
Após o BRASIL ECONÔMICO divul-
gar na terça-feira que a Raí-
zen, joint venture entre Cosan
e Shell, fechou uma associação
com a Mime Distribuidora, de
Santa Catarina, a Cosan até o
momento não divulgou oficial-
mente a iniciativa.

Sem divulgar a informação
na Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM) ou na área de rela-
ção com investidores do seu si-
te, a Cosan informou por meio
de nota que segue uma política
clara de divulgação de informa-
ções relevantes em linhas com
os termos da CVM. No entanto,
disse que “a associação da Raí-
zen com a Mime não se enqua-
dra neste critério, tendo em vis-
ta que trata-se de uma operação
da subsidiária e que pouco afeta
os resultados da Cosan”.

A joint venture somará mais
270 postos aos 4,5 mil da Raí-
zen e incluirá 70 lojas de conve-
niência ao portfólio das 550 da
empresa.

Falta de transparência

A operação que não foi divulga-
da pela empresa já gera dúvi-
das aos analistas do setor. Para
Roberto Gonzalez, professor de
governança corporativa da Tre-
visan Escola de Negócios, a pos-
tura da Cosan vai contra as
boas práticas de transparência.
Para Gonzalez, a falta de comu-
nicação da companhia vai con-
tra o esperado pelo mercado.
Por sua vez, a Cosan acredita
que o fato não se enquadra nos
critérios de divulgação de infor-
mações relevantes.

“A empresa deveria ter co-
municado o mercado assim que
a operação fosse concluída. Es-
sa atitude mostra que a Cosan
não teve o desejo de informar”,
afirma Gonzalez. Segundo ele,
as obrigações previstas por lei
para empresas de capital aber-
to podem divergir das práticas
de governança. “Existem bre-
chas na lei que permitem que a
empresa não comunique se ela
concluir que a operação não é
impactante”, afirma o profes-
sor da Trevisan. ■

Ronaldo está se divertindo. E
muito. (Bem) mais gordo do
que quando deixou os grama-
dos, em junho do ano passado,
o Fenômeno das quatro linhas
“está curtindo” seu lado em-
presário. A 9ine, agencia de
marketing esportivo e publici-
dade que fundou há um ano ao
lado do amigo Marcus Buaiz e
em conjunto com o maior con-
glomerado de comunicação e
marketing do mundo, o britâni-
co WPP, tem nomes de peso na
carteira de clientes: GlaxoSmi-
thKline (GSK), Duracell, Extra
e Marfinite Arenas, do lado das
empresas; e Neymar, o meia
Lucas, do São Paulo, e o garoto
sensação dos ringues, Ander-
son Silva, do lado dos atletas.
“Na verdade, o plano inicial
era me dedicar integralmente
à agência só a partir deste ano,
quando efetivamente me apo-
sentaria dos campos. Como pa-
rei um pouco antes do previs-
to, pude participar do dia a dia
da 9ine, me envolver em todas
as decisões e ajudar de perto
no crescimento da agência”,
diz ele em conversa com o Bra-
sil Econômico. Ele não diz qual
foi a receita da 9ine em seu pri-
meiro ano de operação mas ga-
rante que seus sócios não têm
do que reclamar.

Ronaldo, o suave

Quem trabalha ao lado do Fenô-
meno garante: o Fenômeno é
um chefe suave no trato e um
aplicado aprendiz de executivo
no dia a dia. “Posso dizer que es-
tou aprendendo muito com a no-
va vida de empresário. Gosto de-
mais do meu trabalho na 9ine, o
envolvimento da equipe, enfim,
um mundo novo que estou co-
nhecendo. Cada dia é um passo
novo”, afirma o craque.

Ele não nega, porém, que
sente falta daquilo que faz des-
de os 16 anos de idade: jogar
bola. “Claro, sinto falta, fo-
ram tantos anos jogando. O
bom dessa nova vida é que ela
não me afastou daquilo que
mais gosto, o futebol. Conse-

gui unir a paixão que tenho pe-
lo esporte a um negócio forte
e consistente. Estou muito fe-
liz com a 9ine.”

Até por conta da proximida-
de com a Copa do Mundo, em
2014, o número de novas agên-
cias de marketing esportivo ou
ligadas de alguma forma ao fu-
tebol, não para de crescer, o
próprio Fenômeno explica o
que faz um novo cliente bater à
porta de sua empresa em detri-
mento da concorrência: “Não
tenho experiência na publicida-
de, ainda vou aprender muito,
mas conheço bastante de espor-
te, das necessidades dos atle-
tas e das marcas, já que sempre
tive bons patrocínios. Pra resu-
mir, nenhuma outra agência
de marketing esportivo tem a
minha experiência e todo o
know-how do WPP juntos, nu-
ma mesma empresa. Só por is-
so a 9ine já nasceu diferente de
tudo o que existe no mercado”,
diz o eterno Fenômeno. ■
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Compra
da Mime não
é relevante,
diz Cosan

Rafael Palmeiras

rpalmeiras@brasileconomico.com.br

COMPORTAMENTO

Nova classe média supera elite
em gastos com vestuário em 2011

NAUFRÁGIO

Costa Cruzeiro inicia plano de proteção
ambiental até o fim desta semana

Paul Hanna/Reuters

Bob Wolfenson

A nova, e animada, vida
de Ronaldo Fenômeno

Cosan não divulgou a informação
oficialmente por não acreditar
que afete os seus resultados

Alan Morici/O Dia

A construtora WTorre, responsável pela construção
do novo estádio do Palmeiras, teria recebido uma oferta
de R$ 380 milhões da empresa holandesa de seguros
Aegon para ter o direito de nome da arena por 20 anos.
Os executivos da WTorre não comentaram a negociação.

A empresa Costa Cruzeiros, responsável pelo navio Costa Concordia

que naufragou na Itália na última semana, afirma que colocará

em prática um plano de ação para proteger a área até o fim desta

semana. A empresa afirmou que contratou prontamente os serviços

da companhia Smit Salvage BV, especializada em meio ambiente,

para elaborar um plano de extração do combustível da embarcação.

Se comparada com a elite (classes A e B) e emergentes (classes D e E),

a nova classe média brasileira (classe C) teve mais gastos com roupas

em 2011. Ao todo foram R$ 35,3 bilhões, o que representa 48,4%

dos gastos com vestuário, segundo uma pesquisa da Data Popular. Na

hora de comprar as roupas, a nova classe média preferiu os shoppings

que as lojas de rua e 60% adquiriu roupas de marcas conhecidas.

NAMING RIGHTS PARA A ARENA PALMEIRAS

EMPRESAS

9ine, agência de marketing esportivo do craque em parceria com Marcus

Buaiz e o britânico WPP fecha primeiro ano com clientes de porte

“Conseguiunirapaixãopeloesporte

aum negócio forteeconsistente”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




