
Nos últimos anos, a fabricante
inglesa de artigos esportivos
Umbro viveu como quem entra
em campo para a prorrogação.
A companhia demorava exatos
cinco anos para comemorar um
modesto crescimento de 15%.
O jogo mudou quando a empre-
sa foi comprada pela Nike, em
2007. Nos dois primeiro anos
da aquisição, a Nike fez o diag-
nóstico do que tinha em mãos e
só em 2009 definiu que a com-
panhia inglesa seria sua marca
de combate contra a rival Adi-
das, nos gramados.

A estratégia parece ter sido
acertada. A Umbro comemora
crescimento de 22% em 2010 so-
bre o ano anterior e a previsão é
crescer pelo menos 25% neste
ano - com receita de R$ 150 mi-
lhões, só no Brasil. “Queremos
ter uma presença expressiva no
futebol e evoluir no casual”,
afirma Sylvio Teixeira, diretor-
geral da Umbro no Brasil. O exe-
cutivo diz que pretende chegar
em 2014 com o faturamento aci-
ma de R$ 200 milhões. E para is-
so vai reforçar o número de cra-
ques em campo.

Hoje, uma das principais es-
tratégias da companhia é patroci-
nar atletas de ponta. Nos próxi-
mos dois anos, Teixeira quer tri-
plicar o número de atletas vincu-
lados à empresa. Atualmente a
Umbro tem oito “embaixado-
res” nos gramados. Os desta-
ques são o jogador de futsal do
Santos Falcão, o zagueiro Chi-
cão, do Corinthians, o luso-brasi-
leiro Deco, do Fluminense e o za-
gueiro Edu Dracena, do Santos.

Teixeira vai apostar também
na inclusão de novos produtos
de vestuário, como roupas para
o dia a dia, o chamado lifestyle.
Uma das estratégias da compa-
nhia, segundo o executivo, será
mudar a relação com o varejo
nacional. “Vamos ter um profis-
sional para acompanhar de per-
to as grande varejistas, como a
Centauro e a Netshoes.”

Para isso, a empresa vai dire-
cionar as ações de marketing
no país, que representa cerca
de 15% no faturamento global
da marca, para canais como mí-
dias sociais, eventos esportivos
e veículos impressos focados
no público jovem.

A Umbro surgiu em 1924, em
Manchester, na Inglaterra, com
roupas casuais, que foram man-
tidas em seu portfólio até se tor-
nar a marca das chuteiras, seu
carro-chefe.

Mix de fabricação
No Brasil, a Umbro é operada pe-
la gaúcha Dass, que tem o fatura-
mento estimado em R$ 800 mi-
lhões e tem, ainda, em seu por-
tfólio as marcas esportivas Fila e
Tryon. Agora, sendo uma subsi-
diária da Nike no país, a empre-
sa comemora. “Com a Nike, te-
mos o benefício de fabricação
dentro e fora do país, o que nos
traz ganho de escala na produ-
ção”, afirma o executivo. ■

Umbro acerta o pé no
Brasil e cresce 22%
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Google anuncia nova tentativa
para entrar no mercado de TVs

Alan Morici/O Dia

15%
é o percentual que a Umbro
Brasil representa no
faturamento global da marca.

Ian Waldie/Bloomberg
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Coca-Cola Femsa “estuda cuidadosamente”
oportunidades de negócio no Brasil

2011

O Google anunciou uma renovada versão do Google TV, aplicativo
embutido em alguns modelos de televisores, que possui ferramentas
para recomendação de filmes, programas de TV e vídeos on-line,
e torna mais fácil para desenvolvedores de software criar novas
aplicações para a tela de televisão. É um novo esforço da companhia
para entrar no mercado de TVs.

25%
é a previsão de crescimento
da Umbro no Brasil até o final
do ano. Em 2010, a companhia
faturou R$ 120 milhões.

A Coca-Cola Femsa SAB de CV, maior distribuidora de Coca-Cola na
América Latina, está “estudando cuidadosamente” oportunidades
no Brasil e está aberta a parcerias no País, disse em teleconferência
de resultados o diretor financeiro da empresa, Javier Astaburuaga.
A Femsa obteve lucro líquido de 4,2 bilhões de pesos (o equivalente
a R$ 504 milhões) no terceiro trimestre.

2014

Companhia quer
patrocinar mais
atletas. Hoje, Falcão,
Chicão e Edu
Dracena vestem
a marca inglesa

R$ 200 mi
é a meta da subsidiária
brasileira da Nike para
o ano da Copa do Mundo.

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

Chicão,ozagueiro
corintiano:
patrocinado
pelaUmbro
desde2008

RESULTADO DO JULGAMENTO TÉCNICO
SDP Nº 01/2011

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
Coordenadoria de Licitações Contratos e Convênios

Considerando o Princípio Constitucional da Publicidade e Transparência 
dos atos da Administração Pública;
Considerando que o presente procedimento administrativo está sendo 
regido pelas normas de seleção do BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO – BID/Contrato nº 1628/OC-BR;
O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins por intermédio de sua Comis-
são Permanente de Licitações vem por intermédio deste DIVULGAR o 
resultado do julgamento técnico da Solicitação de Propostas nº 01/2011 
realizado pela Unidade de Execução Local do PROMOEX, objetivando 
mapear, redesenhar, padronizar e manualizar os métodos, técnicas e 
procedimentos de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do 
Tocantins, constando o seguinte: 
1) Ernest & Young – Pontuação Final: 91,5 – 1ª Colocada; 
2) MBS Consulting – Pontuação Final: 84,5 – 2ª Colocada;
3) PriceWalterHouseCoopers – Não encaminhou proposta. 
E em cumprimento das normas de seleção do BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO, o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 
CONVOCA as empresas Ernest & Young e MBS Consulting para a 
SESSÃO PÚBLICA de abertura das Propostas de Preços que será realiza-
da no dia 08 de novembro de 2011, às 14:00 (quatorze horas), horário de 
Palmas/TO.
Maiores informações no telefone: (63) 3232-5943 e pelo e-mail: 
licit@tce.to.gov.br.

Buenã Porto Salgado
Analista de Controle Externo

Presidente da Comissão Permanente de Licitações TCE/TO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DAAERONÁUTICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/CELOG/2011

Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva periódica e corretiva de 
viaturas com execução mediante o regime empreitada preço por unitário, por meio de 
mão-de-obra específica, com fornecimento de peças de reposição e acessórios genuina-
mente originais novos ou aceite pela contratante, incluindo ainda, serviço de socorro--
guincho/reboque disponível 24 horas por dia, para as viaturas automotores que compõem 
a frota do Centro Logístico da Aeronáutica (CELOG). Total de Itens Licitados: 652. Edital: 
31/10/2011 de 08h30 as 11h30 e de 13h30 as 15h30. ENDEREÇO: Avenida Olavo 
Fontoura, 1200A Santana - SAO PAULO – SP ou pelo site www.comprasnet.gov.br. 
Entrega das Propostas: a partir de 31/10/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 16/11/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar PAULO JOÃO CURY - Ordenador de Despesas

www.brasileconomico.com.br

Contato: legal@brasileconomico.com.br
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 31 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 25.
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