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ENCONTRO DE CONTAS

3.800
é o número de empresários,
políticos e personalidades que já
foram entrevistados por João
Doria Jr. no programa Show
Business, que completa 20 anos
na próxima segunda-feira, 12.

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

Gol de Letra no campo dos negócios

GIRO RÁPIDO

Divulgação

Executivos de empresas como Brookfield, Amil, Coca-Cola e Mobil entrarão em campo no início de dezembro para disputar um torneio de futebol realizado pela Fundação Gol de Letra, dos ex-jogadores
Raí e Leonardo. Sob uma taxa de inscrição de R$ 23
mil por “time”, é esperada a participação de 20
companhias no campeonato, o que deve render à
instituição um total de R$ 460 mil, valor que será
utilizado em projetos socioculturais. Além do jogo
final ser disputado no estádio do Engenhão, no Rio
de Janeiro, a iniciativa tem como atrativo a formação de uma seleção do torneio cujos executivos escolhidos disputam um jogo contra ex-craques da
bola como Zico, Bebeto, Zinho e o próprio Raí.
“Além de ser uma ação social, esse torneio serve como um network dentro das próprias empresas”,
diz Beatriz Pantaleão, diretora da Fundação Gol de
Letra no Rio de Janeiro, que prevê fechar as últimas
quatro vagas na próxima semana. ■

➤
●

Os erros que os brasileiros milionários cometem
ao cuidar de suas fortunas serão abordados
na palestra que Ernesto Leme, sócio responsável
pela área de gestão de riquezas da Claritas, fará
na conferência Private Banking Latin America,
que ocorre hoje, em Miami. Atualmente, Leme
cuida de R$ 1 bilhão em patrimônio de 50 famílias.

➤
●

Dentro das estratégias em comemoração aos
seus 100 anos, a fabricante de chocolates Lacta
terá duas novidades em seu portfólio para este fim
de ano: o lançamento do Lacta Bombom, caixa com 16
unidades para presente, e renovação da embalagem
da caixa com os principais sucessos da marca.

FRASE

“A Fifa pode não
ter ideia da dimensão
do Corinthians,
mas nós temos e
é isso que importa”
Tite, sobre os mais de 15 mil
corintianos que devem ir para o
Mundial no Japão torcer pelo time,
número que surpreendeu a Fifa.
Alan Morici/O Dia

●

O Shopping Leblon, no Rio, fará um
➤ investimento de cerca de R$ 2 milhões em
sua decoração para o Natal deste ano, cujo tema é
“O Natal dos sonhos luminosos”. A principal atração
será uma árvore tridimensional de 14 metros de
altura e que terá 100 mil microlâmpadas em LED.

Beatriz Pantaleão, diretora
da Fundação Gol de Letra

LeSportsac pretende abrir seis lojas no país em 2013

➤
●

Ter ao menos uma unidade em todas as
12 cidades sedes da Copa no Brasil, até 2014.
Esse é o objetivo da Liga Retrô, especializada em
réplicas de uniformes esportivos do passado. Já com
presença no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, a
rede terá mais três lojas até março de 2013 sendo
uma delas a primeira na região Norte do país.

Recém-chegada ao mercado brasileiro, a marca americana LeSportsac tem planos de
atuar em todo o país já no próximo ano. A empresa pretende abrir seis unidades próprias
espalhadas pelas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, além de reforçar a atuação nos
estados do Sudeste. Com um investimento de R$ 2 milhões, a marca abriu recentemente
sua primeira loja brasileira no Shopping Vila Olímpia, em São Paulo, e no final deste mês
inaugurará mais uma unidade, dessa vez no Galeria Shopping, na cidade de Campinas.
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Reebok afeta desempenho da Adidas,
que prevê queda nos lucros neste ano
ed

Marca controlada pela companhia alemã registrou faturamento 25% menor no terceiro trimestre de 2012
Jochen Eckel/Bloomberg

do com o relatório da empresa,
as vendas da Reebok tiveram
queda de 25% sem efeito cambial. A queda na receita com
produtos licenciados e os “impactos negativos da unidade indiana por causa de irregularidades na política de comercialização” prejudicaram o desempenho da companhia.
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dores do campeonato por causa
de divergências no pagamento
de direitos de imagem.
“As vendas nos Estados Unidos no terceiro trimestre foram
realmente fraca, provavelmente por conta a Reebok”, disse Sebastian Frericks, analista do

Bankhaus Metzler em Frankfurt. A expectativa de queda nas
vendas “pode ter um impacto levemente negativo, mas não estamos completamente preocupados porque a empresa ainda
terá crescimento sobre 2011”.
No terceiro trimestre, de acor-

Apesar de projetar um lucro
mais magro, a companhia disse
que manterá sua estimativa de
crescimento de vendas de 15%
a 17% neste ano graças às vendas obtidas nos países emergentes e com o reajuste de preços
de suas linhas.
No terceiro trimestre, a companhia teve lucro líquido de ¤
344 milhões, uma alta de 14%
em comparação com o ano passado. As vendas entre julho e
setembro foram de US$ 4,17 bilhões, alta de 11% sobre o ano
anterior. Enquanto a receita na
América do Norte teve uma
queda de 5%, nos chamados
países europeus emergentes o
faturamento subiu 9%. Na China, o crescimento das marcas
controladas pela companhia
alemã foi de 11%. ■
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A Reebok, comprada pela Adidas em 2006, também tem pesado nos resultados da companhia alemã. A marca inglesa
tem apresentado um ritmo tímido de vendas nos últimos três

anos consecutivos. A situação
se agravou por causa do cancelamento da liga de hóquei nos Estados Unidos, da qual a Reebok
é patrocinadora oficial. Em 16
de setembro, os times resolveram não entrar em campo por
conta de brigas com os organiza-
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Subsidiária problema

Faturamento

Apesar da estimativa menor de lucro, companhia prevê que faturamento tenha alta entre 15% e 17%

iliz

A Adidas, segunda maior fabricante de artigos esportivos do
mundo, anunciou ontem que
cortou as estimativas de lucros
para o ano fiscal de 2012 por conta da queda nas vendas de suas
marcas Reebok e Rockport e
por causa da suspensão da temporada do National Hockey League, nos Estados Unidos.
O faturamento deverá subir a
um “único e alto dígito” em
2012, de acordo com a companhia, sediada na cidade alemã
de Herzogenaurach. Na previsão anterior, a companhia apostava em um aumento até 10%
maior nas receitas.
A nova previsão fez com que
as ações da companhia fechassem em queda de 3,2%, a ¤
63,20 na Bolsa de Frankfurt. Este foi o menor preço da ação desde 13 de setembro.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Empresas, p. 26.

