
Bilheterias on-line para 
eventos alternativos 

médicos a 'chopadas' de facul-
dade, comenta o executivo. 

Embora tenha o foco mais vol-
tado aos eventos, e empresários 
de menor porte, nomes de rele-
vância no mercado, como a Re-
de D'Or São Luiz, tem se revela-
do clientes recorrentes da 
Evenka. "Vemos um grande po-
tencial nessa área médica". 

Outro segmento que Seves es-
pera que traga bons frutos à sua 
empresa é o de pequenas ban-
das e DJs que querem fazer a di-
vulgação de suas apresentações 
nas redes sociais, e que terão 
agora à sua disposição a bilhete-
ria virtual, que muitas casas de 
shows não oferecem. 

A busca foi por desenvolver 
uma ferramenta simples, "do it 
yourself', pela qual o usuário se-
quer precisa entrar em contato 
com a empresa para montar sua 
bilheteria online completa. 

"Em cinco ou dez minutos a 
pessoa consegue publicar seu 
evento", diz Seves. • L.B. 

mo a Evenka, que oferece um 
portal pelo qual o cliente pode 
montar sua própria bilheteria 
virtual, e fazer a divulgação e co-
mercialização de seu evento nas 
redes sociais. 

Com cerca de dois anos em 
operação, a Evenka foi respon-
sável pela organização de 2,75 
mil eventos até agora, com 250 
mil ingressos vendidos. A meta 
da empresa é que, até 2015, se-
jam 20 mil eventos organizados 
anualmente por meio de suas 
ferramentas online, com a co-
mercialização de cinco milhões 
de bilhetes. 

"Acreditamos que os seminá-
rios e shows relacionados aos 
eventos esportivos nos darão 
uma boa alavancada para atin-
girmos esses números", afirma 
Marcus Seves, presidente da 
Evenka. "Estamos conversan-
do para fechar parcerias em re-
lação a isso". 

Por enquanto, os eventos or-
ganizados vão desde congressos 

Evenka tenta capturar as 
promoções que vão ocorrer em 
paralelo à Copa e à Olimpíada 

Os grandes eventos esportivos 
que ocorrerão no Brasil nos pró-
ximos anos vão atrair um gran-
de número de turistas ao país, e 
em paralelo a esses "eventos ofi-
ciais", certamente teremos tam-
bém uma série de "eventos al-
ternativos" para aproveitar es-
ses momentos únicos quando to-
do o mundo estará com os olha-
res voltados para cá. 

Se para comprar bilhetes de 
entrada para a Copa do Mundo 
de 2014, e os Jogos Olímpicos 
de 2016, empresas parceiras dos 
organizadores terão exclusivida-
de na comercialização dos in-
gressos, aqueles que não estão 
no "mainstream" não contarão 
com as mesmas facilidades para 
vender, e mesmo para divulgar 
seus eventos. 

Para abocanhar esse nicho de 
mercado surgem empresas co-

Para executivo, lançar novas 
ferramentas no mercado é mais 
benéfico do que taxas atraentes 

Em um futuro próximo a Evenka 
irá trabalhar com a gestão de con-
teúdo para aquela banda que esti-
ver com uma bilheteria virtual po-
der também vender o download 
de suas músicas pelo mesmo ca-
nal, ou para aquele médico con-
gressista vender sua apresenta-
ção àquele que não conseguiu es-
tar presente à palestra. 

"Vamos desenvolver algu-
mas ferramentas para esse públi-
co, que ainda é bastante desas-
sistido no Brasil". 

Na avaliação do executivo, o ca-
minho é lançar constantemente 
novas ferramentas inovadoras 
que atraíam cada vez mais públi-
co, e não uma guerra de preços 
com taxas de retenção reduzidas. 

Os R$ 2 milhões aportados 
recentemente pela HarpiaVen-
tures serão destinados essen-
cialmente no desenvolvimen-

to dessas tecnologias. 
A maior segurança para o or-

ganizador é outro ponto de des-
taque citado por Seves, já que o 
dinheiro, que antes ficava con-
centrado em um único ponto fí-
sico, agora vai direto para a con-
ta bancária, seja via cartão de 
crédito, ou boleto bancário. 

"O processo de recolhimento 
do dinheiro sempre gera muito 
risco, é preciso contratar segu-
ranças para retirar o dinheiro 
do ponto de venda". • 

Inovação atrai mais do que preços baixos 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Inovação & Empreendedorismo,  p. 13.




