
A fabricante de implementos ro-
doviários e autopeças Randon
registrou em janeiro receita lí-
quida de R$ 300,3 milhões,
mais que o dobro do mesmo pe-
ríodo do ano anterior, sinalizan-
do uma retomada do mercado
de caminhões no Brasil, após
forte queda em 2012.

A expectativa da companhia
é encerrar 2013 com faturamen-
to líquido de R$ 4,1 bilhões . Até
setembro, a receita líquida de
2012 somou R$ 2,496 bilhões,

uma queda de 20% sobre o mes-
mo período de 2011.

A empresa deve divulgar seus
resultados completos de 2012
no próximo dia 28.

“Historicamente, a receita da
Randon em janeiro representa
cerca de 6,5% do faturamento
anual da empresa. Com isso, a
estimativa para o ano seria de re-
ceita de R$ 4,6 bilhões, 13% aci-
ma da previsão da companhia”,
afirmou em relatório o analista
Bruno Savaris, do Credit Suisse.

“Essencialmente, os dados
vão contra nossa posição mais
cautelosa sobre a ação da Ran-
don, mas ainda é cedo para di-
zer se esta forte recuperação é
sustentável”, acrescentou o
analista. ■

A Coca-Cola Brasil deu o ponta
pé inicial em sua campanha pa-
ra a Copa do Mundo de 2014
com o filme Manifesto, que co-
meça a ser veiculado no próxi-
mo sábado, no intervalo do Jor-
nal Nacional. Com o lema “A
Copa de Todo Mundo”, o pri-
meiro filme convida os brasilei-
ros a participarem da maior fes-
ta do futebol mundial. Em seus
60 segundos, a sequência brin-
ca com ícones das edições pas-
sadas: a vuvuzela, o polvo vi-
dente, entre outros, mostrando
como o evento não vai ser, com
a narração do cantor Tom Zé.

“A ideia á fazer com que a Co-
pa no Brasil seja a mais inclusi-
va de todos os tempos. E essa in-
clusão possui duas dimensões:
o evento em si, pois queremos
que os 200 milhões de brasilei-
ros participem, não apenas os
que terão ingresso; e o como a
Copa é usada para deixar lega-
dos para a sociedade”, expli-
cou Michel Davidovich, vice-
presidente e gerente geral da
Coca-Cola Brasil para a Copa
do Mundo da Fifa Brasil 2014.

Segundo Javier Meza, vice-
presidente de marketing da Co-
ca-Cola Brasil, esta é a campa-
nha mais importante da compa-
nhia em seus 70 anos de Brasil.
“É uma campanha que será ati-
vada nos próximos 18 meses,
primeiramente aqui no país”.
Em janeiro de 2014, ela será ex-
portada para pelo menos 150
países, dos mais de 200 em que
a empresa está presente. “São
mais países do que atingimos
na Copa da África. Criamos
uma campanha global, mas ca-
da país tem a liberdade de defi-
nir se usa ou não”, disse Meza.

A Coca-Cola, entretanto,
não divulgou quanto foi investi-
do na campanha e nem nas de-
mais ações de marketing para a
Copa. “Mais de 50% da verba
do marketing vai para a Copa
do Mundo”, limitou-se a dizer
Davidovich. O investimento to-
tal da companhia no Brasil será
de R$ 14 bilhões, no período
2012-2016.

A filial brasileira da agência
Wieden + Kennedy assina a
campanha, que traz em sua
identidade visual o trabalho do
grafiteiro Speto. “A ideia sur-
giu há mais de um ano. A Coca-

Cola é a bebida de todo mundo,
o Brasil é um país democrático
e o futebol um esporte popular,
juntamos estas ideias”, conta
Guillermo Vega, diretor-execu-
tivo de criação da agência.

A arte de Speto está também
em latinhas e garra-
fas pet, que já come-
çaram a chegar ao
mercado. “Vamos re-
frescar estas latas e
garrafas a cada três
meses”, ressaltou
Meza, acrescentan-
do estão previstas
ainda diversas ativi-
dades promocionais.

A Wieden + Kennedy foi es-
colhida por já ter feito outros
trabalhos para a Coca-Cola e
por sua experiência em campa-
nhas que envolvem o futebol.
A agência ficará responsável
por todas as ações que envol-
vem a campanha até a Copa.
“Já há novas ideias no forno,
mas ainda não posso contar”,
adiantou Vega.

Copa das Confederações
Em maio, será lançada ação es-
pecífica para a Copa das Confe-
derações. “Vamos apresentar a
sequência da campanha que
faz da Copa das Confederações
um aquecimento para 2014. Te-

remos promoções,
embalagens e mí-
dia social”, conta
Meza. Segundo
ele, apesar do even-
to deste ano envol-
ver apenas seis ci-
dades, vai haver
ações nas doze se-
des da Copa de

2014. “Queremos marcar pre-
sença”, disse.

Coca-Cola Zero
A Coca-Cola Zero vai ficar de
fora da campanha para a Copa
do Mundo e continuará com o
seu lema “Quanto mais Zero
melhor”. “No segundo semes-
tre, teremos novidades, prova-
velmente relacionadas ao Rock
in Rio”, adiantou Meza. ■

TRANSPORTE

A entrada de um sócio investi-
dor na Vetria Mineração, empre-
sa criada em parceria da ALL,
Triunfo e Vetorial Mineração,
pode ocorrer até o fim do ano,
após a obtenção de certificação
da mina, segundo o diretor de
relações com investidores da
ALL. Segundo Rodrigo Campos,
uma certificação sobre a quali-
dade e quantia do minério de
ferro da mina irá garantir um va-
lor mais atraente para buscar
um investidor.

“A gente está em um proces-
so de certificar a mina. Porque

ter um projeto que está ali certi-
ficado... tem outro valor para
mais para o fim do ano haver
um investidor. Quanto menor o
risco do projeto, maior é o valor
que a gente vai conseguir”, afir-
mou à Reuters ontem.O executi-
vo espera que o certificado seja
obtido em meados deste ano.

A criação da Vetria foi anun-
ciada em dezembro de 2011,
com 50,4% de participação da
ALL, 15,8% da Triunfo e 33,8%
dos acionistas da Vetorial.

A empresa terá um sistema in-
tegrado com mina própria em
Corumbá (MS), logística ferro-
viária por meio de um contrato
operacional de longo prazo com
a ALL e um terminal privado
em Santos (SP). Os investimen-
tos são estimados em R$ 7,6 bi-
lhões. ■

Peugeot e Philippe Starck criam a Pibal

Alain Juppé, prefeito da cidade francesa de Bordeaux, a Peugeot

Cycles, divisão da marca dedicada a criação e desenvolvimento

de bicicletas, e o arquiteto e designer de interiores Philipe Starck,

apresentaram o primeiro protótipo da Pibal, conceito inédito

de bicicleta-patinete. Essa inovadora criação renovará o parque

ciclístico oferecido aos moradores de Bordeaux, além de ampliar

a mobilidade graças a uma nova ergonomia urbana.

Randon mais
que dobra receita

Coca-Cola lança
campanha para Copa
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Segundo a companhia, esta é
a campanha mais importante
em 70 anos de Brasil

A expectativa da companhia é
encerrar 2013 com faturamento
superior a R$ 4 bilhões
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Vetria Mineração pode ter
sócio investidor, diz ALL

Mudança na empresa deve
ocorrer até o final deste ano,
após certificação da mina

Em janeiro,
a campanha
começa a ser
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em mais de
150 países
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 fev. 2013, Empresas, p. 21.




