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Música. O cantor sertanejo Luan Santana (E) é o primeiro artista atendido pela agência 9ine, do ex-jogador Ronaldo

tig

festivais está sob avaliação da
agência.
Primeiro ano. A agência 9ine
começou a operar no início de
2011, com foco em esporte e en-

tretenimento, e um investimento inicial de R$ 5 milhões. A empresa é uma sociedade entre Ronaldo, Buaiz e o grupo WPP, um
dos líderes na área de comunicação e marketing no mundo.

Logo após o lançamento da
9ine, um dos executivos do grupo WPP, o publicitário Sergio
Amado, afirmou à imprensa que
sua expectativa era que a empresa atingisse um faturamento

e

A agência 9ine, do ex-jogador
Ronaldo, anunciou ontem que
entrará em um novo segmento: o gerenciamento de imagem de artistas. Até o momento, todas as celebridades atendidas pela empresa eram atletas, como o atacante Neymar,
do Santos, e o lutador de MMA
Anderson Silva. O primeiro
músico que será cliente da
9ine é o cantor sertanejo Luan
Santana.
“Vamos olhar para o Luan como marca e procurar parceiros
que se identifiquem com a imagem dele”, disse Marcus Buaiz,
sócio e diretor executivo da
9ine. O empresário ressalta que
a agência não será empresária do
cantor, mas sua gestora de imagem. Para ele, a separação entre
a administração da imagem e da
agenda de celebridades é uma
tendência internacional que es-

tá chegando ao Brasil. “Hoje, os
empresários oferecem o artista
para o mercado publicitário inteiro e esperam o telefone tocar.
Nós queremos fazer projetos específicosparacadamarca,começando pelo Luan Santana”, diz
Buaiz.
A 9ine não divulga detalhes do
contrato com o artista. O padrão
no setor é que a agência receba
participação sobre os contratos
depublicidadequeconseguirpara o cantor.
Aentrada no segmento demúsica já estava nos planos da 9ine
desde a sua criação, de acordo
com Buaiz. A empresa quer evitar “marcas” conflitantes e, por
isso, pretende captar um artista
decadagêneromusical. “Poderemos ter cinco ou seis clientes.”
Além do segmento de música,
a 9ine também está pesquisando
outros setores, ressalta Ronaldo, que é sócio e presidente da
empresa. A área de eventos e de
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Agência 9ine, que tem o ex-jogador entre
os sócios, começa a mirar novos mercados

de

Ronaldo Nazário, ex-jogador e presidente da 9ine

st

ENTREVISTA

‘Trabalho muito mais e ganho muito menos’

ão

nho compromissos com clientes ou com o Comitê Organizador da Copa, venho para o escritório. Quando tenho compromissos para captar negócios, em geral, é fora do escritório. A minha agenda está bem
cheia. Mas, no fim de semana,
eu descanso, que é uma coisa
que eu não fazia quando jogava
futebol. A rotina de empresário
é pesada, mas eu canso menos.
Esses dias fui correr e sofri

ut

● Como é sua rotina na empresa?

● Como você se preparou para
ser empresário?

Além de estudar bastante o
mercado, eu já tenho uma certa experiência com a minha
própria carreira, na administração da minha imagem. E agora
vou aplicar isso com os nossos
atletas e artistas.
● Antes a 9ine estava mais foca-

● Você ainda participa de propagandas. Então, na prática, você
está gerenciando sua própria

A

Depende da agenda. Se não te-

muito (risos).

É um desafio muito grande.
Agora vamos trabalhar com o
Luan Santana, que já vinha
com contratos publicitários e
já é conhecido do público. Naturalmente é muito mais fácil
trabalhar com alguém que não
é famoso e fazer ele crescer na
agência. Temos um grande desafio de trazer algo ainda melhor para a carreira dele.
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Há cerca de um ano, Ronaldo
Nazário, então atacante do Corinthians, anunciava a sua aposentadoria dos gramados. Depois de uma bem-sucedida carreira como jogador de futebol,
Ronaldo estreou como empresário. Em entrevista ao Estado,
ele falou sobre sua rotina como presidente da 9ine:

da na sua área, o esporte. Agora,
ela ampliou o foco e passará a
atender artistas. É um desafio?

imagem. Como é isso?

