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Marili Ribeiro

Um grito é a imagem que a Adi-
das quer congelar na memória
dos consumidores para, com es-
sa ação de marketing, dar uma
arrancada em seus negócios e
elevar o faturamento da compa-
nhia a€17 bilhões até 2015– valor
que é 50% maior do que o grupo
faturou no ano passado. É um gri-
to para incomodar a eterna rival
Nike, que se mantém líder em
vendas de artigos esportivos no
mundo. Juntas, as duas empre-
sas respondem por mais de 40%
do setor. O restante é disputado
por mais de 30 outras marcas.

O grito da Adidas não é um gri-
to qualquer, mas um bem especí-
fico, que qualifica o momento da
vitória e vem sempre carregado
de muita emoção após o duro em-
penho para se atingir o resulta-
do. Um momento que foi capta-
do pelo diretor Romain Gavras
(filho do respeitado cineasta

Costa Gravas) na boca de ídolos
d o e s p o r t e c o m o D a v i d
Beckham e Lionel Messi, do fute-
bol, ou então Caroline Wozniac-
ki, a número 1 do tênis. Todos os
selecionados são patrocinados
pela Adidas e foram reunidos no
filme publicitário que estreia
mundialmente amanhã.

O investimento dessa campa-
nha global e sem precedentes na
empresa não é revelado. Mas a
Adidas aplicou nele 30% a mais
do que destinou às ações de mar-
keting no ano passado – um ano
atípico e de maior esforço por
serano de Copa do Mundo. A Adi-

das é a marca patrocinadora não
só do evento, mas também da
Fifa (Federação Internacional
de Futebol). Ou seja, é um ano
em que põe a mão no bolso para
divulgar seus produtos.

“Trata-se com certeza do in-
vestimento mais importante
que a companhia fez nos últimos
anos”, confirma Marcelo Ferrei-
ra, presidente da Adidas do Bra-
sil. “Estou há nove anos na em-
presa e não tenho memória de
um empenho dessa dimensão,
especialmente por fazer parte
de um plano de metas que pre-
tende, em cinco anos, aumentar
o faturamento em 50%. A campa-
nha publicitária é o primeiro mo-
vimento nessa direção.”

All in. O consumo de artigos es-
portivos desenha, nos últimos
dez anos, uma curva ascenden-
te, não apenas por conta de o
mercado de disputas esportivas
ganhar espaço e audiências glo-

bais, mas também porque a bus-
ca de vida saudável leva o cida-
dão comum a usar em seu coti-
diano artigos esportivos tanto
nas simples caminhadas como
nas peladas de fim de semana en-
tre amigos.

Essa tendência fez justamente
com que a Adidas escolhesse assi-
nar a mensagem publicitária

com a expressão all in, que, co-
mo explica Ferreira, pode ser in-
terpretada como “todo mundo
junto e tudo ao mesmo tempo”.
A tática de envolver o consumi-
dor com a marca tem sido explo-
rada com sucesso pela rival Nike
que é vista por analistas muito
mais como uma empresa de mar-
keting do que como um fabrican-

te de artigos esportivos. A Adi-
das sempre foi mais resistente a
essa superexposição. Parece que
não mais.

A nova campanha está hoje na
página da Adidas no Facebook,
onde fãs da marca podem assis-
tir à avant-première do comer-
cial. Há aplicativos no iPhone,
anúncios impressos. Um agito.

Microsoft lança
Internet Explorer 9

Vendas do iPad 2 podem
ter chegado a 1 milhão

Adidas faz sua maior
investida publicitária
Com campanha que estreia amanhã, empresa alemã dá partida
numa estratégia para elevar seu faturamento global em 50% até 2015

● Mercado
O Brasil é uma das dez maiores
operações da Adidas no mundo.
Aqui, a empresa detém 21% de
participação. Além da Adidas,
detêm as marcas Reebok e a Tay-
lor Made, líder no golfe.
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A Microsoft lançou ontem a ver-
são definitiva do Internet Explo-
rer 9. O navegador mais popular
do mundo liberou sua versão be-
ta (teste) em setembro de 2010 e
a Release Candidate (o último
passo antes do lançamento) em
fevereiro deste ano. O período
de avaliação rendeu cerca de 40
milhões de downloads.

