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Vinícola Aurora inicia exportação
de vinhos para a Polônia

Venda de papelão ondulado aumentou
17,9% de janeiro a agosto

A Cooperativa Vinícola Aurora enviou seu primeiro lote de garrafas,
com 6.048 unidades dos vinhos Assemblage Branco, Cabernet Franc
e Merlot para a Polônia. Este é o terceiro destino europeu conquistado
pela Aurora neste ano, depois de Irlanda e Suíça. A Aurora exporta
seus vinhos, espumantes, sucos e coolers para mais de 20 países,
entre eles França, Estados Unidos, Japão, Alemanha e Países Baixos.

Segundo a Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO), as vendas
de papelão ondulado atingiram 1,687 milhão de toneladas no período
de janeiro a agosto o que representa alta de 17,19% em relação ao mesmo
intervalo de 2009. Na comparação com o mês anterior, houve queda
de 1,78% em agosto para 213,9 mil toneladas. O pior resultado desde
abril nesta comparação. Sobre agosto de 2010 houve alta de 10,34%.

Fila reforça seu time de futebol
Iniciante no segmento, fabricante ampliará os investimentos no esporte com patrocínios a clubes e jogadores
Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

A marca de material esportivo
Fila escolheu o Brasil para lançar, no ano passado, sua linha
de produtos ligados ao futebol,
que hoje representa 10% do faturamento da empresa no país.
Atualmente patrocinando dois
times brasileiros, Botafogo-RJ e
Figueirense-SC, a companhia
aumentará a parceria com clubes e investirá também em atletas como garotos-propaganda
da marca em 2011.
A intenção da Fila é o esporte mais popular do Brasil ser
responsável por 20% das vendas da operação brasileira no

próximo ano.
Além dos bons resultados
obtidos no primeiro ano de
atuação no segmento — a venda
de camisas dos clubes patrocinados dobrou do ano passado
para este devido às boas campanhas dos dois times no campeonato brasileiro —, a Fila pretende aproveitar a maior visibilidade do esporte com a aproximação da Copa do Mundo 2014 que
será realizada no país.
“A tendência é o futebol ter
mais relevância dentro da empresa. É um mercado grande e
muito competitivo e as projeções são otimistas”, afirma
Marcelo Amarante, diretor da
Fila no Brasil. No país, a empre-

sa de origem italiana é licenciada pelo grupo Dass Sport &
Style, que detém também as
marcas Umbro, Tryon e Dilly.
Entre as seis linhas de produtos da companhia, o futebol
já ocupa a quarta colocação
dentro do faturamento da empresa com uma série completa
de produtos como chuteiras,
uniformes e luvas de goleiro.
Só os patrocínios aos dois clubes brasileiros consumirão
20% da verba de marketing da
Fila ao longo deste ano. “Fomos muito felizes na escolha
dos times pois o Botafogo é o
terceiro colocado da 1ª Divisão
e o Figueirense lidera a Série B
do Campeonato Brasileiro”,

“

diz Amarante. Os valores dos
contratos não foram revelados.

A tendência é o
futebol ter mais
relevância dentro
da empresa.
É um mercado
grande e muito
competitivo
e as projeções
são otimistas
Marcelo Amarante,
diretor da Fila no Brasil

De olho no centenário

Em 2011, a Fila terá uma verba
40% maior em relação a este
ano para investir em ações de
marketing e vendas por conta
dos cem anos de sua criação.
Além das iniciativas no futebol, a companhia pretende ganhar participação de mercado
com uma maior distribuição
de seus produtos, que hoje já
está em oito mil varejistas em
todo o país.
Enquanto marcas concorrentes como Adidas e Nike têm
em sua estratégia a abertura de
estabelecimentos próprios, a
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Cinco usinas do Brasil conseguem
registro para exportar etanol para os EUA

Volkswagen nomeia novo presidente nos
EUA e espera triplicar vendas até 2018

A Usina Central Energética Vale do Sapucaí (CEVASA),
controlada pela Cargill, e varias unidades da Copersucar foram
as primeiras a obter a autorização junto à Environmental
Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental — EPA,
na sigla em inglês). Todas as empresas que conseguiram registro
são associadas à União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

Jonathan Browning, de 51 anos, entrou para a Volkswagen em junho,
após trabalhar por nove anos nas operações da GM na Europa, onde
dirigia as áreas de vendas, serviços e marketing. Ele estará encarregado
de concretizar a estratégia da montadora de vender mais de 1 milhão de
veículos por ano nos EUA até 2018. A Volkswagen quer dobrar as vendas
da sua divisão de luxo, a Audi, chegando a 200 mil veículos por ano.

Murillo Constantino

INÍCIO DE 2010

34%
foi o crescimento em
vendas alcançado pela
Fila no primeiro semestre
deste ano em relação
ao mesmo período de 2009.

TÊNIS

2,5
milhões
de tênis foram comercializados
pela Fila no primeiro semestre
deste ano, o que, segundo
a empresa, significa 6,3%
de participação de mercado.

