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VEÍCULOS

FUSÕES E AQUISIÇÕES

Fras-le investe US$ 11 milhões na ampliação
de unidade industrial nos Estados Unidos

Delta Air Lines deve fazer oferta de compra
pelo controle da US Airways

A Fras-le investirá US$ 11 milhões para ampliar sua unidade localizada
em Prattville, no estado americano do Alabama, para incorporar a
produção de lonas de freios para veículos comerciais. Será a primeira
vez que a empresa fabricará esse tipo de produto nos Estados Unidos,
que será somado ao volume já produzido em unidades no Brasil e na
China. Serão contratados 100 funcionários para a nova fábrica até 2013.

A Delta Air Lines estuda fazer uma oferta pelo controle de sua rival US
Airways, de acordo com fontes ouvidas pela agência Bloomberg. As
duas companhias estão interessadas na compra da American Airlines,
que pediu concordata em 29 de novembro de 2011. A movimentação
entre as companhias aéreas pode gerar, de acordo com especialistas,
uma nova onda de consolidação no setor nos Estados Unidos.
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DE LONDRES-2012 PARA RIO-2016

O arena que abrigará os
jogos de basquete e de
handebol da Olimpíada
de Londres este ano
poderá estar também nos
Jogos Olímpicos do Rio
em 2016. Segundo John
Armitt, da Autoridade
Olímpica de Londres,
há a possibilidade de as
instalações móveis serem
reaproveitadas pelo Rio
para economizar os gastos
que seriam necessários
para manter a arena
após os Jogos. O valor da
venda seria abaixo dos
US$ 47 milhões que foram
investidos no ginásio
em forma de cubo branco
cuja capacidade é de
12 mil lugares. Bloomberg

Na prorrogação, Santos e Palmeiras
estruturam redes de lojas temáticas
Na cola dos rivais São Paulo e Corinthians, times paulistanos planejam abertura de pontos de venda padronizados neste ano
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CORAÇÕES DIVIDIDOS EM SP

Perto dos 45 minutos do segundo tempo, Santos e Palmeiras
estruturam suas redes de lojas
para aguçar a paixão dos torcedores e ampliar a receita ao final do ano. Enquanto os rivais
Corinthians e São Paulo já falam em expansão das redes, os
dois clubes paulistanos ainda
se preparam para a estreia no
novo negócio.
Este ano, o Santos comemora
seu centenário e os torcedores
do peixe ganharão dez lojas com
produtos do time. Até a Copa do
Mundo no Brasil, em 2014, a expectativa é ter 35 pontos de venda abertos no país. As lojas, no
esquema de franquia, ainda não
tem nome definido.
Armênio Neto, gerente de
marketing do Santos, explica
que o processo de concorrência
levou mais de um ano e só foi definido na última semana. Neltex, FTR e Times Mania estiveram no páreo, mas Neto não revelou a empresa vencedora.
A companhia escolhida terá li-
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cenciamento para produzir de
chaveiros a camisas, passando
por canecas, bolsas e bolas. Em
contrapartida, a empresa vai destinar um percentual do faturamento das vendas ao clube.
O bom momento do Santos e
a visibilidade do jogador Neymar devem impulsionar as vendas das lojas. Apesar da ‘era Ney-

mar’, o garoto propaganda da
campanha ainda não foi definido e o Santos não descarta a tradição de Pelé para estampar as
ações de divulgação dos pontos
de venda.
O time do Palestra Itália também está correndo atrás de uma
rede com produtos do clube.
Atualmente, os torcedores palmeirenses — cerca de 17% da população paulistana — tem apenas um ponto de venda oficial
que está alocado na sede da equipe. Para acabar com a carência,
o diretor de marketing do clube,
Rubens Reis, promete uma rede
de 80 lojas até 2017.
Um entrave com a Adidas, fornecedora oficial do time, está
atrasando a inauguração das lojas, mas Reis afirma que ainda
neste ano os torcedores terão outros pontos de vendas.
A Neltex foi a empresa escolhida para produzir os produtos licenciados do Palmeiras. “Teremos um dos maiores contratos
entre os times paulistas”, garante o diretor, fazendo referência
ao percentual de faturamento
que as lojas vão destinar ao Pal-

Neymar é cotado para
ser garoto- propaganda
das lojas do Santos;
Pelé também está no páreo

meiras, que deve ter dois dígitos.
Enquanto os dois times estão
nos vestiários, o Corinthians
aproveita o tempo da partida
em campo. Atualmente o time
mais popular de São Paulo tem
105 lojas e planeja dobrar este
número em dois anos. “Além
de subsidiar a paixão pelo time, as lojas diminuíram o índi-

ce de pirataria. Hoje, 80% dos
corintianos compram itens originais”, diz Luís Paulo Rosenberg, vice-presidente de marketing do Corinthians.
O São Paulo é jogador recémcontratado no time de lojas exclusivas, mas já tem cerca de 30
unidades e também prevê aumentar o número de lojas. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.