O novo browser não apresen-
ta grandes novidades em utiliza-
ção e design, principalmente se

comparado aos concorrentes.
Desde 2008, quando o Google
lançou seu navegador Chrome, a
opção por simplicidade, maior
espaço para navegabilidade e la-
yout limpo vêm se tornando pa-
drão nos principais browsers.

O destaque dado pela Micro-
soft são os “Sites Fixos” e a “Lis-
tas de Atalho”, recursos que per-
mitem ao usuário arrastar sites
para a barra de ferramentas do
Windows 7, deixando-a com um
aspecto bem semelhante a um
painel de aplicativos.

SAN FRANCISCO

A Apple vendeu perto de 1 mi-
lhão de unidades da nova gera-
ção do seu tablet durante o fim
de semana de lançamento, se-
gundo estimativas de analistas.
Em comparação, o primeiro mo-
delo do iPad, que começou a ser
vendido nos Estados Unidos em
abril de 2010, só cruzou a marca
de 1 milhão de unidades 28 dias
depois do lançamento.

O analista Scott Sutherland,
da Wedbush Securities, disse:

“Não seria uma surpresa se a
Apple alcançar 1 milhão de unida-
des vendidas neste fim de sema-
na de estreia do iPad 2”.

O iPad 2 começou a ser vendi-
do nos Estados Unidos na tarde
da sexta-feira passada, nas lojas
da Apple e das operadoras AT&T
e Verizon Wireless e nas redes
varejistas Target, Wal-Mart e
Best Buy, e foi recebido por con-
sumidores ansiosos por com-
prar um aparelho.

O analista Brian White, da Ti-
conderoga Securities, disse que

já era difícil encontrar um iPad 2
durante o fim de semana.

“Nossas equipes de campo in-
dicaram que o iPad 2 estava esgo-
tado em todas as lojas da Apple e
de revendedores que entraram
em contato”, escreveu White em
uma nota sobre a pesquisa de
mercado. “Na verdade, todas as
lojas haviam vendido todo o esto-
que de iPad 2 até o sábado e não
havia mais entregas programa-
das no domingo.”

A Best Buy informou na sexta-
feira que algumas de suas lojas
ficaram sem estoque do iPad 2
em apenas 10 minutos.

O novo modelo é 33% mais fi-
no e tem um processador mais
rápido, além de duas câmeras,
uma frontal e outra traseira. O

preço dele nos EUA permane-
ceu o mesmo da primeira gera-
ção, a partir de US$ 500.

O sucesso precoce do iPad
2 é um sinal de alerta sobre
uma possível bolha dos ta-
blets, em que a demanda pode
ultrapassar muito a produção
dos fabricantes em 36%, disse
o analista Mark Moskowitz,
do JP Morgan.

A Samsung e a Motorola já
lançaram tablets, enquanto o
fabricante do BlackBerry, a ca-
nadense RIM, e a HP devem
lançar seus produtos nos pró-
ximos meses. Segundo Mos-
kowitz, a Apple pode termi-
nar 2011 com participação de
61% do mercado de tablets. /
REUTERS

