
No dossiê de candidatura, a ex
pectativa era arrecadar US$ 570 
milhões com patrocínio, mas, se
gundo o presidente do Comitê Or
ganizador dos Jogos do Rio 2016, 
Carlos Arthur Nuzman, esse valor 
foi superado largamente. A Olim
píada já conta com cinco parcei
ros nível 1: Bradesco, Bradesco 
Seguros, Claro, Embratel e Nissan 
- esta última oficializada na sema
na passada. A vitória da montado
ra na concorrência foi antecipada 
pelo Meio & Mensagem no iní
cio de janeiro. E os valores devem 
crescer em breve. Ainda neste pri
meiro trimestre será negociada a 
cota do segmento de óleo e gás, 
considerada a mais cara. Petro-
bras e OGX, de Eike Batista, são 
as favoritas. Também devem en
trar em concorrência as cotas de 
mineração e siderurgia, compa
nhia aérea e cerveja. 

No domingo, 12, estava prevista 
a estreia da Mobil, marca da Co-
san Lubrificantes e Especialida
des, no uniforme do Flamengo. 
O clube e a empresa acertaram 
na semana passada um contra
to de um ano no valor de R$ 5 
milhões. A marca estará estam
pada na barra traseira da cami
sa e no calção do time da Gávea. 
No mesmo dia do fechamento 
do negócio, a presidente rubro-
-negra Patrícia Amorim deu por 
encerrada a relação com a Tra-
ffic, agência parceira no projeto 
Ronaldinho Gaúcho e até então 
responsável pela venda de pa
trocínio no uniforme. A parce
ria começou a desandar ainda 
em 2011, quando, após meses 
sem patrocínio principal, o Fla
mengo fechou com a P&G um 
acordo costurado pela 9ine, do 
ex-jogador Ronaldo, concorren
te da Traffic. O desfecho da rela
ção pode ir parar nos tribunais. 

A Páscoa promete ser recheada 
para as empresas. Garoto, Nestlé 
e a centenária Lacta estimam um 
crescimento da ordem de 5% nas 
vendas para a data neste ano, en
quanto as franquias de chocolate, 
como Kopenhagen e Brasil Cacau, 
ambas do Grupo CRM, além da 
Cacau Show, projetam um salto 
de mais de 20%. O potencial de 
expansão das franquias explica 
o avanço sobre marcas já nacio
nalmente consagradas. A Asso
ciação Brasileira de Franchising 
(ABF) espera um acréscimo de 
15% no faturamento do setor em 
2012, ante os R$ 86 bilhões regis
trados no ano passado. A perspec
tiva é de que os primeiros ovos de 
chocolate cheguem às lojas a par
tir da quarta-feira de Cinzas, 22 
de fevereiro. Dez dias depois, as 
parreiras já devem estar tomadas 
pelos 90 lançamentos prometidos 
para a celebração, que acontece 
em 8 de abril. 

A Natura retorna às suas origens 
e inaugura na rua Oscar Freire, 
em São Paulo, onde foi criada, 
na década de 1970, um Espaço 
Conceito que pretende funcio
nar como um ponto de encontro 
entre os consumidores e a mar

ca. No entanto, o ambiente tem 
tempo determinado de funcio
namento — 10 de fevereiro a 30 
de junho —, já que a estratégia 
da empresa, segundo a diretora 
de unidade de negócios Mônica 
Gregori, continua sendo a ven
da direta. Na Oscar Freire, os vi
sitantes poderão experimentar 
e adquirir produtos, desfrutar 
de uma massagem nas mãos ou 
pés, ter aulas de maquiagem e 
uma experiência olfativa, além 
de participar de palestras, shows, 
workshops e exposições. 

O Grupo Boticário diversifica sua 
atuação com a criação da Skingen 
Inteligência Genética, dedicada 
a cuidados terapêuticos da pele. 
Aliando genética e o que chama 
de tripla nanotecnologia, a em
presa, que tem Israel Feferman 
como diretor executivo, oferece

rá soluções customizadas para 
problemas relativos ao envelhe
cimento cutâneo. A nova unidade 
terá duas divisões: Skyngen Lab, 
que atuará junto aos dermato
logistas, responsáveis por gerar 
os laudos genéticos sobre a pele 
dos pacientes, e a Skyngen Phar-
ma, que manipulará os produtos. 
Além do Paraná, sede do grupo, a 
nova empresa atuará em Brasília, 
Florianópolis, Goiânia, Rio de Ja
neiro, São Paulo e Vitória. Na se
quência está prevista a expansão 
para outras regiões do País. 

A escuderia Williams F1, do pi
loto Bruno Senna, terá o refor
ço de duas marcas da P&G na 
temporada 2012: Gillette e He-
ad & Shoulders. Elas estarão pre
sentes nos carros, nos capace
tes dos pilotos e nos uniformes 
da equipe. Já a anglo-russa Ma-

russia F1 Team fez uma parceria 
com o Monster.com, empresa de 
soluções de recrutamento e ge
renciamento de carreiras online, 
para recrutar talentos nas áreas 
técnica e comercial. O contrato 
prevê o preenchimento de 40 va
gas para o Centro Técnico, além 
de quatro dentro do projeto Co-
ol Jobs, que oferece oportuni
dades de trabalho dos sonhos. 
A primeira delas já está aberta 
e selecionará um profissional 
especialista em aerodinâmica. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

http://Monster.com
Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1496, p. 26, 13 fev. 2012.