A 9ine tem uma equipe pensando também nos meus contratos, na minha agenda e no planejamento da minha imagem.
É ótimo. É o que toda celebridade precisa. Os meus contratos de publicidade se mantêm
com o mesmo valor (que quando jogava) e com boa procura.
Continuo ‘bem na fita’ (risos).
● Você acha que vai ganhar mais
como empresário do que ganhou
como jogador de futebol?

Eu acho que não (risos). Eu
brinco que trabalho muito
mais e ganho muito menos.

anual de R$ 50 milhões em até
cinco anos de operação.
Questionados pelos jornalistas, os empresários Ronaldo e
Buaiz não quiseram informar o
faturamento da agência no primeiro ano, mas disseram que ela
já é lucrativa. “Terminamos o
ano no azul. Pagamos todas as
nossas contas e conseguimos
juntar algum trocado”, brincou
Ronaldo.
Oprimeiro cliente da empresa
foi o lutador Anderson Silva,
que,até 2010, era um rosto praticamente desconhecido pela
maioria dos brasileiros. No ano
passado, ele estrelou campanhasnatelevisãoparamarcascomo Burger King e Ford.
Ao todo, a empresa gerencia a
imagem de oito atletas: também
estão no time os atacante Lucas,
doSão Paulo,e LeandroDamião,
do Internacional; Falcão, do futsal;oskatistaPedroBarros;osurfista Danilo Couto; e o jogador
de vôlei Bruno Rezende. A agênciatambématendeempresas,como a Duracell e a rede Extra.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B14.

to de nós”, disse Chieko. Ela explicou que a chegada ao bairro
Campo Belo é parte da estratégiadacompanhiadefocarnosegmento de luxo para executivos,

que inclui os investimentos na
renovação de toda a rede.
Segundo a empresária, a Blue
Tree registrou um lucro de R$
98,8 milhões em 2011, alta de

20% em relação a 2010. Ela espera uma elevação do faturamento
de R$ 255,5 milhões em 2011 para
R$ 320 milhões em 2012.
Chieko vê Copa e Olimpíada
comovitrinesdo turismodoBrasil, mas a Blue Tree segue mesmo o rastro dos negócios. Lançou esteano projetosem Barueri
(Alphaville),Sorocaba(que recebe uma fábrica da Toyota) e no
polo agrícola de Valinhos, que
abremas portas em2014. Oagronegócio levou a rede a Rio Verde,
em Goiás, onde abre este ano.
Ao mesmo tempo, a Blue Tree
defende a presença em São Paulo, onde já tinha 1,7 mil de seu
total de 4 mil quartos. Chieko
não gostou nada de perder a unidade dos Jardins, mas diz que a
disputa cada vez mais acirrada
por imóveis no aquecido setor
hoteleiro já está em sua rotina.
“Quem tudo quer, nada tem.”
Para ela, São Paulo ainda comporta hotéis de luxo. O Blue Tree
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Fibria vende florestas de eucalipto e
terras no sul da Bahia por R$ 235 milhões

Tarpon compra 60%
da grife Morena Rosa

Mitsui e Sumitomo
anunciam joint venture

Carrefour muda plano
de investimentos

Apple é investigada
por livros eletrônicos

A Tarpon Investimentos comprou 60% das ações do Grupo
Morena Rosa por R$ 240 milhões. A operação será realizada
por meio de fundos de investimento sob gestão da Tarpon. O
Grupo Morena Rosa atua no setor de moda e comercializa as
marcas Morena Rosa, Maria Valentina, Zinco e Joy. A empresa
está no mercado desde 1993.
Hoje, conta com 1,7 mil funcionários e produz 200 mil peças
por mês. Segundo comunicado
das empresas, o negócio está
sujeito ao cumprimento das condições previstas em contrato.