Atletas. A tenista Caroline Wozniacki é uma das protagonistas na campanha da Adidas
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25. Plano de opções de compra de ações
Nos termos de nosso Estatuto Social, podemos outorgar opções de compra ou subscrição de nossas ações
conforme plano de outorga de opções aprovado em nossa Assembléia Geral, dentro do limite de nosso
capital autorizado, opções essas a serem outorgadas em favor de nossos executivos, administradores ou
empregados, ou ainda em favor dos executivos, administradores ou empregados das sociedades por nós
controladas, direta ou indiretamente.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 08 de outubro de 2007, nossos acionistas aprovaram um
Plano de Opção, segundo o qual nosso Conselho de Administração poderá estabelecer programas de
opção de compra de ações ordinárias de nossa emissão, até o limite máximo agregado de 5% do total de
nosso capital social, sempre dentro do limite de nosso capital autorizado.
Em reunião de nosso Conselho de Administração realizada em 08 de outubro de 2007, foram
estabelecidos dois Programas de Opção, com as seguintes características: 
• O primeiro Programa de Opção prevê que, das opções outorgadas no âmbito deste Programa, 50%
poderão ser exercidas, no todo ou em parte, a partir do final do primeiro ano contado da data de
assinatura do respectivo Contrato de Adesão e os 50% restantes poderão ser exercidas, no todo ou em
parte, a partir do final do segundo ano contado da data de assinatura do respectivo Contrato de Adesão.
O preço de exercício das opções outorgadas no âmbito do primeiro Programa de Opção será equivalente
ao menor valor entre (i) o Preço por Ação e (ii) 80% da média ponderada dos últimos 30 pregões anteriores
à comunicação de exercício das opções. 
Até a presente data, não foram outorgadas opções no âmbito do Primeiro Programa de Opção. 
• O segundo Programa de Opção prevê que, das opções outorgadas no âmbito deste Programa, 25%
poderão ser exercidas, no todo ou em parte, a partir do final do terceiro ano contado da data de assinatura
do respectivo Contrato de Adesão, 25% poderão ser exercidas, no todo ou em parte, a partir do final do
quarto ano contado da data de assinatura do respectivo Contrato de Adesão e os 50% restantes poderão
ser exercidas, no todo ou em parte, a partir do quinto ano contado da data de assinatura do respectivo
Contrato de Adesão. O preço de exercício das opções outorgadas no âmbito do segundo Programa de
Opção será equivalente ao Preço por Ação, corrigido pela variação do IPC-A. 
Até a presente data, não foram outorgadas ações no âmbito do segundo Programa de Opção.
26. Receita Líquida
Abaixo a composição da receita líquida:

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Receita operacional bruta
Com venda de imóveis 16.260 11.750 1.054.394 704.522
Ajuste a valor presente 233 (288) (6.732) (12.602)
Cancelamentos e descontos (985) (907) (26.812) (13.987)
Tributos sobre vendas (1.681) (2.544) (35.181) (24.589)
Taxa de administração 1.812 2.670 1.504 1.989
Receita operacional líquida 15.639 10.681 987.173 655.333

27. Despesas administrativas
As despesas administrativas incorridas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 foram
como segue:

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Pessoal (12.087) (8.003) (12.133) (8.230)
Honorários da diretoria e do conselho de administração (2.910) (1.565) (2.910) (1.565)
Ocupação (2.024) (1.780) (3.467) (2.504)
Serviços profissionais (3.572) (2.749) (8.717) (7.015)
Materiais gerais (423) (332) (427) (343)
Despesas legais (668) (353) (1.729) (1.139)
Despesas com depreciação e amortização (663) (467) (664) (468)
Outras despesas administrativas _– (607) (3.055) (1.686)

(22.347) (15.856) (33.102) (22.950)
28. Despesas comerciais
As despesas comerciais incorridas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009 foram como
segue:
Publicidade e propaganda (212) (108) (22.105) (19.177)
Stand de venda – (6) (12.073) (9.605)
Decoração de apartamento modelo – – (6.030) (4.548)
Comissões de vendas (185) (202) (23.997) (15.689)
Taxa de administração – – (4.050) (2.885)
Provisão para perda de créditos 37 270 (89) 263

(360) (46) (68.344) (51.641)
29. Receitas e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras incorridas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e 2009
foram como segue:

Controladora Consolidado
2010 2009 2010 2009

Receitas de aplicações financeiras 7.349 1.478 16.465 6.695
Variação monetária ativa 1.813 – 16.210 – 
Outras receitas financeiras 2.726 1.854 12.479 6.722

11.888 3.332 45.154 13.417
Despesas financeiras
Juros pagos ou incorridos (a) (17.038) (13.780) (3.651) (2.157)
Variação monetária passiva (1.093) (744) (2.358) (1.696)
Comissões e despesas bancárias (31) (45) (715) (566)
Outras despesas financeiras (603) (334) (6.241) (1.395)

(18.765) (14.903) (12.965) (5.814)
Financeiras líquidas (6.877) (11.571) 32.189 7.603

(a) Os juros relativos a debêntures estão considerados na controladora na rubrica de despesas financeiras.

