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PT vende participação em operadora de Macau

O engenheiro está em fase

de estruturação do seu negócio

de entretenimento. Sem data

para o lançamento, a nova

empresa em parceria com a

americana AEG vai realizar

os eventos na arena do

Palmeiras, em São Paulo.

A Time For Fun (T4F), empresa
comandada por Fernando Alté-
rio, tem usado a internet para
descobrir o que o público real-
mente quer ver — e que está dis-
posto a pagar por um ingresso -
em 2013. A estratégia da empre-
sa, que visa conhecer melhor o
desejo dos consumidores, pode
ajudar a evitar o encalhe de in-
gressos visto no quarto trimes-
tre do ano passado, principal-
mente nos shows das cantoras
Lady Gaga e Madonna. As ven-
das fracas desses espetáculos re-
sultaram do binômio formado
entre o desinteresse do público
e dos preços caros das entradas.

Com mais de 100 mil votos
de fãs em sua página no Face-
book, a T4F conseguiu mapear
os anseios dos fãs (veja o infográ-
fico abaixo). A empresa infor-
mou que a ação faz parte de
uma estratégia para movimen-
tar a rede social e que a pesqui-
sa não tem um poder decisório
para a realizar os eventos.

Talvez, sem se dar conta, a
empresa criou um termômetro
poderoso. É que de acordo com
Max Lacher, professor de pes-
quisa da ESPM-Sul, ações como
essa podem gerar um relaciona-
mento maior com o público.
“Entender o mercado é um fa-
tor determinante para empre-
sas desse segmento”, avalia.

Segundo ele, é “um erro” as
empresas acharem que enten-
dem o desejo do público. “A me-
lhor forma é ouvir o fã. Mas a
pesquisa não é uma garantia de
sucesso”, pondera o professor.
“Ela (a pesquisa) cria um proble-
ma para o gestor, pois com base
nos dados coletados é preciso to-
mar uma decisão.”

Entender o desejo do público

pode ajudar a T4F a ganhar espa-
ço em um mercado que tem
atraído nomes de peso. Um de-
les é Eike Batista, que lançou no
ano passada a IMX. A empresa
tem como primeiro contrato o
Cirque Du Soleil e já considera
abrir capital da companhia e dis-
putar o interesse dos investido-
res da T4F.

Outro empresário que está
interessado no setor de entre-
tenimento é o engenheiro Wal-
ter Torre, da WTorre. A empre-
sa criou um braço na holding
com a promessa de ter uma
“forte operação na área.” Sem
uma data definida, a provável
entrada da companhia no seg-
mento será logo após a entre-
ga da arena do clube de fute-
bol Palmeiras, que ocorrerá
no final deste ano.

Mas na visão da equipe de
analistas da XP Investimentos,
a T4F ainda não corre risco de
perder espaço. “Acreditamos
que o fato de supostos concor-
rentes anunciarem intenções
de entrar no ramo de entreteni-
mento não é o equivalente ime-
diato de um fato prejudicial à Ti-
me For Fun, uma vez que esta
desfruta de uma posição consoli-
dada no ramo”, disse a correto-
ra em nota. “Por vezes, estes
anúncios dizem respeito até
mesmo a segmentos no qual a
T4F não atua diretamente”.

De acordo com a T4F, as alte-
rações nas condições mercado-
lógicas — que envolvem queda
nas vendas e custos maiores
com mídia, produção, logística
e variação cambial — podem im-
pactar negativamente os resulta-
dos da companhia em 2013. No
primeiro trimestre do ano, a em-
presa vai trazer três atrações in-
ternacionais no segmento de
shows: Jonas Brothers, Alejan-
dro Sanz e Jamiroquai. ■

WalterTorre

EikeBatista

A Portugal Telecom (PT) e a britânica Cable & Wireless, acionistas

majoritários da Companhia de Telecomunicações de Macau,

concordaram em vender suas participações na empresa à CITIC

Telecom International Holdings, que detinha até agora 20%

do capital. A Cable & Wireless vai vender seus 51% por

US$ 749,7 milhões e a PT se desfará de sua participação de

28% por R$ 411,6 milhões, informaram em comunicado ontem.

Rafael Palmeiras
rpalmeiras@brasileconomico.com.br
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Público sobe ao palco para decidir as
atrações da Time for Fun em 2013

Caio Guatelli/Folhapress

A IMX é composta por seis

empresas que atuam em

áreas como esportes e shows.

Entre os contratos da companhia

está o Cirque Du Soleil, que terá

neste ano sua última temporada

feita pela T4F. A empresa

já fala em abrir capital.

PresidentedaWTorre

Com novos concorrentes no mercado, empresa de eventos tem buscando ideias para faturar mais neste ano

PresidentedoGrupoEBX

AS APOSTAS DE 2013 Time for Fun pergunta ao público quais artistas quer ver nos palcos brasileiros

Fonte: T4F * Dados apurados até sexta-feira 11/1 

 VOTOS*  VOTOS*  VOTOS*  VOTOS*  VOTOS*

ARTISTAS

Lana Del Rey 6.346Katy Perry 6.416Coldplay 8.179Demi Lovato 9.543Beyoncé 10.099

Altério, daT4F:mudanças mercadológicaspodempenalizar2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jan. 2013,  Empresas, p. 22.




