
A Philips anunciou ontem, em
evento no Rio de Janeiro, inves-
timento de ¤ 2 milhões para a
iluminação de 90 centros espor-
tivos, na América Latina e na
África. No Brasil, 25 campos de
futebol comunidades carentes
receberão uma nova geração de
LEDs abastecidos por energia so-
lar. Dos demais centros, cinco fi-
carão em outros países latino-
americanos não divulgados e o
restante, cerca de 70, no conti-
nente africano.

A previsão é que a primeira
quadra esportiva seja inaugura-
do no primeiro se-
mestre de 2013 e to-
dos estejam pron-
tos até 2014.

O projeto é uma
parceria com a
Royal Netherlands
Footbol Associa-
tion (KNVB), a CBF
holandesa.

Segundo Henk de Jong, presi-
dente da Philips para a Améri-
ca Latina, na próxima semana
serão divulgadas as comunida-
des brasileiras que serão con-
templadas. Ele adiantou, no en-
tanto, que Rio de Janeiro, Ama-
zonas, São Paulo, Minas Gerais,
Pernambuco e Rio Grande do
Sul estão entre os estados que
receberão o projeto.

A ideia da ação é levar pontos
de luz às comunidades, princi-
palmente as que não têm luz elé-
trica, criando oportunidades pa-
ra atividades sociais, esportivas
e econômicas à noite. “Para
nós, a participação em um proje-

to como este é muito importan-
te. Pois com a iluminação, trare-
mos benefícios para estas comu-
nidades, reforçando o nosso po-
sicionamento que se preocupa
com a saúde e o bem estar dos ci-
dadãos. O esporte é importante
para juntar pessoas”, ressaltou
De Jong. A Philips já instalou se-
te centros neste formato em ci-
dades do Egito, Gana, Nigéria,
Quênia e África do Sul.

Futuros técnicos
Os campos receberão ainda o
programa WorldCoaches (trei-
nadores do mundo, em tradu-
ção livre) da KVNB, que treina
futuros técnicos esportivos para
trabalharem em comunidades
de países em desenvolvimento.
“Os centros de luz da Philips
vão permitir a formação de ain-

da mais treinado-
res”, disse Bert van
Oostveen, secretá-
rio-geral da KNVB.

Desde 2009, o
WorldCoaches já
treinou mais de 3,8
mil técnicos em 15
países da Ásia, Áfri-
ca e da América do

Sul. Além de iluminar os cam-
pos em comunidades carentes,
a Philips anunciou que é a em-
presa responsável pela ilumina-
ção de quatro estádios de fute-
bol escolhidos para palco da Co-
pa das Confederações em 2013 e
da Copa do Mundo de 2014: Ma-
racanã, no Rio de Janeiro; Está-
dio da Independência em Minas
Gerais; Fonte Nova, na Bahia; e
Castelão, no Ceará; além do Es-
tádio do Grêmio, no Rio Grande
do Sul e do Estádio de São Luís,
no Maranhão. Estes dois últi-
mos receberão iluminação de
LED, mas não serão abastecidos
por energia solar. ■

A pré-venda de ingressos para a
Copa das Confederações a ser
realizada no ano que vem no
Brasil bateu recorde nas primei-
ras 24 horas, com 74 mil entra-
das vendidas. Não há mais in-
gressos disponíveis nessa fase
de vendas para a final e o jogo
de abertura do torneio, infor-
mou a Fifa nesta quinta-feira.

O jogo inaugural da Copa das
Confederações será realizado
no dia 15 de junho, em Brasília,
com presença da seleção brasi-
leira, enquanto a final será no
estádio do Maracanã, no dia 30
do mesmo mês.

A fase de pré-vendas, exclusi-
va para titulares de cartões Vi-
sa, começou na quarta-feira.

A venda geral de ingressos
para o público começa apenas a
partir de 3 de dezembro. Nesta
nova fase, os torcedores pode-
rão comprar entrada para to-
dos os 16 jogos da competição,
inclusive tíquetes ainda dispo-
níveis tanto para a abertura
quanto para a final. Há uma ca-
tegoria de ingressos mais bara-
tos que serão disponibilizados
exclusivamente para pessoas re-
sidentes no Brasil.

