
A vinícola brasileira Miolo expande sua atuação no
mercado chinês ao inserir seus produtos na carta de
vinhos do restaurante Alameda, especializado em
comidas típicas brasileiras. Situado em Pequim, o local
terá cinco rótulos da Miolo à disposição dos clientes.

Vale-presente

NegóciodaChina

Phonakmudacomandodaoperaçãobrasileira

OGrupo Pão de Açúcar aproveita o Dias das Crianças
para fazer marketing de incentivo. Os funcionários
receberão um cartão com crédito de R$ 40 para cada
filho de até 12 anos, para compras de brinquedos nas
lojas Hiper do Extra. Serão distribuídos 42mil cartões.

Congresso latino-americano

A Genting Hong Kong, co-ope-
radora da maior rede de cassi-
nos das Filipinas (uma das capi-
tais mundiais da jogatina) e a
Alliance Global Group, vão in-
vestir US$ 1,2 bilhão nos próxi-
mos três anos na construção de
um novo projeto no país.
O cassino, que se chamaráRe-

sortsWorld Bayshore, é o segun-
do empreendimento da parce-
ria no país, onde já são donos da
Resorts World Manila, onde in-
vestiram US$ 800 milhões.
De acordo com Kingson Sian,

presidente da Alliance, o com-
plexo terá 31 hectares, entre ho-
téis, áreas de lazer e de jogos de
cassino na capital Manila.
A venture venceu uma das

quatro licenças de operação de
cassinos lançadas em 2008 pelo
governo filipino, mas os planos
só começaram a sair do papel re-
centemente. As outras vencedo-
ras para construção e operação
de cassinos são a Belle Corp,
Bloombury Investments e a
Universal Entertainment Corp.
A Belle deve construir um com-
plexo de US$ 580 milhões com
a Melco. ■ Bloomberg

Especializada em auditoria e consultoria, a BDO Brazil
terá dois executivos presentes no Congresso
Latino-Americano de Auditoria Interna (CLAI 2012), que
ocorre este ano no Paraguai. O evento tem início no
próximo domingo, 14, e vai até o dia 17 de outubro.

Os torcedores poderão vender
pela internet ingressos indese-
jados durante a Copa do Mun-
do de 2014 no Brasil, numa ten-
tativa da Fifa, entidade organi-
zadora do campeonato, de ga-
rantir que os estádios estejam
lotados nas partidas.
Os Jogos Olímpicos de Lon-

dres e a Euro-2012 na Polônia e
na Ucrânia foram dois eventos
marcados por fileiras de assen-
tos vazios em locais que esta-
vam supostamente com entra-
das esgotadas, o que prejudicou
o espetáculo.
Os patrocinadores também

serão solicitados a dar deta-
lhes sobre quem está usando
os seus ingressos, disse o dire-
tor demarketing da Fifa, Thier-
ry Weil ontem, acrescentan-
do, no entanto, que é impossí-
vel erradicar o não compareci-
mento de portadores de entra-
das para os jogos.
“O que esperamos dos patro-

cinadores é que sejam justos e

francos com a gente sobre
quem está chegando e quem
não está vindo, quais bilhetes
vão usar e quais bilhetes não
vão usar, para que possamos
realocar os ingresso antes dos
jogos”, disse Weil a repórteres.
“O não comparecimento ao

evento é uma preocupação
maior do que o lado comercial.
Mesmo com uma plataforma
de revenda, você terá pessoas
que não vão comparecer”,
acrescentou Weil.
Os clubes europeus estão fa-

zendo negócios com empresas

que revendem os ingressos pa-
ra permitir que os torcedores
vendam as entradas on-line
das partidas que não poderão
comparecer.

Sistema
Weil disse que a Fifa vai testar
seus sistemas de ingressos du-
rante a Copa das Confederações
de 2013 no Brasil, um evento
que é visto como umgrande en-
saio para a Copa do Mundo.
Ele previu que a troca de in-

gressos será usada principal-
mente por torcedores estrangei-
ros que decidiram de última ho-
ra não viajar para o Brasil ou
que tinham comprado ingres-
sos só para as fases finais mas
sua equipe acabou eliminada.
Os preços dos ingressos para

o torneio serão anunciados no
próximo mês e a Fifa terá uma
categoria especial com preços
mais baixos para garantir que as
pessoas mais pobres não sejam
excluídas da Copa do Mundo.
“A meta é garantir o acesso a

todos os diferentes grupos de
brasileiros”, disse Weil. ■

Multinacional especializada em produtos e soluções para audição, a Phonak, que pertence
ao grupo suíço Sonova, terá importantes mudanças no alto escalão de sua subsidiária
brasileira. A diretora de marketing e produtos, Marilisa Zavagli, assumirá a presidência
da Phonak Brasil no lugar de Pedro Stern, que foi promovido à presidência do Conselho
de Administração. A transição do comando ocorrerá pelos próximos seis meses.
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Novo complexo em Manila
terá 31 hectares de área

Torcedor poderá revender
ingresso da Copa viaweb

FÁBIO SUZUKI

Especializada em seguros de vida e planos de previdência,
aMongeral Aegon apresenta, a partir de hoje, seus planos
de formação e desenvolvimento de profissionais durante
o XV Congresso dos Corretores de Seguros, que acontece
em São Paulo até o próximo sábado, 13. Com verba de
R$ 10milhões, a empresa pretende ter atémil alunos por
ano até 2014 nos cursos que patrocina para incrementar
a rede de corretores que prestam algum tipo de serviço
para a companhia, que hoje gira em torno de 4mil
profissionais. “Como são autônomos, precisamos de
ações de incentivo paramantê-los dentro de casa”, diz
Osmar Navarini, diretor-comercial daMongeral Aegon,
sobre o plano que inclui ainda viagens e eventos para os
profissionais quemais se destacarem. Com a iniciativa,
a empresa espera atingir um crescimento anual de 25%
em seu faturamento nos próximos anos.

encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Ronaldo
Membro do Comitê Organizador
Local, sobre o sucesso do
evento no Brasil.

78%
dos brasileiros têm intenção de
adquirir um smartphone em um
futuro próximo, segundo pesquisa
da Accenture. O Brasil teve o
maior índice entre 13 países.

HOTELARIA

GIRO RÁPIDO

Fifa vai criar sistema para garantir que todos os assentos dos estádios da Copa do
Mundo noBrasil sejamocupados; houve espaços vazios naOlimpíada de Londres

Genting
terácassino
deUS$1,2bi

“Tenhocertezadeque
poderemosolhar
para tráse saberque
sediamosamelhorCopa
de todosos tempos”

OscarNavarini,diretor
comercialdaMongeralAegon

Revenda de ingressosparapreencherespaçosvaziosnoestádio

24 Brasil Econômico Quinta-feira, 11 de outubro, 2012
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




