E4 Esportes
%HermesFileInfo:E-4:20110318:

O ESTADO DE S. PAULO

SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2011

Futebol e negócios

Record oferece R$ 100 milhões. Corinthians desdenha
Wagner Vilaron

Em nota oficial divulgada no finalda tarde de ontem,a Rede Record de Televisão anunciou ter
feito proposta a Corinthians e
Flamengopelosdireitosdetransmissão do Campeonato Brasileironoperíodo2012/2016.Deacordo com a emissora, foram oferecidos R$ 100 milhões a cada clube por temporada. A reação dos
dirigentes, porém, foi de indiferença. No Parque São Jorge, por
exemplo, o presidente Andrés
Sanchez não se deu ao trabalho
de voltar ao clube quando soube,

no meio da tarde, que o documento havia chegado.
Afriareaçãodadiretoriacorintiana tem explicação. No comunicado, a Record diz que a oferta
vale para o mínimo de 19 partidastransmitidasemcadatemporada. Coincidência ou não, a
emissorapaulistadeixouparadivulgarapropostaexatamente no
dia seguinte à entrevista coletiva
do presidente do Grêmio, Paulo
Odone, na qual o dirigente não
só confirmou ter assinado com a
Rede Globo como revelou que
outros dez clubes farão o mesmo. Ou seja, a Record teria feito

apropostacientede queonúmero mínimo exigido de transmissões não será alcançado. Além
disso, o texto sugere, mas não
deixa claro, que se trata apenas
do contrato de TV aberta.
Ao comentar o assunto, Sanchez procurou ser diplomático,
mas não escondeu a insatisfação
com o comportamento dos representantesdaemissora.“Estamos falando de uma negociação
muito complexa”, explicou. “E a
Record retardou a proposta.” O
presidente alvinegro refere-se a
pelo menos dois encontros que
manteve com executivos da
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“Estamos falando
de uma negociação
(TV aberta)
muito complexa
e a Record
retardou
a proposta”

emissora – em um deles representado pelo diretor de marketing Luiz Paulo Rosenberg –, nos
quais não houve menção à proposta.NaGávea,apresidentePatrícia Amorim esteve reunida
com a direção e não comentou o
assunto.
Assinatura. Tudo indica que a
atitudedaRecordnãodeverámodificar o cronograma corintiano. A expectativa no clube é de
que Sanchez siga o exemplo de
Odone e assine com a Globo ainda hoje ou, no mais tardar, na segunda-feira. Nenhuma das par-

tes fala em valores, mas diretores e conselheiros corintianos
queacompanhamdepertoosdetalhes da negociação apostam
que o clube não vai receber menos do que R$ 110 milhões por
temporada. O montante corresponde aos quatro contratos de
exploração comercial. São eles:
TV aberta, TV fechada, pay per
view e internet/celular.
Entre os executivos da RedeTV!, emissora que venceu a licitação organizada na semana
passada pelo Clube dos 13, a
orientaçãoé esperar porposicionamento oficialda entidade para
decidir o que fazer. A ideia de negociar parceria com a Globo para
transmissões não é considerada.
Pelo menos por enquanto.

Copa 2014
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Africanos
sugerem
firmeza
com a Fifa
Pequenos empresários
da África do Sul dizem
ter perdido boas chances
pelo fato de o país não
ter “negociado duro”
Evandro Fadel / CURITIBA

O gerente da Small Enterprise
Development Agency (Seda),
equivalente ao Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média
Empresa (Sebrae) na África do
Sul, Waine Oosthuizen, alertou
ontem, em Curitiba, que o Brasil
precisa ser “firme” nas negociações com a Fifa para não perder
oportunidades favoráveis a empreendedores na Copa de 2014.
“Se puderem, devem ser mais
firmes e negociar duro com a
Fifa”, aconselhou Oosthuizen.

“AÁfricadoSul falhounesse sentido.” Em reunião com o presidente do Sebrae, Luiz Barreto, e
comitês técnico e diretivo do órgão, o dirigente sul-africano
mostrou-se revoltado sobretudo com algumas imposições que
tornaram difícil a participação
depequenasempresas.“Os mascotes foram feitos na China,
quando poderiam ter sido feitos
na África do Sul”, exemplificou.
Mudança nas leis. Em entrevista, Oosthuizen criticou ainda o
fato de a entidade esportiva, como faz normalmente em períodos de Copa, ter mudado algumas leis do país. Entre elas, a de
isenção de impostos corporativosealeide propriedadeintelectual. “As mudanças ditaram como (o país africano) iria operar
naquele período”, disse.

