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EMPRESAS

PETRÓLEO

Ecopetrol mira aquisições no Brasil
e no México para crescer fora da Colômbia
O presidente da companhia, Javier Gutierrez, afirmou que a produção
de petróleo no exterior deverá crescer de 10 mil barris diários para até
200 mil barris dentro de cinco anos. O Brasil e o Golfo do México estão
no alvo da maior petroleira colombiana, que poderá gastar até US$ 6,9
bilhões em aquisições se achar boas oportunidades, segundo Gutierrez.
“Temos que complementar nosso portfólio”, disse o executivo.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Fusões, aquisições e investimentos devem
seguir forte em 2010, diz estudo da BSP
A consolidação deve se intensificar nos próximos anos, mas as mudanças
estarão na estratégia de aquisição de concorrentes. É o que mostra o
estudo Painel da Indústria Farmacêutica, apresentado pela BSP (Business
School São Paulo). O diagnóstico envolveu 27 empresas que respondem
por 40% do mercado farmacêutico local. Dificuldades no lançamento
de novos medicamentos estão entre os principais motivadores dessa onda.

Nivaldo Souza
nsouza@brasileconomico.com.br

Jogar em outros campos brasilei-
ros que não os de futebol é a pala-
vra de ordem na Nike. Bastante
associada ao esporte em função do
patrocínio à seleção nacional e ao
Corinthians, a empresa americana
presente no país há uma década
quer ser vista também em moda-
lidades como atletismo, basquete,
skate, surfe, vôlei. “O Brasil é um
mercado estratégico para a Nike
por ser uma economia que cresce
e por ser um mercado-alvo de es-
portes”, afirma o presidente da
companhia no país, Cristian Corsi.

Ou seja, a Nike quer ser reco-
nhecida como marca poliesporti-
va por um consumidor com poder
de compra em ascensão, inclinado
à prática de esportes. “Muitas ve-
zes se enxerga o Brasil só como
uma potência do futebol, mas o
país é forte em outros esportes. É,
por exemplo, um dos cinco maio-
res mercados de corrida e, junto
com Estados Unidos e Austrália,
lidera em surfe”, diz o executivo.

Corsi afirma que a Nike está
calibrando seu foco para o pós-
Copa 2014 e, principalmente, o
pós-Olimpíadas 2016. Ele avalia
que a infraestrutura a ser deixada
pelos jogos deve turbinar o espí-
rito da geração saúde para moda-
lidades esportivas, principal-
mente fora das quadro linhas dos
gramados. Essa condição, segun-
do o presidente da Nike, colocará
o Brasil em posição privilegiada
no mercado global.

“Muitas empresas estão en-
xergando o Brasil através da
Copa e da Olimpíada. Nós esta-
mos vendo a enorme infraestru-
tura esportiva que ficará após os
eventos. O desafio será estar
preparado para o dia seguinte
desses eventos”, afirma.

Pulverização de patrocínios
A declaração de Cristian Corsi

revela um pouco da estratégia
da Nike para pisar forte em ou-
tros campos — principalmente
em quadras. O plano inclui in-
vestimentos na produção local e
transferência de tecnologia. O
fortalecimento da distribuição e
aproximação ao consumidor
(veja texto ao lado) também es-
tão na lista. Assim como o pa-
trocínios a clubes, entidades e
esportistas — lista que já conta
com a atleta Maurren Maggi e o
maratonista Franck Caldeira.

Para José Roberto Martins,
analista de marca da consultoria
Global Brands, a pulverização
dos investimentos de imagem da
Nike acontecem em momento no
qual o brasileiro desperta para
outros esportes. Ele destaca as
modalidades de quadra, como
vôlei e basquete, como as mais
promissoras. “Como a Nike está
na dianteira desses segmentos,
ela tem potencial grande de co-
locar seus produtos no mercado
brasileiro”, sinaliza Martins.

Novos talentos
A Nike está atenta ao movimento
indicados pelo analista. Tanto que
o presidente da empresa conta
que no campo dos grandes con-
tratos já foram firmadas parcerias
recentes com as confederações de
atletismo (Cbat), basquete (CBB)
e futebol de areia (CBBS).

As iniciativas têm como ob-
jetivo, ao mesmo tempo, esti-
mular a prática desses esportes
e formar atletas com condições
técnicas de ganhar medalhas.
Em ambos os casos, as ações
ampliam a visibilidade da marca
Nike. Não à toa, uma das metas
da empresa também é buscar
novos talentos que se tornem
potenciais garotos propagandas.

“Estamos investindo bastan-
te em esportes amadores, traba-
lhando com ONGs e associações
pequenas para descobrir futuros
atletas”, diz Cristian Corsi. ■

JB Reed/Bloomberg

Nike entra em
quadra para faturar
no Brasil pós
Copa e Olimpíada
Fabricante diversifica atuação atenta ao potencial de consumo
do mercado nacional após a série de megaeventos esportivos

Para ser conhecida
pelos brasileiros
fora dos gramados
de futebol, Nike foca
esportes olímpicos,
como atletismo
e basquete,
e modalidades
de ação. Entre elas,
o skate e o surfe

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 28.
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