
AmBev investe R$ 580 mi no Paraná

Vejo com ressalva
esse tipo
de investimento
no futebol.
Hoje existem outras
áreas mais eficazes.
Se tivesse dinheiro
eu investiria em vôlei,
mas não no futebol”

Em má fase no campeonato, o
São Paulo pode sofrer mais uma
derrota, dessa vez fora de cam-
po. A Semp Toshiba, patrocina-
dora master do clube, com con-
trato até o fim de 2014, busca re-
duzir o investimento no tricolor
paulista. Segundo fontes do
mercado, o motivo pode ser a si-
tuação financeira da empresa,
que reconduziu seu fundador,
Affonso Brandrão Hennel, de 83
anos, na cadeira de presidente,
que era ocupada por seu filho,
na tentativa de retomar o cresci-
mento da companhia.

A empresa admitiu estar re-
vendo o contrato, mas não vai se
posicionar até chegar a uma defi-
nição. Segundo o coordenador
de MBA em Marketing Esportivo
da ESPN, Antonio Carlos Mo-
rim, essas indefinições são co-
muns em momentos de crise.
“Quando uma empresa não vive
um bom momento é comum re-
ver seus investimentos.”

Para Jaime Troiano, presiden-
te do Grupo Troiano de Branding,
o futebol não traz segurança para
as empresas investirem. Assim, a
situação da equipe, na penúltima
posição do campeonato brasilei-
ro, é mais um agravante.

Segundo o consultor de ges-
tão esportiva da BDO Brazil, Pe-
dro Daniel, a situação do time re-
flete a realidade do futebol brasi-
leiro, que após anos de incre-
mento do aporte dos patrocina-
dores vivem momento de baixa,
com exceção das equipes que fe-
charam com a Caixa. “Infeliz-
mente os valores tendem a dimi-
nuir. Antes pensávamos em ar-
recadar R$ 30 milhões, mas ho-
je esse valor é surreal porque as
empresas estão repensando es-
ses valores”, disse. Para ele, Fla-
mengo, Corinthians e Vasco con-
seguiram grandes cifras de patro-
cínio por terem fechado com a
Caixa, uma empresa estatal. Ca-
so contrário, eles teriam dificul-
dades de encontrar parceiros por
essas quantias. “Hoje só bancos
possuem condições de oferecer

os valores que os clubes dese-
jam”, completa Daniel.

O momento não favorece os
clubes. Caso o São Paulo perca o
patrocínio, será o segundo clube
dos cinco de maior torcida a ficar
sem um patrocinador master, ao
lado do Palmeiras. Os outros três
maiores fecharam com a Caixa.

“Falta aos clubes consegui-
rem retornar esses valores para
as empresas. Os times preci-
sam ativar melhor essas empre-

sas e estudar novas formas de
patrocínio. Na Europa, uma
equipe chega a ter 10 patrocina-
dores, mas apenas um ou dois
estão na camisa. Os demais fa-
zem outro tipo de ações.”

Para Morim, da ESPM, os clu-
bes brasileiros precisam de-
monstrar boa gestão para fe-
char contratos de longo prazo,
algo raro atualmente no futebol
brasileiro. “O São Paulo ainda
tem uma boa gestão, mas está
sendo prejudicado pelo atual
rendimento. Futebol é coisa de
momento. Muitas empresas na
hora de negociar com um time
que está perdendo oferece bem
menos do que se ele estivesse
em uma boa sequência”, disse.

Segundo Troiano, as empre-
sas hoje preferem estarem asso-
ciadas a ações com garantias de
resultados do que com times.
“Vejo com ressalva esse tipo de
investimento no futebol. Hoje
existem outras áreas mais efica-
zes. Se tivesse dinheiro eu inves-
tiria em vôlei, mas não no fute-
bol. A instabilidade dos clubes é
a maior inimiga da estabilidade
dos investimentos”

A Ambev vai investir R$ 580 milhões para a construção de uma

nova fábrica da companhia na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.

O início da produção de cervejas, refrigerantes e outras bebidas

não alcoólicas está previsto para o final de 2014. Uma das novidades

é o retorno da produção da cerveja Original à sua terra natal.

A marca paranaense foi criada em 1906 pela Cervejaria Adriática.

