
O Manchester United conven-
ceu a General Motors a desem-
bolsar US$ 559milhões para es-
tampar sua marca na camisa
vermelha do time, um dos mais
poderosos do mundo. Agora, o
supercampeão inglês — 19 títu-
los nacionais — está pronto pa-
ra jogar duro com o fabricante
dos uniformes, a Nike.
Pela primeira vez, a equipe di-

vulgou seus resultados financei-
ros desde que abriu seu capital.
A companhia registrou vendas
no varejo (uniforme, suvenires e
outros acessórios) de US$ 54,7
milhões no ano fiscal encerrado
em junho.Amaiorparte desse fa-
turamento vai para o bolso daNi-
ke, quedetémosdireitos de ven-
das das camisas do time. O con-
trato, estimado em quase US$
480 milhões, foi assinado em
2001 com prazo de 13 anos.
“Continuamos acreditando

que haverá uma oportunidade
para reajustar nosso contrato
com a Nike para aumentar nos-
sa renda com a venda de cami-
sas”, disse o vice-presidente
do conselho doManchester Uni-

ted, Ed Woodward, durante
reunião com analistas. O time
teve um prejuízo de US$ 23,5
milhões no quarto trimestre fis-
cal. “Houve muita mudança no
mundo do futebol desde 2001,

quando fechamos o acordo
com a Nike”, disse.
O otimismo do time, que é

presidido por David Gill, ga-
nhoumais força após a formali-
zação do contrato de sete anos

com a GM, que o Manchester
afirma aos quatro cantos ser o
maior do mundo do esporte
profissional. O valor é mais do
que o dobro do que foi desem-
bolsado pelo patrocinador

atual, a Aon Corp, de US$ 31mi-
lhões por ano— o contrato com
o grupo segurador vai até 2014.
Mesmo antes de poder estam-
par suamarca na camisa do po-
deroso time inglês, a GMvai de-
sembolsar US$ 18 milhões por
ano ao clube. A United é de pro-
priedade da família Glazer, da
Flórida, que também é dona do
time de futebol americano Tam-
pa Bay Buccaneers.
Em seu primeiro balanço, o

clube registrou vendas totais de
US$ 506milhões, uma queda de
3% em comparação com omes-
mo período do ano passado. Es-
ta é a primeira vez que o time re-
gistra queda na receita desde
2005, quando os Glazer assumi-
ram o controle do Manchester.
As negociações entre o time

inglês e aNike terão início em fe-
vereiro. Woodward poderá
abrir concorrência para esco-
lher umnovo parceiro para pro-
duzir seu material esportivo.
O Manchester baseia-se nos

números amealhados por equi-
pes rivais. O Liverpool vai rece-
ber US$ 40milhões daWarrior,
subsidiária da New Balance pa-
ra ter o direito de fabricação de
suas camisas. ■

Segundo relatório da PricewaterhouseCoopers (PwC),
o mês de agosto registrou 57 fusões e aquisições
no mercado brasileiro, 12 a menos que o mês de
julho, quando ocorreram 69 operações. Entretanto,
o ano acumula uma alta de 7% sobre 2011.
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Prestes a vestir a camisa do São Paulo, P.H. Ganso
terá que jogar muita bola no Morumbi para recuperar
seu valor no mercado. Segundo a Pluri Consultoria, ele
está avaliado em €15,4 milhões, uma queda de 30%
em relação aos €22milhões de dezembro de 2011.

O McDonald’s coloca uma nova coleção de brinquedos
para divertir a garotada através do McLanche Feliz.
A partir da próxima quinta-feira, 27, as surpresas do
lanche da rede de fast-food serão oito personagens
da série Pokémon, como o famoso Pikachu.

Após três anos utilizando cores nas embalagens para identificar os diferentes sabores
da linha Friskies de alimentos para gatos, a Nestlé volta a utilizar a cor amarela em todos
os itens da marca para se diferenciar nas prateleiras dos pontos de venda. Segundo dados
da Nielsen, produtos premium como Friskies representam 48% do volume de vendas do
segmento. As novas embalagens chegam às gôndolas de todo o país ainda neste mês.
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Manchester United joga duro para
conseguir mais dinheiro da Nike
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Pegando carona no DiaMundial SemCarro,
a Netshoes anuncia neste sábado, 22, um novo
serviço para reforçar a venda de bikes, categoria
que entrou para o grupo das 10modalidades
esportivas que são prioridades em um total de 30
segmentos comercializados pela loja on-line
atualmente. Uma oficina demontagem foi colocada
dentro do Centro de Distribuição da empresa para
que as bicicletas sejam entregues aos consumidores
praticamente prontas para serem utilizadas. “Além
de ser uma demanda dos clientes, estendemos
o relacionamento para além da compra com esse
serviço”, diz RenatoMendes, gerente demarketing
da Netshoes. Desde 2007 nessa categoria, a loja
on-line projeta uma alta de 242%para este ano
na venda de bikes, que chegam a custar R$ 30mil.

100
éo número de lojas que a rede
de colchões Ortobom pretende
abrir até dezembro. A empresa
possui hoje cerca de 1,8 mil
unidades em todo o país.

Time inglês reclama do “baixo valor” pago pela companhia americana para produção de seumaterial esportivo
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Romário
Pedindo intervenção do governo
na gestão da CBF após o jogo
ruim do Brasil contra a Argentina.
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“PresidentaDilma,pelo
amordeDeus,tomeuma
decisãojuntocomo
MinistériodoEsporte”

RenatoMendes,gerente
demarketingdaNetshoes

DavidGill, presidentedotime inglês: emaltaapósacordodepatrocíniodeUS$559milhõescomaGM
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 32.




