
A rede MegaMatte investe R$ 280 mil para

abrir nesta semana uma nova loja na região

da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além desta

unidade, a empresa pretende abrir mais sete lojas

até o final deste ano e aumentar em 20% a receita

obtida no ano passado, que foi de R$ 61 milhões.

A Havas tem premiado os funcionários que

se destacam na agência com programas de

intercâmbio de 30 dias entre as unidades que

o grupo mantém pelo mundo. Além da operação

brasileira, integram a ação os países Uruguai, Chile,

Portugal, Espanha, Colômbia, México e Argentina.

A rede de franquias MegaMatte investiu

R$ 280 mil para abrir nesta semana uma nova

loja na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Além desta unidade, a empresa pretende ampliar

sua atuação com a inauguração de mais sete lojas

até o final deste ano e aumentar em 20% a receita

obtida no ano passado, que foi de R$ 61 milhões.

A Gillette aproveita a realização dos jogos de

Roger Federer no país na próxima semana

para ativar sua marca junto às fãs do tenista suíço.

A agência NewStyle criou diversas ações entre

jogos e desafios para premiar dezenas de fãs com

ingressos para os jogos do Gillette Federer Tour,

além de produtos autografados pelo próprio tenista.

●

●

●

●

O secretário-geral da Fifa, Jérô-
me Valcke, foi de trem ontem
até o estádio que vai abrir a Copa
do Mundo de 2014, em São Pau-
lo, e elogiou o projeto e o desloca-
mento para a Arena Corinthians.

Valcke, o ministro do Espor-
te, Aldo Rebelo, e os integrantes
do Comitê Organizador Local da
Copa-2014 (COL) Ronaldo e Be-
beto saíram da estação da Luz,
no centro da cidade, e foram até
Itaquera, na zona leste, num va-
gão reservado para eles.

“Chegamos em 19 minutos e
é exatamente isso que precisa-
mos para o jogo de abertura”,
disse Valcke após visitar o está-
dio paulista. “É um grande e be-
lo projeto, que cumpre com to-
das as exigências da Fifa e esta-
rá pronto em dezembro de
2013”, completou.

Valcke está no Brasil para a úl-
tima visita do ano às obras para
o Mundial e também participará
do sorteio da tabela da Copa das
Confederações, no sábado, em
São Paulo. Antes de São Paulo, o
dirigente esteve em Curitiba,
que também recebeu elogios do

dirigente, e no Rio de Janeiro.
O estádio que está sendo

construído em São Paulo tem ca-
pacidade para 47 mil pessoas e
será ampliado em cerca de 20
mil lugares para a partida de
abertura da Copa do Mundo, no
dia 12 de junho de 2014.

Serão colocadas na arena ar-
quibancadas móveis, e a Fifa es-
tabeleceu abril como prazo para
a apresentação do projeto com-
pleto que viabilizará essa estru-
tura, disse o prefeito de São Pau-
lo, Gilberto Kassab (PSD).

“Falta uma única questão

que está encaminhada e nos de-
ram o prazo de 30 de abril para
encaminhar uma solução com-
partilhada entre prefeitura, go-
verno do Estado e governo fede-
ral, que é a construção das ins-
talações temporárias”, afirmou
o prefeito.

O governo estadual anunciou
nesta semana uma parceria com
uma empresa para erguer a ar-
quibancada móvel a um custo de
R$ 35 milhões a R$ 40 milhões,
mas restam detalhes de infraes-
trutura para fechar o projeto.

Kassab, Valcke e Ronaldo
brincaram de cobrar pênaltis no
campo improvisado do estádio,
ainda sem grama. As obras es-
tão cerca de 55% concluídas na
arena, que está fora da Copa das
Confederações por ter demora-
do a iniciar os trabalhos. Ape-
nas em maio de 2011 é que come-
çaram as obras.

“Esse é o ultimo estádio que
estamos visitando e para mim é
o mais especial, porque o Corin-
thians foi a minha casa nos últi-
mos anos da minha carreira es-
portiva”, disse Ronaldo, sendo
aplaudido pelos operários. “Es-
tamos todos orgulhosos do in-
vestimento que tem sido feito
ao redor do estádio”, disse.

“A Copa do Mundo é um pro-
jeto social muito importante. A
zona leste foi durante muitos
anos uma região esquecida, e a
Copa do Mundo está fazendo
com que melhore muito o bair-
ro de Itaquera e a zona leste. Se
não fosse a Copa a gente não sa-
be quando esse investimento
chegaria. É um legado muito im-
portante.” ■

A Sony está com diversas ações de marketing pa-
ra incrementar as vendas no Natal e alcançar
uma alta de 30% em sua receita no ano fiscal que
se encerra em março de 2013. A principal delas é
a montagem de estandes para experimentação
de produtos em cinco shoppings situados em São
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Re-
cife. A iniciativa reforça a atuação da companhia
através das lojas-conceito Sony Store, que neste
mês foram inauguradas em Recife e Curitiba. Ou-
tra ação foi a redução no preço de 30% em 15 pro-
dutos como notebook, tablets e câmeras digitais
ao longo do mês de novembro para antecipar as
vendas do final de ano. E até 31 de dezembro, 10
modelos de TV com telas entre 32 e 55 polegadas
estarão com preços promocionais. “Estamos oti-
mistas de que vamos manter o crescimento acele-
rado dos últimos dois anos fiscais”, diz Luciano
Bottura, gerente de marketing da Sony. ■

Leader expande atuação com investimento de R$ 10 mi

Secretário da Fifa elogia deslocamento
para estádio que terá abertura da Copa
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Para aproveitar a alta nas vendas com o período de Natal, a rede varejista Leader inaugura

hoje sua 49ª unidade no Park Shopping Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cujos

produtos estarão espalhados em um espaço de 1,4 mil metros quadrados. Essa é a segunda

loja da companhia inaugurada apenas nesta semana após a abertura de mais uma unidade

da rede na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Para essa expansão, a empresa investiu

um total de R$ 10 milhões e, juntas, as lojas vão gerar mais de 130 empregos diretos.

ENCONTRO DE CONTAS

➤

Bruno Cantini

Divulgação

Sony aposta suas fichas no Natal

Jérôme Valcke foi de trem
visitar as obras da arena
do Corinthians, em Itaquera

FÁBIO SUZUKI
encontrodecontas@brasileconomico.com.br

GIRO RÁPIDO

Alexandre Kalil, presidente

do Atlético Mineiro, anunciando

pelo Twitter a renovação do

contrato com Ronaldinho Gaúcho

para a temporada de 2013.

159%
foi a alta no número de turistas

brasileiros que se hospedaram

no Barceló Bávaro Beach

Resort, em Punta Cana,

no Caribe, até o mês de julho

sobre o mesmo período de 2011.

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br

FRASE

“Vocês queriam.
Ele ficou”

LucianoBottura,da Sony:ações
paramanteraaltanasvendas

Ex-jogadorRonaldoe Valcke,daFifa,vãodetrematéoestádioemqueseráabertaaCopadoMundo

Yasuyoshi Chiba/AFP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 nov. 2012,  Empresas, p. 26.
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