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ENCONTRO DE CONTAS
R$

67bi

é valor movimentado pelo
esporte brasileiro, montante
que representa 1,6% do PIB do
país, segundo levantamento
realizado pela Pluri Consultoria.

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Jose Pelaez/Folhapress

Na moda do
e-commerce

GIRO RÁPIDO

Em apenas cinco anos, o segmento
de moda e acessórios saiu da
26ª posição para figurar entre as
três categorias que mais faturam
através de vendas on-line,
segundo dados da E-bit sobre
o primeiro semestre de 2012.
De um total de R$ 10,2 bilhões
Consumidor:maisitensdemodaadquiridospelaweb
movimentados no período, o
segmento de eletrodomésticos
lidera com participação de 13%, seguido de saúde, beleza e medicamentos, com os
mesmos 13%, e moda e acessórios, na 3ª posição com 11%, ultrapassando livros,
assinaturas de revistas e jornais”, que ficou com 10%. O salto é reflexo da entrada de
novos players na área, como os casos das lojas on-line Claire&Bruce e Toti Jóias. Já para
o acumulado de todo o ano, a projeção é de R$ 22,5 bilhões, uma alta de 20% sobre 2011.

Da Espanha para o Brasil

FRASE

O bar de tapas Venga! aproveita a proximidade do
verão para lançar com exclusividade no país a cerveja
espanhola Estrella Damm Lemon, que faz parte do
segmento chamado de “fruit beer”. Com apenas
3,2% de teor alcoólico, seu preço será de R$ 12,50.

“Como todo dono de
animal de estimação
sabe, escolher um nome
adequado não é fácil”
Fifa

Em todo o país
A ADCOS Cosmética expande sua atuação até o final
do ano com a inauguração de 10 lojas pelo país, entre
elas em Cuiabá, Salvador e Belo Horizonte. A empresa
aumentou em 300% o investimento sobre 2011, com a
expectativa de fechar 2012 com 85 unidades.

Mercado Pet deve movimentar quase R$ 13 bilhões em 2012

Prêmio pela transparência

Um estudo realizado pela consultoria GS&MD - Gouvêa de Souza aponta que o mercado
Pet no país deve movimentar R$ 12,7 bilhões este ano. O montante supera em 8,5% o
valor alcançado no ano passado, que foi de R$ 11,3 bilhões. Do total, o segmento pet shop
representa 68,3% das vendas, bem à frente de super/hipermercados, com 15,2%.
Os dados serão apresentados amanhã, em São Paulo, durante o Fórum Pet Brasil 2012.

Furnas foi a vencedora do Troféu Transparência
2012 na categoria capital fechado por conta dos
dados e características de suas demonstrações
contábeis de 2011. Na disputa estavam 500 empresas
das áreas de comércio, indústria e serviços.

Em comunicado, defendendo as
opções de nomes para o mascote
oficial da Copa 2014, após
receber críticas dos torcedores.

Icatu Seguros aposta no Minas Tênis
Clube para gerar negócios no estado
Empresa fecha patrocínio de quatro anos com o basquete do clube para crescer em um estado estratégico para a companhia
André Pires, do Marca Brasil
redacao@brasileconomico.com.br

“Minas Gerais é o nosso xodó do
momento.” Desta maneira, Aura Rabelo, diretora de marketing da Icatu Seguros, define os
próximos passos da seguradora
no mercado mineiro. Com a instalação de uma filial no Estado,
a empresa apostou no esporte
para alavancar seus negócios. A
estratégia foi se aproximar do
tradicional Minas Tênis Clube,
que é frequentado pela elite da
sociedade. “Aqui é o coração de
Minas”, exalta a executiva.
A parceria com o clube foi firmada com o patrocínio de quatro anos ao basquete, formando
a equipe Icatu Minas, que disputará o campeonato do Novo Basquete Brasil (NBB), que tem suas
partidas transmitidas pela Rede
Globo. No entanto, não é só a exposição da marca que atrai o investimento no esporte. “Queremos aproveitar o espaço dos jogos para criar um elo de relacionamento com possíveis clientes.
Queremos que eles vivenciem essa experiência e aumentem o
contato com a marca. Além disso, vamos ofertar produtos em

A

Aura Rabelo
Diretora de
marketing da
Icatu Seguros

“Queremos aproveitar o
espaço dos jogos para criar
um elo de relacionamento
com possíveis clientes.
Queremos que eles aumentem
o contato com a marca”
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parceria com o clube aos seus sócios”, explica Aura.
A empresa, que anunciou recentemente o faturamento de R$
1,2 bilhão no primeiro semestre,
um aumento de 23% em relação
ao mesmo período no ano passado, triplicou seu investimento
em esporte na verba de marketing. “Os números são secretos.
O que posso dizer é que ao contrário de empresas que investem R$
100 mil em um atleta e R$ 1 milhão em propaganda disso, nós
colocamos todo o nosso dinheiro
no atleta, e depois usamos a cria-
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tividade para expor na mídia”,
ressalta. Por conta disso, a Icatu
Seguros não investiu em publicidade estática no ginásio do Minas. “Vamos sair na revista mensal do Minas, nos painéis espalhados pelo clube e em eventos”, salienta Aura, que já levou
dois atletas para uma campanha de relacionamento em Caeté, no interior de Minas Gerais.
Outra forma de retorno financeiro com o patrocínio está na
aquisição dos direitos econômicos de atletas. A empresa negocia
com o clube percentuais na negociação de jovens promessas. “Ainda não definimos quais serão. Vamos aguardar a avaliação técnica
por parte do clube.”
Com o apoio ao basquete, a
companhia intensifica sua participação no esporte em um período
importante que antecede a Olimpíada 2016, no Rio de Janeiro. O
DNA esportivo, como a diretora
define o perfil da Icatu, se mostra
ativo nos patrocínios de hipismo,
aos atletas de vela e aos jovens golfistas. Todos esportes de elite. “O
basquete é diferente, imprevisível, dinâmico, mas cresceu muito
com a organização e a campanha
em Londres”, diz Aura. ■
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OIcatuMinasdisputaráocampeonatodoNovoBasqueteBrasil(NBB)

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.

