
A Lupo realiza dois movimen-
tos capazes de gerar o impulso
necessário para atingir sua me-
ta de faturar R$ 1 bilhão em
2013. A nonagenária fabricante
de meias de Araraquara, no inte-
rior paulista, acaba de fechar
uma parceria com a alemã Pu-
ma, para produzir, sob licença,
meias femininas, masculinas e
infantis. A outra investida é er-
guer uma fábrica em Matão
(SP), onde irá produzir peças da
Lupo Sport, como camisetas e
bermudas fitness.

A nova unidade, que recebe-
rá investimentos de R$ 30 mi-
lhões, vai aumentar a capacida-
de de produção da companhia
de 110 milhões de peças ano pa-
ra 130 milhões até o final deste
ano. “Vamos expandir, apesar
da crise e da invasão de produ-
tos importados. Temos um pro-
duto tradicional no mercado”,
diz Valquírio Cabral Junior, dire-
tor comercial da companhia.

O contrato de licenciamento
com a Puma tem prazo deter-
minado de três anos e, se o ca-
samento for bem sucedido, já
está previsto que pode ser re-
novado. “É uma marca com
força no meio esportivo e refor-
ça nosso posicionamento nes-
te mercado”, diz Cabral. Com
o acordo, a Lupo amplia suas
representações de marcas es-
trangeiras no país, numa estra-
tégia iniciada na última déca-
da para rejuvenescer sua mar-
ca (veja ao lado).

Novas lojas
Outra ação programada pela

companhia para impulsionar os
negócios é ampliar a sua rede
varejista. Atualmente, a Lupo
conta com 200 lojas franquea-
das no país e nos vizinhos da
América do Sul e em Portugal.
Até o final deste ano 50 novas
unidades deverão ser inaugura-
das apenas no Brasil.

Em 2010, a Lupo faturou R$
457 milhões. Para este ano, a
meta estabelecida era de R$ 640
milhões. Mas as vendas sur-

preenderam e Cabral Júnior já
fala em uma expectativa de fatu-
rar R$ 700 milhões em 2011.
“Atingimos nossa meta em ju-
lho, agora vamos nos superar”,
diz o executivo.

Segundo Valquírio Cabral, as
vendas da Lupo Sport tiveram
parcela importante de colabora-
ção nos resultados do ano. “Fo-
ram 800 mil peças vendidas e
faturamento de cerca de R$ 25
milhões”, diz.

Para o fim de ano, a empresa
reforça sua linha de produtos
com três lançamentos que che-
gam às prateleiras ainda este
mês. São duas bermudas e um
modelo de body, confecciona-
das com o fio Emana da Rho-
dia, que promete reduzir a ce-
lulite. ■
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INTERNET

Sitede busca chinês Baidumostra
novo sistema operacional móvel

LOGÍSTICA

Brado inicia obras de novo terminal
intermodal em Araraquara

Aos 90 anos, em busca do público jovem

Julia Moraes/Folhapress

PATROCÍNIO

Lupo se alia à Puma e abre fábrica
para atingir receita de R$ 1 bilhão

Contrato milionário
para “vestir” Neymar

O principal serviço chinês de buscas on-line, o Baidu, mostrou seu
novo sistema operacional para aparelhos móveis, com o objetivo de
reforçar sua presença no mercado de internet móvel. A plataforma,
chamada Baidu Yi, permitirá que desenvolvedores independentes criem
aplicativos como jogos, mapas e outras ferramentas, que poderão ser
distribuídos de modo semelhante ao praticado na App Store, da Apple.

Ao longo de suas nove décadas
de vida a Lupo formou uma
imagem de empresa de produtos
tradicionais junto ao consumidor.
Quem nunca deu um kit de meias
no dia dos pais? O desafio agora
é rejuvenescer a marca. Em
uma campanha recente, a marca
estampou suas meias infantis
em um comercial celebrando
o nascimento do craque Neymar,
do Santos. O patrocínio de times
de futebol é um ponto chave
em sua política de aproximação
com o público jovem. Desde 1993
a companhia vem trabalhando de
forma agressiva os simpatizantes

de esportes com o licenciamento
de marcas como Reebok,
Speedo e agora Puma. A Copa
do Mundo e as Olimpíadas
estão sendo trabalhadas desde
já na companhia, com
patrocínios esportivos.
Outra iniciativa é a aproximação
com as consumidoras. Primeiro
foi realizada uma campanha
vendendo Lupo como sendo
a marca da loba. Depois vieram
as linhas de lingerie e fitness
e os itens infantis Disney. Ela
também investiu em parcerias
com marcas como Zoomp,
Fórum, Everlast e Cavalera. T.M.

A campanha "Neymar agora é
Lupo", iniciada em agosto em
todo o Brasil vai até o final de
2014. O craque recebeu o valor de
R$ 4,4 milhões pelo contrato.

Serão investidos R$ 10 milhões na primeira etapa do empreendimento,
com previsão de início das operações no mês de novembro deste ano.
A Brado Logística adquiriu o terreno para a construção do Terminal
Intermodal Rodoferroviário de Araraquara/Américo Brasiliense
no estado de São Paulo. As obras iniciaram em agosto e a previsão
é que o novo Terminal comece a operar em novembro deste ano.

MARKETING

FATURAMENTO

ValquírioCabral, diretorda
Lupo:concorrência estrangeira
não inibe investimentos

EMPRESAS

Tradicional companhia têxtil renova imagem e investe R$ 30 milhões no interior paulista para ampliar capacidade
produtiva em 18%; parceria com marca alemã desenvolverá meias para os mercados esportivo, feminino e infantil

R$ 700 mi
é a previsão de faturamento
da Lupo para o final do ano. Em
2010 foi de R$ 457 milhões.

INVESTIMENTO

R$ 30 mi
é o que a Lupo vai investir
na nova unidade produtiva
em Matão (SP).
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