Cerca de 830 mil ingressos es-
tarão disponíveis para as 16 par-

tidas. Os preços dos tíquetes pa-
ra a Copa das Confederações va-
riam de R$ 28,50 a R$ 418.

A Copa das Confederações —
um evento-teste realizado sem-
pre um ano antes da Copa do
Mundo — terá no Brasil seis cida-
des-sede: Belo Horizonte, Brasí-
lia, Fortaleza, Recife, Rio de Ja-
neiro e Salvador. O evento, que
tem como um dos objetivos tes-

tar a infraestrutura das cidades
que no ano seguinte receberão a
Copa do Mundo, vai reunir os
campeões de cada continente,
além da campeã mundial Espa-
nha e do Brasil como país-sede.

O sorteio dos grupos para a
Copa das Confederações será
realizado no dia primeiro de de-
zembro, em um evento na cida-
de de São Paulo. ■

Depois de incorporar a Quirios
e iniciar sua reestruturação em
abril deste ano, a Nutriplant,
empresa que atua no desenvol-
vimento e produção de micro-
nutrientes de solo no Brasil, se
prepara para crescer nos próxi-
mos anos, com a entrada de
mais investidores e aquisição
de outras empresas.

“Uma das vertentes de cresci-
mento é a aquisição de empre-
sas que atuam no nosso segmen-
to. Não temos nenhum plano so-
bre aquisições para o próximo
ano, mas caso haja oportunida-

de, vamos aproveitar”, disse,
ontem, Ricardo Pansa, diretor-
presidente da companhia. Para
a incorporação houve aumento
de capital de R$ 22 milhões.

Em relação aos acionistas,
atualmente a empresa possui
79,3% das ações sob o controle
da família e o restante negocia-
do no mercado.

Entre os detentores de ações,
estão o BNDES, a Fama Investi-
mentos, o fundo Galícia, a gesto-
ra Pragma e o HSBC. “Nosso in-
tuito agora é aumentar a visibili-
dade da empresa para atrair
mais investidores e aumentar
nossa liquidez”.

Para isto, o presidente aposta
em um mercado em ascensão.
Segundo ele, o Brasil é o país
que possui maior área disponí-
vel para crescer, sem precisar

derrubar nenhuma árvore, so-
mando 394 milhões de hecta-
res, contra 269 milhões de hec-
tares nos Estados Unidos e 220
milhões de hectares na Rússia.

“Nosso mercado é extenso e
queremos expandir mais. Te-
mos focado em pesquisa e de-
senvolvimento de uma linha de
produtos fisiológicos, com o ob-
jetivo de permitir o produtor ru-
ral de usar todo o potencial ge-
nético da planta”, diz Pansa.

De acordo com a consultoria
em agronegócio Informa Eco-
nomics, o mercado de fertili-
zantes no Brasil deve aumentar
9% ao ano. Com a venda da di-
visão de fertilizantes de solo,
por R$ 24,4 milhões, a empre-
sa conseguiu reduzir sua dívi-
da, algo que preocupava o in-
vestidor. ■

GESTÃO

Rodrigues é confirmado à frente da ViaVarejo

Philips investe
¤ 2 mi em futebol

Evento prévio da Copa
tem recorde de venda

Conforme adiantou BRASIL ECONÔMICO, Antonio Ramatis Rodrigues

foi eleito como o novo presidente-executivo da ViaVarejo, unidade de

eletroeletrônicos e vendas online do Grupo Pão de Açúcar. A decisão foi

tomada por unanimidade entre os acionistas, em reunião do Conselho

de Administração nesta quinta-feira. Rodrigues substitui Raphael Klein,

que ocupava a posição desde a associação entre Casas Bahia e Grupo

Pão de Açúcar, em 2010. Klein integrará o Conselho de Administração.

Em apenas 24 horas, são vendidos 74 mil ingressos para

a abertura e o encerramento da Copa das Confederações
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 nov. 2012, Empresasl, p. 16.