JaimeTroiano
Presidente do Troiano Branding
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Convocaçãodas AudiênciasPúblicasdoProgramadeMetasdaCidade
de SãoPaulo 2013-2016,PPA2014-2017eOrçamento2014

AudiênciaPúblicanaCâmaradosVereadores
A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEMPLA) convida a todas e
todos a participarem da Audiência Pública Devolutiva do Programa de Metas da
CidadedeSão Paulo2013-2016, ondeserãoapresentadas:
• Devolutiva das PropostasApresentadasaoProgramadeMetas.
• Apresentação daVersão Final do Programa de Metas da Cidade de São Paulo
2013-2016.
16deAgostode2013
Horário:9h às12h
Local:CâmaraMunicipaldeSãoPaulo
Endereço:Viaduto Jacareí,100
Plenário1ºdeMaio - 1º Andar

AudiênciasPúblicasnasSubprefeituras
Serão realizadas Audiências Públicas nas 31 Subprefeituras, conforme calendário
abaixo,paradiscutir os temas:
• Devolutiva e Apresentação do Programa de Metas da Cidade de São Paulo
2013-2016 para a Região
•CicloParticipativodePlanejamentoeOrçamento -DiscussãodoPPA2014-2017
e do Orçamento 2014 (de acordo com o Art. 4º da Lei nº 15.841 de 17 de Julho
de2013)
• Eleição da Comissão EleitoraldosConselhosParticipativosMunicipais
Nas Audiências Públicas nas Subprefeituras, também serão eleitas as Comissões
Eleitorais dosConselhosParticipativosMunicipais.
Cada Subprefeitura terá sua Comissão Eleitoral composta por 5 membros.
O Subprefeito ou a pessoa por ele designada presidirá a Comissão e os quatro
demais membros serão eleitosnaAudiênciaPública.
A Comissão Eleitoral é responsável por publicar o edital da eleição, receber a
inscrição dos candidatoseorganizaraeleição.
Para participar da Comissão Eleitoral, é necessário comparecer à Audiência Pública
eapresentar suacandidatura.
Não podem participar da Comissão Eleitoral aqueles que exercerem mandato
parlamentar, ocuparem cargo em comissão no poder público ou se candidatarem
paraqualquerConselho ParticipativoMunicipal.
A Secretaria Municipal de Relações Governamentais (SMRG) convida a todas e
todosparaparticipar!
Confiraa Programação dasAudiênciasPúblicasdoDia24deAgostode2013:

HORÁRIO SUBPREFEITURA LOCALDAAUDIÊNCIAPÚBLICA

9 às12hs BUTANTÃ
Casa de Cultura do Butantã - Rua Junta
Mizumoto,13 - JardimPeriPeri

9às12 hs CASAVERDE
Centro Cultural da Juventude - Av.Dep.Emílio
Carlos,3641 -VilaNovaCachoeirinha

9às12hs
FREGUESIA/
BRASILÂNDIA

Av.JoãoMarcelinoBranco,95

9às12 hs LAPA RuaGuaicurus,1000

9 às12 hs PERUS CEUPerus -RuaBernardoJosédeLorenas/n

9às12hs PINHEIROS Av.FredericoHermannJr., 595

9às12 hs
PIRITUBA/
JARAGUÁ

CEU Vila Atlântica - Rua Cel. José Venâncio
Dias,840

9às12hs VILAMARIANA
Subseção OAB Jabaquara/Saúde - Rua
AfonsoCelso,1200

15às 18hs CAMPO LIMPO AvenidaCarlosLacerda,678

15às18hs
CAPELA DO
SOCORRO

CEU Cidade Dutra - Av. Interlagos, 7350 -
CidadeDutra

15às18hs CIDADEADEMAR Av.YervantKissajikian,416

15às18hs IPIRANGA RuaBarbinoss/n

15às18 hs JABAQUARA
CEU Caminho do Mar - Av. Eng. Armando
deArrudaPereira, 5421

15às 18hs M’BOIMIRIM Av.Guarapiranga,1265

15às18hs PARELHEIROS Av.Sadamu Inoue,5252

15 às18 hs SANTOAMARO
Associação Comercial de São Paulo - Santo
Amaro -Av.MárioLopesLeão,406

AsAudiências nas demais Subprefeiturasserãodivulgadasembreve
Paramais informações,acesseosite:
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/planejamento/

SECRETARIADE
PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO

EGESTÃO-SEMPLA

Reprodução

Semp Toshiba
reavalia contrato
com o São Paulo

EMPRESAS

AFPPhoto/KazuhiroNogi

▲

De acordo com analistas, a situação da empresa e do clube

são os motivos para a renegociação do acordo

BEBIDAS

Emcrisenocampo,SãoPaulopodeperderprincipalpatrocinador
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,14 ago. 2013, Empresas, p. 18.




