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ENCONTRO DE CONTAS

20%
foi o que a Schincariol obteve
no faturamento da marca
Devassa Bem Loura no primeiro
semestre deste ano em relação
ao mesmo período de 2011.

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Brent Lewin/Bloomberg

Carta de vinhos ampliada
O Pão de Açúcar aumentará em 15% o volume
de vinhos e espumantes que serão colocados
à venda neste final de ano em relação a 2011.
Além de estar com mais frequência na cesta de
produtos consumidos pelos brasileiros durante
o período de festas, a rede varejista baseia seu
otimismo na queda de preços que o segmento
tem sofrido por conta da maior concorrência no
país. “Os meses de novembro e dezembro já
representam hoje 30% das vendas de vinho da
companhia em todo o ano”, afirma Ivan Bianchi,
consultor de vinhos do Pão Açúcar. Entre as
novidades, a empresa ampliará com dois novos
rótulos o portfólio de sua linha exclusiva
denominado Club des Sommeliers, que hoje
abrange mais de 60 vinhos de 10 países diferentes.

GIRO RÁPIDO

Em perigo

FRASE

Correndo contra o tempo para ser sede da Copa das
Confederações, em 2013, a Arena Pernambuco está
com 64% das obras concluídas, segundo a Odebrecht
Arenas. A meta é atingir 70% até o início de novembro,
quando a Fifa oficializará os estádios do torneio.

“A melhor parte
é quando ele para
de cantar e
começa a soprar”
Neil McCormick

Encontro de especialistas

Prateleiras de vinhos da rede
terão novidades no fim do ano

O Brasil será o primeiro país latino-americano a receber
o Fórum de Tecnologia Shell, que reunirá especialistas
de Inovação e Tecnologia da fabricante de lubrificantes
nos dias 24 e 25 deste mês em São Paulo.
O evento já passou por EUA, Indonésia e Austrália.

Fabricante americana dos bonés da MLB abre escritório no país

Base ampliada

Famosa por ser a fabricante oficial dos bonés da Liga Americana de Baseball (sigla em
inglês MLB), a New Era reforça sua atuação global com a inauguração de um novo escritório
no Brasil. Esta é a 8ª subsidiária da empresa cuja sede fica em Buffalo, nos Estados
Unidos. Em parceria com a brasileira Marc4, a New Era já atua no país com uma linha de
bonés dos principais clubes de futebol e da linha de vestuário e equipamentos do UFC.

A operadora Oi registrou crescimento de 1,5 milhão
de clientes nos planos pós-pagos, segundo dados
de janeiro a agosto divulgados pela Anatel. A alta no
período foi de 27%, levando a companhia a atingir
um total de 7,2 milhões de clientes com o serviço.

Stan Lee processa Disney
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ac em 2009

c
u
ed

Jonathan Alcorn/Bloomberg

Tim Meiers
Bloomberg

A Stan Lee Media, empresa que
diz deter os direitos sobre personagens da Marvel como Homem-Aranha e Homem de Ferro, abriu um processo judicial
contra a Disney na semana passada, pleiteando “bilhões de dólares em lucros”.
O desenhista Stan Lee, que
não é mais ligado à Stan Lee Media, criou muitos dos personagens fixos da Marvel. A empresa alega que Lee cedeu em 1998
os direitos desses personagens,
mas que um mês depois entregou os mesmos direitos à Marvel Enterprises.
Em 2009, a Disney adquiriu a
Marvel Enterprises, então rebatizada de Marvel Entertainment, por US$ 4,3 bilhões. A
Stan Lee Media foi fundada em
1999, com o objetivo declarado
de “abrir processos para recuperar danos ao seu patrimônio”.
Desde 2001, a empresa vem processando diversas companhias
por violação de direitos autorais
em tribunais de Colorado, Nova
York e Califórnia.
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A volta dos Vingadores

Stan Lee briga por verdade, justiça e muitos bilhões de dólares

d

“A Walt Disney Company representou ao público que ela,
de fato, possui os direitos sobre
esses personagens e sobre centenas de outros personagens
criados por Stan Lee”, diz a
ação, protocolada num tribunal do Colorado.
O foco da ação são filmes da
Disney com personagens da
Marvel, como “Os Vingadores”,

ções judiciais que já foram rejeitados por três juízes de tribunais federais”.
A ação de Lee contra a Disney
cita ainda os “bilhões de dólares que o estúdio permitiu que
outras companhias lucrassem”,
como os mais de US$ 3,5 bilhões em bilheterias de filmes
com personagens criados por
ele além de mais de US$ 2 bilhões com “outras mídias”, merchandising e licenciamento de
produtos e também com o espetáculo da Broadway “Spiderman: Turn off the Dark”.

que arrecadou mais de US$ 1,5
bilhão nas bilheterias do mundo todo. O filme foi o segundo
maior arrecadador da história,
ficando atrás apenas de “Avatar”, do diretor americano James Cameron, de acordo com o
site Box Office Mojo.
Em nota, a Disney disse que
“a ação não tem mérito”, e “decorre de alguns fatos e alega-

Enquanto briga na justiça contra Stan Lee, a Disney não descarta a realização de “Vingadores 2”, que trará de volta o grupo de heróis Homem de Ferro,
Hulk, Arqueiro entre outros. Caso saia do papel, a aventura entrará em cartaz em 2015.
No ano que vem devem entrar em cartaz o terceiro filme
da séria “Homem de Ferro” e a
sequência de “Thor”, em novembro. “Capitão América” deverá ganhar novo capítulo em
abril de 2014. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 28.

Crítico de música do Daily
Telegraph, sobre a participação
de Mick Jagger na nova
música dos Rolling Stones,
“Doom and Gloom”.
Divulgação

ENTRETENIMENTO

Coca-Cola
deve investir
no Spotify
Marca quer usar serviço de
transmissão de música para
ampliar publicidade para jovens

A Coca-Cola estuda investir
US$ 10 milhões no serviço de
transmissão de música via assinatura Spotify, de acordo com
fontes ligadas às negociações. A
Coca-Cola, dona da marca mais
valiosa do mundo, está aumentando suas atividades no mundo do entretenimento para divulgar sua linha de produtos ao
público mais jovem de maneira
subliminar. Em abril, a companhia com sede em Atlanta passou a anunciar na Spotify, após
uma bem sucedida ação para divulgar, em 2010, o hino da Copa
do Mundo da África do Sul. A
música, na época, foi a mais baixada no iTunes em 17 países.
A Spotify, de capital fechado,
procura levantar entre US$ 100
milhões e US$ 200 milhões de
investimentos para ampliar
suas operações — algo que pode
levar o valor de mercado da empresa para quase US$ 4 bilhões.
O serviço com sede Londres está arregimentando artistas para
seu portifólio, ao mesmo tempo
em que amplia suas operações
globais. ■ Bloomberg

