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Faltando pouco mais de um ano 
para o início da Copa do Mundo 
de 2014, a França concentra es-
forços para ampliar o intercam-
bio comercial com o Brasil de 
olho no Mundial de futebol e 
nas Olimpíadas de 2016. A con-
vite do Ministério de Relações 
Exteriores do país, o BRASIL Eco-

nômico) percorreu ao longo da úl-
tima semana uma série de em-
presas do país que estão em pro-
cessos avançados de negocia-
ções com empresas brasileiras 
dos setores de eventos e marke-
ting esportivo, em sua maioria. 

Uma das maiores empresas 
francesas de produção de even-
tos, a GL Eventos, instalada no 
Brasil desde 2006, com escritó-
rio no Rio de Janeiro, pretende 
anunciar ainda neste ano a aqui-
sição de uma companhia brasi-
leira em seu segmento para am-
pliar os negócios. A companhia 
pretende pelo menos dobrar 
participação do Brasil em seu fa-
turamento que em 2012 foi de € 
824 milhões (aproximadamen-
te R$ 2,7 bilhões). 

O diretor-geral da GL Events 
na França, Olivier Descazeaux, 
afirma que o principal interesse 
da empresa se encontra na área 
de prestação de serviços para a 
montagem temporária de even-
tos prevendo o crescimento ele-
vado dos contratos nos próximos 
anos. "Nossa meta é aumentar 
em € 200 milhões a participação 
da operação brasileira em nosso 
negócio", afirma Descazeaux. 

Na esteira, também aparece 

Vinci, do consórcio que administra o Stade de France, está de olho na gestão de estádios no Brasil 

a Dublet, fabricante de bandei-
ras para seleções de países, ti-
mes de futebol e de diferentes 
materiais de comunicação usa-
dos na decoração de estádios. 

A companhia, localizada nas 
proximidades de Lille, cidade 
cerca de 200 quilômetros ao 
norte de Paris, ainda tem todo 
o capital nas mãos da família 
que fundou a companhia no sé-
culo XIX, quer adquirir uma 

empresa nacional na área de es-
tamparia. A aquisição será ne-
cessária para estabelecer víncu-
los no país com o objetivo de ga-
nhar competitividade na licita-
ção que escolherá os fornecedo-
res para a Copa do Mundo e 
Olimpíadas. 

O diretor de desenvolvimen-
to internacional da Dublet, Gré-
gory Aguzzi, afirma que o refor-
ço das operações da empresa no 

Brasil não depende do resultado 
das licitações para a escolha de 
fornecedores dos grandes even-
tos esportivos no país. 

O investimento, que a empre-
sa procura manter em sigilo, 
acontecerá em um parceiro bra-
sileiro adequado para tocar as 
operações de companhia. "O 
que estamos fazendo agora é 
identificar as competências de 
empresas brasileiras que possa-

mos desenvolver a partir de 
uma possível aquisição", afir-
ma Aguzzi. 

Estádios 
A área de gestão comercial de es-
tádios de futebol é outro setor 
que tem atraído as empresas 
francesas que estão em contato 
no Brasil por meio da agência de 
exportações francesa, Ubifran-
ce. Segundo a chefe de projetos 
na área de grandes eventos es-
portivos, Viviane Silberstein, 
há potencial para concorrência 
em licitações para a gestão dos 
estádios construídos para a Co-
pa do Mundo de 2014, uma área 
na qual as empreiteiras france-
sas tem investido. 

Na lista de companhias inte-
ressadas neste negócio está a 
Vinci, uma das maiores emprei-
teiras da França que é a acionis-
ta majoritário do consórcio que 
administra o Stade de France, 
principal arena francesa, palco 
da disputa da final do Mundial 
de 1998, vencido pela França 
contra o Brasil. 

O consórcio, que foi responsá-
vel pela construção do estádio e 
a sua posterior exploração comer-
cial, tem a concessão do Estado 
Francês até 2025. Mas, segundo o 
diretor de marketing da compa-
nhia, MathieuBamay, consegui-
rá amortizar todo o investimen-
to feito para erguer o projeto já 
em julho deste ano. A conclusão 
do negócio leva o consórcio a al-
çar voos para conseguir adminis-
trar arenas fora da França. Neste 
ano, a companhia assumirá a 
concessão de um novo estádio lo-
calizado em Cingapura. • A ut
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 mar. 2013, Empresas,  p. 18.




