
Pirelli investirá ¤ 1,6 bilhão de 2013 a 2017
A Pirelli anunciou em Londres seu Plano Industrial Mundial 2013-2017,

com destaque para o investimento de ¤ 1,6 bilhão, dos quais 26%

vão para a América do Sul. A companhia tem sete fábricas, cinco

delas no Brasil, uma na Argentina e outra na Venezuela. A fabricante

prevê que o mercado global de pneus para carros de passeio salte

de 412 para 496 milhões de unidades no período.

Divulgação

Quinto maior mercado mundial
de bicicletas, com produção anual
de 6 milhões de magrelas ao ano e
uma frota circulante de 80 mi-
lhões de bikes, segundo a Associa-
ção Brasileira da Indústria, Comér-
cio, Importação e Exportação de
Bicicleta, Peças e Acessórios
(ABRADIBI), o Brasil está definiti-
vamente na rota dos principais fa-
bricantes mundiais.

Como a japonesa Shimano,
que viu a demanda por seus produ-
tos crescer 300% na América Lati-
na, região que no ano passado res-
pondeu por 3% de seu faturamen-
to, que, no total, chegou a R$ 5,5
bi em todos os mercados em que
ela atua. O Brasil responde por
mais de 50% do mercado latino-
americano, estimado em 11 mi-
lhões de unidades ao ano.

Em todo o mundo, a Shimano
tem uma previsão de crescimento
de 4%, sendo que nos países lati-
no-americanos a projeção é de
chegar a 15%. Para alcançar o obje-
tivo de faturar US$ 100 milhões
(R$ 216 milhões) na região latina
em 2017, a empresa pretende in-
tensificar as ações em feiras e
eventos esportivos, como a Brasil
Cycle Fair 2013, que acontece em
São Paulo, no Expo Center Norte,
de hoje a domingo (10/11).

A empresa conta com um garo-
to propaganda pra lá de especial: o
alemão Marcel Kittel, da equipe
Argos-Shimano, que usou uma bi-
ke da marca durante as quatro eta-
pas do 100º Tour de France, neste
ano, e venceu a prova.

Presente em mais de 5 mil pon-
tos de venda no país, a empresa
criou em julho passado o Progra-
ma de Especialização Shimano pa-
ra treinamento de vendas e mer-
chandising a profissionais do Bra-
sil e da Argentina, pelo qual já pas-
saram mais de 3.500 pessoas. Co-
mo nessa indústria os vendedores
atuam como consultores, o progra-
ma visa aumentar as vendas nas lo-
jas. O treinamento é gratuito para
os pontos de venda.

Na feira, no domingo, diversos
atletas estarão no estande da em-
presa. Entre eles, o ultraciclista
Cláudio Clarindo, que fará o Desa-
fio 600K, pedalando do Rio a São
Paulo, em menos de 24h. Redação

Shimano cria
programa para
vendedores na AL
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Iniciativa visa treinar mão de obra. Patrocínio de atletas e eventos

serão maiores no Brasil, que soma mais de 50% do mercado latino
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 nov. 2013, Empresas, p. 17.
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