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MARKETING

O FUTURO ESTÁ PREVISTO…

O PRÊMIO MAIS DESEJADO DA ÁREA DE RH EM 2010 SERÁ O:

NOVIDADES PARA 2010:

• Inclusão de duas 
novas categorias: 
Espaço para Eventos 
Corporativos
e Palestrante, 
totalizando 
33 categorias 
concorrentes

• A volta do prêmio 
TOP INVENTION
(eleição da melhor 
campanha de 
marketing para 
captação de votos)

• Site de cara 
nova, totalmente 
reformulado

Mas essa previsão já 
era esperada. Afinal, o 
Top of Mind é o mais 
prestigiado e desejado 
prêmio do setor de RH. 
Em sua 13ª edição vem 
com muitas novidades. 
Você, que é profissional 
da área ou empresa 
fornecedora de 
produtos/serviços para 
o RH, pode estar entre 
os indicados. 
Não espere a sorte 
bater à sua porta.
Apareça. Fique em 
evidência.

O início da votação da primeira fase será em 01/02/2010
www.topofmindrh.com.br
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Empresa fornecematerial esportivo
para três times com chances de título

Nicola Pamplona
RIO

Independentemente dos resul-
tados dos jogos de domingo, o
título de campeão de vendas do
CampeonatoBrasileirodeFute-
bol já tem dono. Fornecedora
dematerial esportivo para três
dosquatrotimesquebrigampe-
lotítulo,aVulcabrás-Azaleiaco-

memora parceria inovadora da
Olympikus com o Flamengo,
que inauguraaatuaçãodamar-
ca no futebol profissional.

A expectativa é que amarca
de 1 milhão de camisas vendi-
das seja atingida neste fim de
semana,comseismesesdeante-
cedência. Até o início da noite
de sexta-feira, a empresa já ha-
via vendido 962.222 camisas do
clube, segundo dados do pró-
prio Flamengo.

Ametadevender1milhãode
camisas faz parte do contrato
de parceria, que começou a vi-
gorar em julho, dentro de uma
estratégia da Vulcabrás para
ampliar os negócios da marca
Olympikus, até então restrita
àsprateleirasdaslojasdecalça-
dos. “O futebol abre a possibili-
dade de ampliação da linha de
confecções,queeranegóciope-
queno da marca”, diz o diretor
deMarketingEsportivodacom-
panhia, Túlio Formicola Filho.

AVulcabrásjáerapatrocina-
dora do São Paulo, do Interna-
cional e do Cruzeiro, por meio
da marca Reebok, da qual de-
témosdireitosbrasileiros.Nes-
teano, iniciounegociações com
oFlamengo, emmeio a uma se-

paração litigiosaentreoclubee
a Nike, que vendia uma média
de 140mil a 160mil camisas do
Flamengo por ano.

Com duração de um ano, o
contrato assinado pela Vulca-
brás com o clube carioca prevê
opagamentodeR$5milhõesde
luvas,R$7milhõesemmaterial
e agarantiamínimadeR$8mi-
lhões em royalties pela venda
de camisas.

O valor dos royalties foi cal-
culado sobre a venda de 1 mi-
lhão de unidades, meta que de-
veria ser atingida em 12meses.
“Esperávamos superar ameta,
mas não tão rápido”, admite o
vice-presidente de Marketing
doFlamengo, RicardoHinrich-
sen.“Haviagrandedemandare-
primida”, completa Formicola.

OCorinthians,maior vende-
dor de camisas atualmente,
temumamédiadecercade700
mil unidades por ano, segundo

estimativas do mercado. Entre
os clubes parceiros da Vulca-
brás, o São Paulo é o que vende
mais: cerca de 500mil.

AestratégiadelevaraOlym-
pikus ao futebol começou a ser
traçada em 2007, com a com-
pra da Azaleia pela Vulcabrás,
contaFormicola.Pelaexperiên-
cia com os outros clubes, a em-
presa sabiaqueapaixãodo tor-
cedorégarantiademaiorespa-
ço no mercado de vestuário.
“ComoSãoPaulo,porexemplo,
dobrouonúmerodeclientespa-
ra o segmento de confecção da
Reebok”, aponta o executivo.
“O futebol leva a marca a lojas
onde ela não entraria.”

CONCORRÊNCIA CHINESA
Aparceria veio emummomen-
to em que a companhia sofria
comosefeitosdacriseeconômi-
ca mundial, principalmente
comrelaçãoàinvasãodeprodu-

tos importados,queprovocoua
queda de 10% na receita este
ano. No documento de divulga-
ção dos resultados do terceiro
trimestre, a empresa cita espe-
cificamente a “concorrência de
calçados provenientes da Chi-
na, que tomaramomercado in-
terno com práticas desleais de
preços, em detrimento da pro-
dução e do emprego local”.
SegundoFormicola,ocontra-

to com o Flamengo demandou
modificações e contratação de
funcionários para a fábrica de
Horizonte, no Ceará, onde está
concentrada a atividade têxtil
do grupo. Hinrichsen diz que o
número de pontos de venda da
empresaéfatorpreponderante
nosucessodevendas:sãocerca
de 15 mil, ante 1,2 mil da antiga
fornecedora.
“Havia grande demanda re-

primida. Pormais doente que o
torcedor seja, ele só pode com-

prar a camisa se encontrá-la
nas lojas”,comenta. “Ou, então,
apela para a pirataria.”
O bom desempenho nos pri-

meirosmeses reforçaa ideia de
manter um “relacionamento”
de longo prazo com o clube, co-
mooexecutivopreferechamar.
“Não tenho dúvida de que vai
ser de prazomuito longo”, con-
cordaHinrichsen.
Além do material, a Vulca-

brássecomprometeuainvestir
R$ 8 milhões na abertura de 11
lojastemáticas–umajáestáem
operaçãonasededoclube–eno
MuseudoFlamengo, projetado
nos moldes do Museu do Fute-
bol, emSão Paulo.
ParaaVulcabrás,a iniciativa

levouaumreforçonaapostape-
lo futebol: a companhia com-
prou uma das cotas de patrocí-
nio das transmissões da Copa
do Mundo de 2010, por R$ 81,8
milhões. ●

RETORNO–Adriano(E), doFlamengo, e Índio,do Internacional:VulcabrásédonadamarcaOlympikusedetémosdireitosdaReeboknoPaís
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