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E-COMMERCE

Presidente do Alibaba renuncia
após denúncias de fraudes
A empresa chinesa de comércio eletrônico demitiu dois diretores em
função de ações fraudulentas de 2,3 mil fornecedores. “Eles ofereciam
produtos eletrônicos a preços atrativos, uma quantidade mínima de
pedidos e métodos de pagamentos menos confiáveis”, disse a empresa.
O CEO David Wei e diretor de operações Elvis Lee, não foram acusados
de irregularidades, mas saíram por se considerarem responsáveis.

RESULTADO

Tim ganha 10 milhões de clientes em 2010
e fecha ano com 51 milhões de assinantes
O número de usuários da Tim cresceu 24,1% (ano a ano), com 10 milhões
de novas linhas. O lucro líquido ao final de 2010 atingiu R$ 2,2 bilhões
(176% acima dos R$ 801 milhões de 2009), com benefício fiscal de
R$ 1,4 bilhão. Se excluídos os efeitos fiscais, o lucro líquido de 2010
seria de R$ 777 milhões, versus R$ 129 milhões de 2009. Uma das razões
para o desempenho foi o incentivo ao uso intenso de voz e dados.

Alessandra Benedetti/Bloomberg

BOM ANO

R$ 2,6 bi
foi o quanto faturou o Grupo
Petrópolis em 2010. A expectativa
da empresa é aumentar sua
receita em 12,8% e alcançar
este ano um montante
próximo dos R$ 3 bilhões.

CAPACIDADE EM ALTA

13,5%
foi o quanto aumentou a
capacidade de produção da
Petrópolis, que investiu na
ampliação de duas unidades no
RJ além de uma nova linha de
Long Neck na fábrica de SP.

Itaipava entra para a
Fórmula Indy em SP
Petrópolis investirá R$ 112
milhões em marketing neste ano
tendo como foco o automobilismo

O Grupo Petrópolis destinará
neste ano um montante de R$ 112
milhões para ações de marketing
ao longo de 2011 tendo como
principal pilar de sua estratégia
os investimentos no automobi-
lismo. Desse total, R$ 20 milhões
serão destinados a patrocínios e
apoios a pilotos, equipes e provas
em diversas categorias no mun-
do da velocidade.

O principal será o direito de ter
a sua principal marca de cerveja
aliada ao nome da etapa brasileira
da Fórmula Indy. A prova dispu-
tada no Circuito Anhembi ocor-
rerá no dia 1º de maio com o nome
de Itaipava São Paulo Indy 300.
Para reforçar a iniciativa junto aos
consumidores, serão fabricadas
50 milhões de latas com o logo da
prova disputada no Brasil.

“A ideia é que as embalagens
sejam um veículo de comunica-
ção do evento”, diz Douglas Cos-
ta, gerente de marketing e rela-
ções com o mercado do Grupo
Petrópolis, sobre as latas que se-
rão comercializadas entre os me-
ses de março e maio.

Diferente das embalagens ver-
melhas lançadas para a Stock Car
em 2010, as latas para a Fórmula
Indy vão manter a cor tradicional
do produto inserindo apenas o

logo do evento junto à marca Itai-
pava. “Não há a previsão de traba-
lhar com latas vermelhas até por
causa da forte discussão que ocor-
reu com a Ambev”, diz Costa, ao
comentar a ação da empresa con-
corrente que obrigou a compa-
nhia a retirar as latas do mercado.

O leque de iniciativas no mun-
do da velocidade envolve ainda o
patrocínio a 25 pilotos com des-
taque para Helio Castroneves e
Tony Kanaan que disputarão a
Fórmula Indy, além de apoio para
as categorias nacionais Stock
Car, Fórmula Truck e Itaipava GT
Brasil. A estratégia abrange ainda
equipes que levarão para as pis-
tas as marcas Itaipava, Crystal e
TNT Energy Drink.

Outras ações
Os investimentos em marketing
previstos para 2011 pelo Grupo
Petrópolis superam em 18% os
R$ 95 milhões destinados para a
área ao longo do ano passado.
Além dos R$ 20 milhões das ações
no automobilismo, a companhia
utilizará os R$ 92 milhões restan-
tes para a divulgação das marcas
atuais e de novos produtos previs-
tos para este ano cujo planeja-
mento de mídia abrange mídia
tradicional, ações nos pontos de
venda, redes sociais e eventos. Se-
gundo Costa, a companhia ocupa
atualmente a 12ª posição entre os
maiores anunciantes do país. ■

SOBRE 2010

18%
é o quanto aumentou a verba de
marketing do Grupo Petrópolis
para 2011 em relação ao ano
passado, passando de R$ 95
milhões para R$ 112 milhões.

AÇÕES EM VELOCIDADE

R$ 20 mi
é o quanto a Petrópolis investirá
em ações no automobilismo, que
inclui direito de nome na Fórmula
Indy e patrocínios a pilotos,
equipes e provas nacionais.

pelo 2º lugar
0,6%, segundo levantamento da Nielsen

lis realizado no ano passado
para divulgar suas marcas, que
foi de R$ 95 milhões.

E enquanto a Schincariol uti-
liza-se de uma estratégia agres-
siva com patrocínios em gran-
des eventos como o carnaval e a
Fórmula 1, a rival atua de forma
mais humilde, concentrando
suas iniciativas nos pontos de
venda. “Hoje ocupamos a 12ª
posição entre os maiores anun-
ciantes do país, à frente até
mesmo da Schincariol”, diz Dou-
glas Costa, gerente de marketing
e relações com o mercado do
Grupo Petrópolis.

A Schincariol afirma que
2010 foi um ano “extremamente

favorável” e que, apesar de não
ter os números fechados, o fatu-
ramento deve atingir R$ 5,7 bi-
lhões, uma expansão de dois dí-
gitos. “Em 2011, continuaremos
com a política de investimentos,
que ainda não podemos abrir,
mas serão igualmente compatí-
veis com o porte da companhia e
as necessidades do mercado”,
diz Luiz Cláudia Taya, diretor de
marketing da Schincariol, que
cita o reforço da distribuição e o
desenvolvimento de produtos .

Já o Grupo Petrópolis preten-
de investir R$ 22,3 milhões em
produção para elevar sua ca-
pacidade e R$ 112 milhões em
ações de marketing. ■

Antonio Scorza/AFP

FATIAS DO BOLO
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