das demais casas, que possuem um 
modelo engessado, especialmente em 
seus cardápios. 

M&M — Como você chegou aos negócios 
da noite? 
Guerra — Percebi que os preços cobra
dos pelas casas noturnas existentes hoje 
são excessivamente altos, sem contar as 
leis, que não favorecem, como a da meia-
entrada, que só serviu para encarecer o 
entretenimento no Brasil. É uma lei avil
tante. Quem não estuda acaba subsidian
do a elite. O plano é continuar investindo 
nos cinemas de rua de São Paulo e ofe
recer preços mais acessíveis. Cheguei ao 
Brasil ainda na infância e pude acompa
nhar a morte desses espaços, que trans
cendem a sessão em si e promoviam a so
cialização entre as pessoas, algo cada vez 
mais privado nos dias de hoje. Os cinemas 
atuais são todos pasteurizados. O mun
do está muito empobrecido de estética. 

M&M — Qual é modelo de pa t roc ín io 
adotado? 
Guerra — Estudamos a marca e sempre 
procuramos transmitir a sua metáfora 
mais simples, o seu sentido. Para a Hei-
neken, que tem uma choperia exclusiva 
no Cine Joia, por exemplo, o ícone traba
lhado é o gelo. Dessa forma, conseguimos 
inserir a marca dentro do contexto do 
show e da própria casa, como conteúdo, 
sem forçar a sua presença ou levar men
sagens imperativas de consumo. A pro
paganda que se faz hoje é bruta, agressi
va. As marcas ajudam a viabilizar o pro
jeto, mas não podem ser toscamente ex
postas. Os publicitários precisam redu
zir os comerciais de 30 segundos para 3, 
a exemplo do que fez o Twitter, incenti
vando as pessoas a se manifestarem de 
forma simples. 

M&M—Qual é o problema da comunicação? 
Guerra — A publicidade hoje é obsole
ta. Ela faz redes sociais com pensamento 
antigo, não tem voz e o discurso é todo 
engessado, duro e falso. Sobrevive so
mente porque as classes C, D e E acaba
ram de entrar no mercado consumidor e 
ainda estão suscetíveis a apelos agressi
vos. O objetivo da propaganda é desper
tar desejo pelo produto e é justamente 
esse sonho que gera relevância. Mas não 
adianta forçar esse desejo se o produto 
não tem capacidade para impulsioná-lo. 
A propaganda, hoje, é a Disneylândia da 
mentira. O conhecimento não perten
ce mais à elite, esse novo cenár io está 
levando as mídias a um curto circuito. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1485, p. 52, 14 nov. 2011.