As companhias japonesas MitO Carrefour alterou ontem seu
sui e Sumitomo anunciaram
plano de investimentos diante
que vão integrar suas opede mais um ano desafiarações com fertilizandor, com consumidotes e importações de
res reduzindo gastos
matérias-primas no
na Europa, afetada
MILHÕES
Japão. Em um mopela crise de dívida,
DEVE SER A
vimento que deve
e no principal merRECEITA DA NOVA
formar a segunda
cado do grupo, a
COMPANHIA
maior companhia
França. O maior grude fertilizantes do
po varejista da Europaís, as duas empresas
pa e segundo maior do
querem estabelecer uma
mundo, atrás do Walmart,
joint venture de partes iguais
decidiu adiar as conversões pano início do segundo semestre,
ra o novo formato de hipermercom receita anual de 75 bilhões
cados Carrefour Planet para
de ienes (US$ 920 milhões).
depois de 2012.

Blue Tree assume hotel próximo a Congonhas
JF DIORIO/AE-28/2/2008

Rede hoteleira de Chieko
Aoki substitui a Atlantica
no terceiro maior hotel de
São Paulo, após perder
unidade dos Jardins
Alexandre Rodrigues / RIO

A rede hoteleira Blue Tree assume em abril a operação do complexo hoteleiro Airport Hotels &
Airport Suítes, no bairro Campo
Belo, em São Paulo, próximo ao
AeroportodeCongonhas.AcompanhiadaempresáriaChiekoAokivenceu13concorrentesesubstitui a Atlantica Hotels, que opera o empreendimento há dez
anos com a bandeira Quality.
O conjunto de edifícios de 22
andares que somam 528 aparta-

A Fibria vendeu ativos florestais e terras no sul da Bahia por
R$ 235 milhões, informou ontem a empresa, em comunicado. A proposta foi feita pelo
Fundo Florestas do Brasil FIP,
através de sua controlada, Corus Agroflorestal, e envolve
uma área de aproximadamente
16,5 mil hectares de áreas plantadas de eucalipto para serraria e
celulose, com produção anual
média de 565 mil metros cúbicos (m³) de madeira.
O Fundo Florestas do Brasil
também negocia com a Fibria a

mentos passará a se chamar Blue
Tree Premium Congonhas e receberáinvestimentosnarenovação das instalações, que integram o orçamento de R$ 56 milhões que a companhia pretende
aplicaresteanonasoutras23 unidades da rede em todo o País.
Aconquistadonovo empreendimento reposiciona a presença
da rede em São Paulo, depois da
perda do Blue Tree Jardins para
o grupo americano Wyndham,
que converteu o imóvel de 64
quartos da Alameda Santos para
a bandeira Ramada em janeiro.
“Fizemos um reposicionamento do nosso portfólio. Estamos avaliando o que agrega mais
valor. Temos vocação pra empreendimentos de peso e uma
carteira de clientes corporativos
quecobra presençaeesperamui-

aquisição da sua participação
na serraria Bahia Produtos de
Madeira, localizada na mesma
região que os ativos florestais
vendidos ao fundo. A Fibria detém 33,33% do capital da serraria.

Foco. Mercado corporativo é vocação da Blue Tree, diz Chieko

US$ 920

● Mudança

CHIEKO AOKI
PRESIDENTE DA BLUE TREE

“Fizemos um reposicionamento
do nosso portfólio.”

junto a Congonhas será reposicionadonumpadrãomaissofisticado, para atrair reuniões e executivos que temem o trânsito
após desembarcar na cidade.
“É o terceiro maior hotel de
São Paulo, numa região atraente
para eventos e com um mercado
corporativo sem opções”, diz.
Rafael Guaspari, vice-presidente de Desenvolvimento da
Atlantica, lamentou a perda. “Fizemos uma boa proposta, mas
decidiram que era hora de mudar.Oscritériosnãoforamsóhoteleiros. Tínhamos a maior diária média. Renovamos 11 contratos nos últimos seis meses.”

O Departamento de Justiça dos
EUA alertou à Apple e cinco dos
maiores editores do país que
planeja processá-los, acusandoos de conluio para elevar os preços de livros eletrônicos, disse
uma pessoa familiarizada com o
inquérito. Autoridades americanas e europeias vem investigando se editores e a Apple fixaram
preços no crescente mercado
de livros eletrônicos.

