
A Ímpar Paraguay, dona da
marca Penalty naquele país,
está anunciando investimen-
tos de US$ 10 milhões para au-
mentar sua capacidade produ-
tiva de roupas e calçados. Um
investimento neste nível não
ocorre todos os dias no país vi-
zinho e foi anunciado por Ri-
cardo Valmor Berg, gerente in-
dustrial da subsidiária duran-
te uma visita à fábrica localiza-
da em Hernandarias, organiza-
da pela Agência de Coopera-
ção Internacional do Japão (JI-
CA) em parceria com a ONG
“Mano a Mano”.

A empresa atua há três anos
no país. Hoje, produz seis mil
peças esportivas por dia e em-
prega 233 pessoas. Parte impor-
tante dos investimentos será di-
recionada à geração de 2,5 mil
empregos diretos, o que signifi-
ca aumentar o quadro atual em
quase 11 vezes. O passo deman-
dará capacitação do pessoal a
ser empregado e é nesse ponto
que entra o projeto da JICA com
a ONG “Mano a Mano”.

Até o momento, a compa-
nhia investiu US$ 2 milhões,
mas a aposta aumentará rápido.
Inclusive, os planos traçados pa-
ra os próximos três anos in-
cluem a construção de uma no-
va fábrica na mesma região da
atual, já que esta, com 5 mil me-
tros quadrados, é alugada. Berg
também disse que a produção
de 600 pares de calçados espor-
tivos por dia deve subir em bre-
ve para mil pares diários. Além
disso, 24 novas máquinas de-
vem chegar às instalações para
a fabricação de dez mil pares de
meias por dia, inicialmente. O
produto chegará ao mercado
em janeiro de 2012. ■

Ainda faltam dois anos e meio
para o pontapé inicial da Copa
do Mundo no Brasil mas as ex-
pectativas em relação ao fatura-
mento do evento já superam os
números obtidos no Mundial da
África do Sul, no ano passado.
Segundo a empresa suíça Match
Hospitality, detentora dos direi-
tos de comercialização dos espa-
ços vips dos torneios da Fifa,
cerca de 340 mil pacotes devem
ser vendidos para o torneio em
2014, o que corresponde a 12%
da carga total de ingressos da
Copa. Além disso, esse volume
supera em 70% o total comer-
cializado na Copa de 2010, que
foi de 200 mil lugares.

Para as vendas no mercado
brasileiro, a Match Hospitality
firmou acordo com a joint ven-
ture formada pelo Grupo Tra-
ffic e a empresa Top Service
(que pertence ao Grupo Águia)
para ser a responsável pela co-
mercialização dos lugares cujos
preços variam de US$ 700 a
US$ 2,3 milhões (de R$ 1,2 mil
a R$ 4 milhões).

A expectativa é que o fatura-
mento total ultrapasse a casa
dos US$ 300 milhões (equivalen-
te a R$ 525,2 milhões), valor
que supera a receita que a em-
presa suíça obteve na África do
Sul, que foi de US$ 285 milhões
(cerca de R$ 500 milhões).

"Ainda não temos os núme-
ros exatos, mas os estádios de-
vem ter entre 50 e 70 camarotes
que é a média das arenas euro-
peias", afirma Jaime Byrom, pre-
sidente da Match Hospitality.

A maioria dos espaços devem
ser adquiridos por empresas, que

pretendem aproveitar os locais
durante os jogos da Copa para rea-
lizar ações de entretenimento
com parceiros e clientes.

No campo adversário
Como a Fifa tem um rígido es-
quema de proteção às marcas
que patrocinam a entidade du-
rante seus eventos, esses paco-
tes são a grande oportunidade
para as empresas concorrentes
estarem na Copa do Mundo. En-
tretanto, nenhuma ação pro-
mocional poderá ser realizada
dentro do espaço.

“Como não há nenhum tipo
de restrição, a Nike, por exem-
plo, pode ser uma das empresas
compradoras”, diz Mauro Holz-
mann, diretor do Grupo Traffic,
sobre a grande rival da Adidas,
empresa parceira da Fifa no for-
necimento de material esporti-
vo para os eventos. Segundo
ele, a procura pelos espaços se-
rá igual entre companhias nacio-
nais e estrangeiras.

A equipe de venda da joint-
venture será formada por 50
pessoas, que oferecerá ao mer-
cado cinco tipos diferentes de
espaços, de acordo com servi-
ço, tamanho e local no estádio.
“Temos clientes e parceiros que
já são potenciais compradores
dos espaços e as empresas na-
cionais terão seus benefícios”,
diz Gilmar Caldeira, vice-presi-
dente da Top Service. ■

INDÚSTRIA

Produção de papel e celulose se mantém
estável neste ano, com crescimento de 0,6%
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Vendas de veículos têm quedade 10%
em outubro com o aumento do IPI
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Copa 2014
quer faturar
US$ 300 mi
com área vip

As vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus
caíram 9,97% em outubro ante setembro, afetadas pelo aumento
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos
importados e pelo menor período de vendas na comparação mensal,
diz a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores
(Fenabrave). O setor registrou vendas de 280,61 mil unidades no mês.

Parceira da Penalty põe
US$ 10 mi no Paraguai
Ímpar planeja construir
nova fábrica em Hernandarias
e contratar 2,5 mil pessoas

No acumulado de janeiro a setembro, a produção de celulose
atingiu 10,5 milhões de toneladas, segundo dados da Associação
Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa). Somente em setembro,
a produção de celulose alcançou 1,18 milhão de toneladas,
valor 3,1% superior ao verificado em igual mês de 2010. Já a
produção de papel cresceu 2,9%, totalizando 822 mil toneladas.

Número de camarotes nas arenas durante
o Mundial no Brasil será 70% maior que
o comercializado na África do Sul em 2010

“

Produção de calçados
da companhia deve
aumentar de 600
para mil pares diários

EMPRESAS

Como não há
nenhum tipo de
restrição, a Nike,
por exemplo,
pode ser uma
das empresas
compradoras
dos espaços

Mauro Holzmann
Diretor do Grupo Traffic

Holzmann,daTraffic:
estádiosbrasileirosterão
até70camarotesàvenda

ÁREA VIP NA COPA

Vendas para o Mundial no Brasil 
vão superar os espaços 
comercializados na África do Sul

PACOTES VENDIDOS

FATURAMENTO

COPA 2014*COPA 2010

200 mil

US$ 285 
milhões

340 mil

+ de US$ 300 
milhões

Fonte: empresa     *Expectativa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 26.
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