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AQUISIÇÃO

Johnson negocia compra de fabricante suíça
por US$ 20 bilhões, diz Wall Street Journal
A Johnson & Johnson está em negociações para comprar a fabricante
de equipamentos médicos suíça Synthes por US$ 20 bilhões, de
acordo com reportagem do Wall Street Journal, citando fontes a par do
assunto. No entanto, as negociações foram qualificadas como frágeis
e podem ser interrompidas a qualquer momento, afirmou uma das
fontes ao jornal. A J&J e a Synthes não comentaram a reportagem.

Fotos: divulgação

GRANDES DA ARENA

Os dois maiores rodeios do país esperam faturamento na casa   
dos R$ 30 milhões para este ano, contando como patrocinadoras 
empresas  e marcas multinacionais

Fonte: organização dos eventos

BARRETOS JAGUARIÚNA

Edição

Investimento

Expectativa de crescimento

Faturamento esperado

Valor das cotas

Principais patrocinadores

23ª

R$ 12 milhões

18%

R$ 30 milhões

R$ 350 mil a R$ 2,5 milhões

LG, Mitsubishi, Brahma   
e Portal Terra

56ª

R$ 20 milhões

12%

R$ 26,5 milhões

R$ 300 mil a R$ 1,5 milhão

Brahma, JBS, Minerva, 
Honda e Dark Dog 
(Energético)

ALÉM DAS ARENAS

Impacto na economia
das cidades vizinhas
chega a R$ 200 mi

Não são apenas as cidades que
realizam os grandes rodeios
do país que se beneficiam das
milhares de pessoas que viajam
quilômetros para acompanhar
shows e as disputas dentro
das arenas. Segundo o clube
Os Independentes, o impacto
da Festa do Peão de Barretos
atinge um raio de quase 200
quilômetros do município gerando
aproximadamente R$ 200
milhões a mais na economia
da região norte do estado de
São Paulo através de empregos
gerados e maior movimentação
em bares e restaurantes.
“Depois da Agrishow, a festa de
Barretos é a que mais impacta
a economia de Ribeirão Preto.
Isso mostra a força de nosso
evento e sua importância para
as outras cidades da região”,
afirma Marcos Murta, presidente
do clube Os Independentes.
Já a organização do Jaguariúna
Rodeo Festival estima que o
impacto na cidade e em seu
entorno com o evento é de
R$ 20 milhões durante os
seis dias de sua realização.
“A movimentação econômica
da cidade cresce 40%
na semana do rodeio”, diz
Paulo Bellotti, da W/Eller. F.S.

realização do Rally Cross Coun-
try, que integra o campeonato
brasileiro da categoria.

“Temos procurado renovar
nossa atuação pois não temos
franquias em outras cidades”,
diz Marcos Murta, presidente
do clube Os Independentes, ao
comentar sobre a iniciativa do
rodeio de Jaguariúna. Para o ro-
deio, a entidade retomou no
ano passado a estratégia de
contar com uma apresentação
internacional com o show da
cantora americana Mariah Ca-
rey. “Reposicionamos nosso
evento no cenário internacional
e isso mexeu com o mercado
publicitário”, diz Murta. Mas o
preço dos ingressos afastou o
público, que lotou o rodeio. ■

Alisson Prodlik

Festa de Jaguariúna: meta é
levar o evento para outras

10 cidades até o final de 2013
Cervejarias
investem no
mundo country
Marcas de bebidas estão entre
as principais cotas de patrocínio
dos rodeios de todo o país

Por reunir milhares de pessoas
em poucos dias de festa e ter um
ambiente propício para o con-
sumo de bebidas, os rodeios in-
tegram hoje os níveis mais altos
das estratégias de comunicação
das cervejarias do país. Patroci-
nadora da Festa do Peão de
Boiadeiro de Barretos há mais de
30 anos, a Brahma (Ambev) está
atualmente em cerca de 250
eventos do segmento e assim
leva a sua marca a um público
de 18 milhões de pessoas, se-
gundo dados da empresa.

“No período dos rodeios, rea-
lizamos ações tanto dentro do
espaço onde ele é realizado como
também em toda a cidade com
iniciativas em hotéis e pontos de
venda”, afirma André Clemente,
gerente de eventos da Ambev.

A empresa aproveita o patro-
cínio dos maiores rodeios para
produzir latas decoradas alusi-
vas a festa. Ao longo do ano pas-
sado, foram fabricadas um total
de 6 milhões de embalagens
alusivas. Só para a festa de Bar-
retos foram produzidas 2 mi-
lhões de latas decoradas, sendo
que o público do evento gira em
torno de 800 mil pessoas.

Por sua vez, a Bavária Clássi-
ca, da Heineken, tem como prin-
cipal plataforma no segmento
um circuito criado há dois anos
que abrange hoje dez rodeios
realizados entre os estados do
Paraná, São Paulo e Minas Ge-
rais, batizado de Circuito Bavá-
ria Clássica de Rodeio.

“A cada evento, detectamos
um reflexo nas vendas e uma
maior percepção da marca nas
regiões por onde passa cada ro-
deio”, diz Carina Hermida, ge-
rente da marca Bavária. Segun-
do ela, são impactados 15 mi-
lhões de pessoas por meio dessa
plataforma de marketing.

Troca de patrocínios
A iniciativa hoje realizada pela
Bavária já esteve na estratégia
da cerveja Crystal, do grupo Pe-
trópolis, que chegou a realizar
um circuito em cerca de 15 cida-
des nos estados de São Paulo,
Minas Gerais e Mato Grosso do

Sul. A marca também foi uma
das principais patrocinadoras
do rodeio de Jaguariúna durante
os anos de 2006 e 2009.

No ano passado, Jaguariúna
voltou a integrar a plataforma
de comunicação de Brahma.
“Era um desejo de ambas as
partes. Jaguariúna era o único
que faltava para nós entre os
grandes rodeios”, comenta o
gerente de eventos da Ambev.

O grupo Petrópolis, por sua
vez, deixou de investir em ro-
deios e passou associar sua mar-
ca ao automobilismo. De acordo
com a companhia, as iniciativas
realizadas atualmente em festas
de peão são acordos fechados
pelas suas revendas. ■ F.S.

Ao longo de 2010,
Ambev produziu
um total de 6
milhões de latas
decoradas da marca
Brahma alusivas
aos principais rodeios
que patrocina
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AGRONEGÓCIOS

Vendas da Syngenta sobem 14% no primeiro
trimestre e alcançam US$ 4 bilhões
Os resultados de vendas do primeiro trimestre da Syngenta superaram
US$ 4 bilhões, com aumento de volume em 14%. Foi o terceiro
trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos. A América
Latina manteve recorde de crescimento com aumento de 16%,
impulsionado pelos fungicidas, inseticidas e sementes de milho.
As vendas na Ásia-Pacífico aumentaram 6%, com um declínio no Japão.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  18 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 32.
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