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ConeCtando parCeiros

Estamos trabalhando as propriedades 
comerciais das arenas de Curitiba, Per-
nambuco e São Paulo. São nossas três 
propriedades aqui na América do Sul. Na 
AEG Global Partnerships, somos respon-
sáveis por negociar os patrocínios de to-
das as propriedades do portfólio da AEG. 
Temos 125 propriedades em cinco dife-
rentes continentes. Nossa missão é en-
contrar a marca certa em cada categoria 
para as arenas — o parceiro certo do setor 
automobilístico, de cartão de crédito, de 
refrigerantes, o banco certo. Vamos atrás 
das marcas líderes em seus segmentos 
que tenham interesse em parcerias pa-
ra usar as arenas como uma plataforma 

nick baker

A arte de fazer parcerias
Uma das maiores companhias de negócios relacionados a esportes e 
entretenimento, a americana AEG é proprietária ou gestora de 
aproximadamente 125 arenas distribuídas pelos cinco continentes. O Staples 
Center, em Los Angeles, e a Arena O2, em Londres, são os grandes destaques 
desta lista, da qual fazem parte quatro empreendimentos no Brasil. Além dos 
estádios do Palmeiras, do Atlético Paranense e a Arena Pernambuco (os dois 
primeiros gerenciados juntos com a brasileira BlueBox), o Maracanã também 
entrou no portfólio da empresa, integrante do consórcio que inclui Odebrecht e 
IMX. Destes, apenas o estádio de São Paulo não receberá partidas da Copa do 
Mundo. Vice-presidente da AEG Global Partnerships, responsável pelas 
negociações dos espaços comerciais das propriedades do grupo, Nick Baker 
esteve no Brasil e conversou com Meio & Mensagem Especial sobre os desafios 
de encontrar as marcas certas para cada arena. O primeiro contrato foi fechado 
com a Allianz, que comprou os naming rights do estádio do Palmeiras.

Por Jonas Furtado  jfurtado@grupomm.com.br

de relacionamento e educar torcedores 
e fãs de shows em relação aos produtos 
e serviços de suas marcas. Tem sido gra-
tificante trabalhar com a WTorre em São 
Paulo e ajudá-los a encontrar os parcei-
ros mais adequados para esta arena, que 
ficará sensacional. 

Vantagem CompetitiVa
Queremos encontrar o parceiro cer-

to para cada arena e cada mercado, pois 
cada uma delas tem sua própria dinâ-
mica. Somos muito agressivos e proa-
tivos nesta busca. Somos beneficiados 
porque mantemos simultaneamente 
muitas conversas com as maiores mar-
cas do mundo na  Austrália, China, Eu-
ropa e América do Norte sobre todas as 

nossas propriedades — e agora estamos 
incluindo o Brasil nessas nossas con-
versas. A Allianz é um grande exemplo 
de como trabalhamos. Conhecíamos e 
nos relacionávamos com eles por meio 
da sede na Alemanha, mas ainda não 
tínhamos estabelecido uma parceria. 
Com paciência, encontramos a oportu-
nidade ideal para juntarmos a Allianz, a 
AEG e a WTorre e o Palmeiras no mes-
mo lado do negócio.  

Copa do mundo 
O estádio não ser utilizado na Copa 

do Mundo não é um problema para nós. 
Sem dúvida é um tremendo evento, que 
movimenta todo o mundo do futebol, 
mas, para nós, é uma questão do lega-

do da arena para a região onde está lo-
calizada, e isso envolve todos os eventos 
que realizaremos no local após a Copa 
do Mundo. Claro que os 30, 35 dias em 
que a Copa será realizada serão inesque-
cíveis, mas nosso foco está nos próximos 
dez, 20, 30, anos. Não chegamos a ne-
gociar com o Corinthians quanto a pa-
trocínios para o estádio que estão cons-
truindo. Porque nossos colaboradores 
responsáveis por avaliar as instalações 
procuram e encontram qual delas se en-
caixa melhor com as propostas da AEG 
como um todo — e aí meu pessoal  veste 
a camisa e vai a campo para encontrar 
os parceiros corretos. Não tenho dúvi-
da de que eles fizeram as escolhas certas 
em relação tanto ao projeto quanto aos 
parceiros — e por conta desses fatores 
temos uma plataforma excepcional para 
comercializar e que desperta o interes-
se de uma empresa do porte da Allianz. 

Calendário de eVentos
Temos um cálculo médio de realizar 

cem eventos por ano, às vezes mais, às 
vezes menos. Em um ano com mais gran-
des eventos podemos ter menos. Com re-
lação ao porte dos eventos, aliás, teremos 
uma grande flexibilidade nesta arena de 
São Paulo especificamente. Podemos ter 
públicos de 12 mil até 60 mil pessoas — 
depende do que os promotores dos even-
tos têm em mente. Nosso objetivo é rea-
lizar o maior número possível, não tan-
to para nós, mas principalmente para os 
fãs, a Allianz e outros possíveis parceiros 
comerciais. Queremos construir algo que 
se transforme em um destino para quem 
procura entretenimento e que essa are-
na seja o destino em São Paulo e no Brasil 
onde as pessoas queiram ir para os me-
lhores eventos. Cremos que a flexibilida-
de da nossa estrutura e os contatos que 
a AEG tem mundo afora nos trarão essa 
vantagem competitiva — estamos procu-
rando atrações na América do Norte, na 
Europa, na China...

estádios Como Zona de ConFronto
Acreditamos que a empolgação de 

algo totalmente novo possa mudar es-
se cenário. Um novo estádio traz um 
novo respeito — ainda mais com a vi-
são que as pessoas terão dos espetácu-
los. Com certeza eles adorarão assistir 
aos jogos e aos shows no novo estádio, 
e isso naturalmente tornará o ambien-
te mais agradável. Do ponto de vista da 
operação, nossa experiência com as ou-
tras arenas quanto à segurança ajuda-
rá nesse sentido. No fim das contas, a 
AEG fez uma grande aposta em eventos 
ao vivo. Nós adoramos eventos ao vi-
vo, tanto quanto os fãs — seja um jogo 
de futebol, uma luta de boxe, um show 
de rock. Queremos providenciar o má-
ximo de bons eventos possíveis para o 
máximo de pessoas, para trazer o má-
ximo de retorno e reconhecimento pa-
ra a Allianz. 

Venda de ingressos
Estamos estudando como trazer ao 

Brasil nossa divisão responsável pela ven-
da de ingressos e também nosso canal de 
música ao vivo nos Estados Unidos, cha-
mada de AXS. É uma parte muito impor-
tante do nosso negócio. Queremos trazer 
toda a venda de ingressos de nossas are-
nas para o AXS, para que possamos ofe-
recer a melhor experiência possível co-
mo um todo para nossos fãs.

Nick Backer, vice-presidente da AEG Global Partnerships
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Marketing esportivo, São Paulo, p.  14,10 jun. 2013.




