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No diado casamento real, os tra-
balhadores da “Events by TLC”
estavam colados aos monitores
doscomputadoresenãoeraàses-
condidas. “Isto é um ‘case study’
paranós”, explicalogo Diogo As-
sis, “chairman” daempresa. “São
os militares que organizamtudo.
Nadafogeaoplaneado”.Aempre-
sa,queorganizaeventos,sobretu-
do de sociedades estrangeiras,
mas tendo Portugal como cená-
rio, nasceu em 2002 e neste mo-
mento estáaapostarno Brasil.

“Há dois anos os clientes bra-
sileiros,ingleseseamericanosdi-
ziam-nos: o Brasil ganha o cam-
peonatodoMundode2014[defu-
tebol] e as Olimpíadas de 2016.
Vocês não vão olhar para essa
oportunidade?”, adianta Diogo
Assis. “Fizemos um ‘business
plan’ que demorou 18 meses. Le-
vámosconsultores,testámoscom
clientesedecidimosavançar”,ex-
plica.“Estamostambémaoperar
eventos no Brasil, com um escri-
tório em São Paulo e com um es-
critório satélite no Rio de Janei-
ro. E constituímos umaempresa
brasileira” diz o responsável.

A “Events by TLC” , que há
poucotempofezum“rebranding”
e alterou a sua marca – que era
apenas TLC – exactamente para
operarnosmercadosinternacio-
nais, estima facturar 18 milhões
de euros no Brasilem2014.

“Quandosepensanomercado
brasileiro tem que se ter noção
que é um país com dimensões de
continente. Perspectivamos um
crescimento relativamente rápi-
doeacelerado”,explicaDiogoAs-
sis.

Em Portugal, a empresa tem
como estratégiacaptareventos e
realizá-losemPortugal.DiogoAs-
sisrecordouumeventoqueaem-
presarealizou,emLisboa,naPra-
çadas Flores: “aapresentação de

umautomóveldeumamarcaale-
mãquetrouxeconcessionáriosde
todo o mundo”, afirmaDiogo As-
sis,explicandoqueincluiu“cerca
de 6 mil pessoas em Junho de
2008 e que fechou a Praça das
Flores para um evento nocturno
durante 22 dias, onde os clientes
tinhamcontacto como carro”.

Diogo Assis conta com uma
equipade14pessoasemPortugal.
“NoBrasiljásomoscinco”,afirma
o gestorque fundou a“Events by
TLC” como seuirmão Miguel. O
“chairman” dasociedade diz que
aempresaprocuraencontrarso-
luçõescriativasparaosseusclien-
tes, que estão sobretudo no mer-
cado inglês e americano.

“O que é que nós fizemos?
Umaplataformatecnológicacom
base em vídeo. Aproximamos o
produtodoclienteemInglaterra.
Fazemos uma proposta para um
evento e ele vê todaasuapropos-
taemambientevirtualemvídeos
de cadaum dos espaços”, explica
Diogo Assis. A“Events by TLC”
traz 11 a 12 mil pessoas por ano a
eventosemPortugal,ondefactu-
raseis milhões de euros.

Empresa de organização de eventos abriu filial
para as oportunidades que irão surgir com
o Mundial de futebol e os Jogos Olímpicos

Diogo Assis | A “Events by TLC” escolheu o mercado brasileiro para se internacionalizar.

PE RG U N TAS A . . .

“Temos medo de partilhar ideias
e com isso perdemos oportunidades”

O facto de trazerem os eventos para
Portugal éimportanteparaoPaís?
Obviamente que é. Falamos de

exportação.EntramdivisasnoPaís.
QueremosserembaixadoresdePor-
tugale posicionaro País naconcor-
rênciacommuitosoutrosdestinos.
Lisboaestámuitasvezesemconcor-
rência com Barcelona, com Praga,
com Budapeste, com Paris e nós o
que tentamos fazer é que o cliente
sinta que tem em Lisboa uma me-
lhoroportunidadeeserviço.

É fácil trabalharcom as autoridades
portuguesas?
Depende.Temoscasosextraor-

dinários, por exemplo da Câmara
de Lisboa, naPraçadas Flores [ver
texto principal], e há casos menos
bons,mas achoquetemosbonsca-
sos de sucesso a trabalhar com as
instituições públicas. O que sinto
que faz faltaé umapromoção con-
solidada do destino nos mercados
internacionais e passar uma men-
sagemforte.AmarcaPortugalpre-
cisa de ser repensada. É uma mar-
ca, na minha opinião e na opinião
de muita gente, com uma conota-
ção negativa de um País triste, de
um País do fado. De um País com
problemasdopontodevistafinan-
ceiro... é umamarcaaque precisá-

vamos de daralegria.

Estariam disponíveis para trabalhar
comoGovernonadivulgaçãodamar-
caPortugal?
Trabalhamos com Portugal no

que toca às feiras internacionais.
Eles participam numa série de fei-
ras com o expositor de Portugal e
nósparticipamos.Estamossempre
disponíveiseanossabatalhadiária
écaptareventosetrazê-losparacá,
paraseatingirmelhoresresultados.
Temos medo de partilhar ideias e
que os concorrentes as vão roubar.
E com isso perdemos oportunida-
des muito grandes.
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I D E I AS - CH AVE

EMPRESACRIADAEM 2002
A “Events by TLC” começou por
se chamar The Lisbon
Consortium e depois evoluiu

para “TLC Events in Portugal”. A
crescente internacionalização fez com
que a empresa fizesse um novo
“rebranding” recentemente.

FACTURAÇÃO DE SEIS
MILHÕES
A empresa registou no

decorrer de 2010 uma facturação de
seis milhões de euros, sendo que no
mercado brasileiro estima atingir 18
milhões de euros em 2014. Segundo
Diogo Assis, há potencial também
para subir o volume de negócios em
Portugal.

NEGÓCIO
A “Events by TLC”
especializou-se em trazer até

Portugal eventos de grandes
empresas internacionais. O objectivo
central da firma é atrair esses clientes
para o nosso país, usando até uma
plataforma tecnológica que permite
um visita virtual ao futuro evento
organizado por esta empresa.

EVENTOS EM
QUE PARTICIPOU
A visita de Bill Gates a

Portugal, na conferência que junta os
executivos da Microsoft e os chefes
de Estado todos da Europa, contou
com a “Events by TLC” na parte da
logística de todo esse evento.
Os MTV Europe Music Awards
também, com uma presença na
parte logística. A apresentação do
novo Lexus LS 460 contou com
concessionários de toda a Europa,
num evento de quase duas mil
pessoas em Portugal.
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HISTÓRIA DE UMA EMPRESA QUE
JÁ MUDOU VÁRIAS VEZES DE NOME
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