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São Paulo, 5 de Janeiro de 2006 - Empresa cria a Promarket, que pretende 
transformar nomes famosos em grandes marcas. O sucesso do "Revéillon Itaú na 
Paulista", que atraiu 2,1 milhões de pessoas, segundo dados da Polícia Militar de São 
Paulo - o que fez dele a festa de passagem de 2005 para 2006 de maior público entre 
os maiores e mais conhecidos revéillon do mundo - rendeu frutos extra para Playcorp, 
empresa de full marketing especializada em megaeventos. A companhia criou e 
organiza a festa paulista há nove anos.  
 
"Segundo dados divulgados na imprensa, tanto nacional quanto internacional, o 
público de São Paulo foi maior do que o registrado em cidades como Londres, Paris, 
Berlim, Nova York e na festa de Copacabana, no Rio de Janeiro. E o melhor: sem 
registro de incidentes pela PM", diz Fernando Elimelek, diretor-presidente da Playcorp.  
 
Os frutos extras que a Playcorp está contabilizando estão associados com a 
apresentação da cantora baiana Lidiane Patuá que acaba de chegar ao mercado e é 
uma das primeiras contratadas da nova empresa do grupo, a Promarket, que vai se 
dedicar à promoção de artistas nacionais. Elimelek explica que a Promarket quer 
vender um serviço diferenciado. "Não seremos empresários no sentido tradicional, 
voltado apenas para a agenda de shows mas queremos empresariar os artistas 
brasileiros visando transformar o seu sucesso em produtos e serviços lucrativos", diz 
Elimelek.  
 
Portfólio em formação  
 
Com sede em Salvador - a empresa foi aberta tendo como sócios empresários baianos 
- a Promarket teve como primeiro cliente o Grupo Cultural Olodum. "Queremos montar 
uma estrutura de grandes negócios como fazem os artistas americanos", afirma o 
executivo. "Basta entrar no site de um deles para ver quantos produtos vendáveis são 
gerados a partir da imagem da banda ou do cantor, desde cursos que ensinam a 
dançar como o artista, cursos de música no mesmo sentido, livros, revistas, etc", 
afirma.  
 
"Este mundo vai muito além de vender meia dúzia de produtos num show", diz 
Elimelek. "Veja o exemplo do Olodum que tem um projeto escola que atende apenas o 
Pelourinho. Porque não leva-lo ao Brasil todo?", questiona o executivo.  
 
Elimelek conta que embora a Promarket esteja abrindo seus trabalhos com o Olodum, 
o objetivo da empresa é investir em novos talentos. "O Brasil é um País musical, 
precisamos fazer melhores negócios usando esta nossa habilidade", comenta. "E 
estamos abrindo a empresa no maior celeiro, que é a Bahia", completa o diretor.  
 
Festa na Paulista  
 
Os fogos de artifício do revéillon na avenida Paulista fizeram parte de um cenário 
futurista, com números gigantes sobre o público e um grande relógio eletrônico, criado 
pelo designer Hans Donner, auxiliando na contagem regressiva para 2006. Uma chuva 
de papel laminado, canhões de luz com mais de 8 mil watts de potência - que podiam 
ser vistos a 10 quilômetros de distância - e uma revoada de balões completaram o 



visual. Painéis eletrônicos e equipamentos de som ao longo dos dois quilômetros da 
avenida permitiram que o público dançasse e cantasse junto a entrada de 2006.  
 
"Passamos todo o ano comemorando os 60 anos do Itaú com a comunidade, em 
diversos eventos focados em cultura e cidadania. Nada melhor que fechar 2005 
celebrando na Paulista o encerramento de um ano tão importante", diz Elimelek.  
 
O revéillon da Paulista foi um fechamento adequado para a Playcorp em 2005, a qual 
apresentou um volume de negócios de quase R$ 30 milhões em contratos, um salto de 
15% em relação ao ano passado. Em número de clientes, o avanço no período foi de 
20%.  
 
"Em 2004 e 2005 realizamos 25 projetos. Para este ano já estão confirmados 14, o 
que nos permite visionar um crescimento superior ao registrado no ano passado", 
contabiliza o diretor da empresa. Entre os eventos para 2006 estão a décima edição do 
Revéillon Oficial de São Paulo, o Arraial Pernambucanas e a Feira do Estudante.  
 
A empresa Playcorp nasceu há 26 anos, associada ao Playcenter de São Paulo. Em 
1994 o Playcenter foi adquirido pelo Banco Garantia e a Playcorp ficou independente. 
Com o próprio Grupo Garantia a Playcorp participa desde a implantação do parque 
temático Hopi Hari promovendo eventos e obtendo patrocínios.  
 
Trabalho de planejamento 
 
Segundo Elimelek os bons resultados que vem conseguindo são fruto do planejamento 
minucioso das ações, o que é tradicional numa empresa acostumada em cuidar de 
todos os aspectos de eventos para multidões. "Cada uma de nossas ações, pequenas 
ou grandes, ganha um plano de marketing completo" afirma.  
 
Segundo Elimelek, este é um segmento que guarda alguns segredos a começar do 
patrocínio que, segundo o diretor, nunca deve ser visto como uma fonte de lucro 
direto, mas como fonte de viabilização do evento. "Os departamentos de marketing 
das grandes empresas têm uma noção muito clara disso" afirma o executivo.  
 
"Veja o Revéillon na Paulista: o Itaú investiu R$ 2,5 milhões e com certeza pelos 
primeiros cálculos teve um retorno de mais de R$ 20 milhões", calcula o diretor. Uma 
das únicas empresas de marketing de megaeventos do País, a Playcorp pretende 
também em 2006 ampliar seus negócios na área eventos corporativos de menor porte. 
Além disso, a Playcorp pretende investir também em espaços temáticos.  
 
A companhia também mantém uma unidade de negócios responsável pelas parcerias 
estratégicas e patrocínios de empreendimentos do turismo e do entretenimento do País 
como Costa do Sauípe, Rio Quente Resorts, Beach Park, Hopi Hari, entre outros. "Em 
2006, pretendemos reforçar nossa posição de full promotion, oferecendo aos clientes 
soluções completas em marketing promocional", finaliza o diretor.  
 
kicker: Com sede em Salvador, tem como sócios alguns empresários baianos. O 
primeiro cliente é o Grupo Cultural Olodum  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 
 