No consolidado, são capitalizados inicialmente como imóveis a comercializar e estão sendo amortizados

proporcionalmente à fração ideal das unidades vendidas, na rubrica de custo dos imóveis vendidos.

30. Lucro por ação
Em atendimento ao CPC 41 (IAS 33) (aprovado pela Deliberação CVM nº 636 - Resultado por Ação), 

a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o lucro por ação para os exercícios sociais findos 

em 31 de dezembro de 2010 e 2009.

O cálculo básico de lucro por ação é feito através da divisão do lucro líquido do exercício, atribuído aos

detentores de ações ordinárias da controladora, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias

disponíveis durante o exercício.

O lucro diluído por ação é calculado através da divisão do lucro líquido atribuído aos detentores de ações

ordinárias da controladora pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o

exercício mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de

todas as ações ordinárias potenciais diluídas em ações ordinárias. 

Os quadros abaixo apresentam os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros básico e

diluído por ação:

Memória de cálculo do resultado por ação:
Ano Lucro líquido Quantidade Resultado por

do exercício ponderada ação Básico e
em R$ mil de ações diluído - R$

2009 78.670 52.597 1,4957
2010 182.058 63.008 2,8896

31. Eventos subsequentes
Em 14 de fevereiro de 2011, a Companhia obteve junto ao Banco Bradesco S.A., a aprovação de uma linha

de crédito voltada exclusivamente à construção de empreendimentos imobiliários no valor de até R$ 2

bilhões de reais.

Com essa operação, a Helbor amplia sua capacidade de financiamento de empreendimentos, o que, aliada

à sua estratégia, possibilitará gerar novos negócios e manter o compromisso de desenvolver os projetos

previstos. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009
(Em milhares de reais, exceto quando expressamente mencionado em contrário)

Aos administradores e acionistas da Helbor Empreendimentos S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Helbor Empreendimentos S.A.
(Companhia), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC), assim como pelos controles internos que a Administração determinou
como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
Opinião sobre as demonstrações financeiras preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras, individuais (controladora) e consolidadas, acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Helbor Empreendimentos S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. 
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária
no Brasil, como aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da
Helbor Empreendimentos S.A. em 31 de dezembro de 2010, o desempenho consolidado de suas
operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no
Brasil como aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 
Ênfase 
Demonstrações financeiras consolidadas: IFRS aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária
no Brasil 
Conforme descrito na Nota 2, as demonstrações financeiras individuais (controladora) e consolidadas
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações financeiras
consolidadas preparadas de acordo com as IFRS aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária,
consideram adicionalmente a Orientação OCPC 04 editada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis,

que trata do reconhecimento da receita desse setor, conforme descrito em maiores detalhes na Nota 2.2. 
Determinados assuntos relacionados ao significado e aplicação do conceito de transferência contínua de
riscos, benefícios e de controle na venda de unidades imobiliárias serão analisados pelo International
Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC). Os resultados dessa análise podem fazer com que as
incorporadoras imobiliárias tenham que revisar suas práticas contábeis relacionadas ao reconhecimento de
receitas. 
Outros assuntos 
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos também, as demonstrações, individual e consolidada do valor adicionado, referente ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2010, cuja a apresentação é requerida pela legislação societária
brasileira para companhias abertas, mas não é requerida pelas IFRS. Essas demonstrações foram
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão
adequadamente apresentadas, em todos seus aspectos relevantes em relação às demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras da Helbor Empreendimentos S.A. referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2009, foram examinadas pela Terco Grant Thornton Auditores Independentes (Terco),
entidade separada legalmente da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., que emitiu relatório em 10
de março de 2010 com uma opinião sem modificação sobre estas demonstrações financeiras. Em 01 de
outubro de 2010, a Terco foi incorporada pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Após esta
incorporação, a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. passou a ser denominada Ernst & Young
Terco Auditores Independentes S.S.

São Paulo, 10 de março de 2011

Ernst & Young Terco 
Auditores Independentes S.S. Acyr de Oliveira Pereira
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