CENTENÁRIO

40%
é o quanto a empresa
aumentará os investimentos
em ações de marketing e
vendas para 2011, ano que
completa 100 anos de mercado.

DENTRO DE CAMPO

2
é o número de times de futebol
que a Fila patrocina: Botafogo-RJ
e Figueirense-SC. A empresa
ampliará sua atuação no
segmento a partir de 2011.

Marcelo Amarante, diretor
da Fila: futebol terá mais
relevância dentro da
empresa a partir de 2011

para a Copa
para aproveitar maior exposição com o evento
Fila vai na direção contrária.
“Não temos a intenção de abrir
lojas pois nosso foco é o varejo.
Essa iniciativa da concorrência é
boa para nós pois nos dá mais
espaços dentro dos estabelecimentos”, diz o diretor da Fila.
Principal atividade da marca,
a venda de tênis corresponde a
85% do faturamento da Fila no
Brasil, que estima ocupar a
quinta colocação no segmento
com uma fatia de 6,3% de participação de mercado, resultado
da venda de 2,5 milhões de unidades no primeiro semestre.
Nos primeiros seis meses
deste ano, a empresa obteve
um crescimento de 34% em
relação ao ano passado com a

venda de diferentes itens.
Além de manter o crescimento da venda de tênis, a Fila
pretende ampliar a participação de suas linhas de confecção
dentro do faturamento, que
hoje correspondem a apenas
15% do total. As apostas da
empresa para crescer no segmento são inovação dos produtos, melhor distribuição e lançamento de linhas focadas em
categorias, entre as quais praticantes de outras atividades
como pilates, ioga e bicicleta.
“Queremos balancear melhor nossa receita e as roupas da
marca já têm um reconhecimento junto ao consumidor”,
afirma Amarante. ■

Matéria
Gestão profissional
leva
Inter ao topo do futebol
Após má fase no início da década, clube adotou iniciativas de médio
e longo prazos e desfruta de boa receita financeira e títulos em campo
No próximo dia 14 de dezembro, o Sport Club Internacional
entra em campo para disputar
a Copa do Mundo de Clubes da
Fifa, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tendo
como principal concorrente a
forte Internazionale, da Itália.
Se conquistar o torneio, será
seu segundo título mundial em
apenas quatro anos, sendo que
ganhou o mesmo torneio em
2006 contra o Barcelona, da
Espanha, que tinha Ronaldinho e Messi em campo.
O feito pode ser atribuído à
gestão profissional adotada pela
agremiação a partir de 2003. A
guinada deve-se aos resultados
pífios que o time teve no ano anterior, quando amargou a 21ª
posição do Campeonato Brasileiro e receita de R$ 23 milhões.
Desde então, foram diversas
iniciativas de valorização: ações
de marketing, treinamento para
capacitação dos funcionários,
investimento nas categorias de
base para gerar novos talentos,
investimento no patrimônio do
clube e, o mais importante,
ações para aproximar o torcedor.
Hoje, o Internacional conta
com 106 mil sócios, o que lhe
dá a sexta posição entre os
maiores do mundo em número
de associados, à frente de forças do esporte como o Real Madrid (Espanha), e o Milan (Itália), segundo a publicação Futebol Finance e a associação de
times Clube dos 13. Além disso,
o Inter deve fechar o ano com
receita de R$ 250 milhões,
quase onze vezes superior ao
valor obtido há oito anos, sendo cerca de 30% oriunda do
quadro de associados.
“Um clube de futebol não é
feito apenas dentro de campo.
Hoje temos equilíbrio financeiro
e tornamos o Inter uma marca
forte”, afirma Jorge Avancini,
diretor de marketing. Segundo
ele, o próximo passo é fortalecer
a presença no eixo Rio-São Paulo
“onde tudo acontece”.
Para aproximar os torcedores
do clube, o Internacional passou
a realizar promoções em dias de
jogos e treinos, como sorteio de
produtos, visitas ao clube para
falar com os jogadores e viagens
para acompanhar o time.

Em oito anos,
entre 2002 e 2010,
receita do clube
passou de R$ 23
milhões para
R$ 250 milhões

Com as conquistas — foram
cinco títulos internacionais nos
últimos quatro anos — e consequente valorização, o Internacional passou de uma arrecadação de R$ 21 milhões em patrocínios em 2006 para R$ 26 milhões neste ano. “A expectativa é
aumentar os ganhos em 30%
para 2011”, diz Pedro Affatato,
diretor de finanças do clube.
Copa 2014

Se não bastasse esse atual momento, o clube terá ainda seu
estádio, o Beira-Rio, como
sede da Copa de 2014, sendo o
único local privado que está
garantido para o torneio. Há
duas semanas, o Internacional
concluiu a venda de seu antigo
estádio, o Eucaliptos, por cerca de R$ 28 milhões para poder arcar sozinho com as reformas necessárias em sua
arena para receber os jogos do
Mundial da Fifa. ■ F.S.
Heuler Andrey/AE

Jogadores do Inter
comemoram título da Copa
Libertadores este ano

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 32-33.