FGV lançará mapa
de oportunidades
para o Mundial
● O presidente do Sebrae, Luiz

Lucro? Dirigentes dizem que ganho no país foi “intangível” e que a Fifa faturou muito mais
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“A marca Fifa
bloqueou muito
as pequenas
empresas da
África do Sul”
Segundo ele, os pequenos empresários ainda conseguiram algo porque o governo tomou uma
posição firme determinando
que, antes de assinar qualquer
contrato,teriaqueficarestabelecido que 30% dos fornecedores
seriam pequenos.
Mas,paraodirigente, osroyal-

ties pagos à marca Fifa ainda são
uma questão a ser discutida. “É
uma batalha que não termina
nunca contra a Fifa”, ressaltou.
“A marca Fifa bloqueou muito as
pequenas empresas”, lamentou
Zaira Jackson, também da Seda.
Parareforçarseu ponto devista,Oosthuizenapresentouosnúmeros, segundo os quais os custos da organização da última Copa do Mundo para a Fifa foram
de US$ 1,2 bilhão, enquanto os
lucros chegaram a 3,7 bilhões.
“Qual a companhia tem esse lucro? Não é razoável”, disse. “Mas
pode dar ao Brasil a oportunidade de uma melhor negociação.”
Ogerenteda Sedasul-africana
afirmouque osganhosdoevento
para o país foram mais “intangíveis”,particularmentenaáreade
marketing e turismo. “Monetariamente, a Fifa ganhou mais”,

afirmou. “Mas, de qualquer modo, a Copa foi brilhante, pois toda a infraestrutura colocada custaria muito mais e levaria mais
tempo se não fosse por ela.” Entreosbenefíciosestãootrem-bala e as melhorias em aeroportos.
Elefante branco. Apesar dos

avanços, há ainda questões a serem resolvidas, como o destino
doAfrican RenaissanceStadium,
da Cidade do Cabo. Com capacidade para 69 mil espectadores, o
estádio foi inaugurado em dezembro de 2009 e, sem patrocínio, tem custo elevado de manutenção em uma cidade em que o
futebol não é esporte popular. O
segmento do rúgbi, o esporte nacional, também não demonstrou
interesse em utilizá-lo. De acordo com Zaira Jackson, alguns setores defendem a demolição.

Barreto, disse ontem em Curitiba que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) deve divulgar no dia
29 estudo que identifica em
quais cadeias produtivas haverá maiores oportunidades para
micro e pequenos empreendedores durante a Copa do Mundo no Brasil.
“Será um programa prioritário do Sebrae, que vai de agora
até 2014”, disse Barreto. O estudo será debatido nos 12 estados que receberão o Mundial.
Segundo ele, o orçamento
para o programa será definido
com a apresentação do trabalho. A análise é feita em nove
cadeias produtivas: construção
civil, tecnologia de informação,
turismo, produção associada
ao turismo (artesanato, gastronomia, entre outras), madeira e
móveis, vestuário, comércio
varejista, serviços e agronegócios.
Barreto acredita que, no Brasil, as oportunidades serão melhor aproveitadas do que no último Mundial.
“A África do Sul tem um contexto de apenas duas décadas
pós-apartheid e fez um esforço
sobrenatural para criar uma
cultura empreendedora.” / E.F.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 18 mar. 2011, Esportes, p. E13.
WILTON JUNIOR/AE

O QUE ELES DISSERAM
JORGE HAGE SOBRINHO
Ministro-chefe da CGU

“Por favor, não
me fale de Pan,
a não ser como
aprendizado
dos erros”
SERGIO CABRAL
Governador do Rio

“A estrutura
de concreto
que existe
oferece risco,
tem de ser mexida”
Quem paga a conta? No projeto inicial das obras do Estádio do Maracanã, estava previsto que o governo do Estado gastaria R$ 305 milhões e o BNDES bancaria os outros R$ 400 milhões

CGU quer rigor para orçamento do Maracanã
Problemas detectados
na cobertura do estádio
vão elevar os custos das
obras, que devem
chegar a R$ 1,1 bilhão
Sílvio Barsetti / RIO

Oministro-chefedaControladoria-Geral da União (CGU),
Jorge Hage Sobrinho, enfatizou
ontem,durantevisita aoMaracanã, que o órgão espera para o dia
15demaio aentregadoorçamento final das reformas do estádio
“sem nenhum risco de alteração”. “É isso o que nos interessa,
o que vier definido tem de valer.” Ele esteve reunido mais cedocomo governadordo Rio,SergioCabral(PMDB)ecomacúpu-

la do Tribunal de Contas da
União (TCU) para tratar do assunto.
As obras de reforma do Maracanã para a Copa do Mundo de
2014, orçadas até então em R$
705 milhões, podem chegar a R$
1,1 bilhão, por causa de problemas na estrutura de concreto da
cobertura do estádio.
Ao ser indagado sobre os custos excessivos do Pan-2007, o
ministro não esperou a conclusão da pergunta. “Por favor, não
me fale de Pan, a não ser como
aprendizado dos erros”, declarou. Inicialmente, o orçamento
dos Jogos Pan-Americanos no
Rio girava em torno de R$ 300
milhões. Ao final das obras, os
gastoscomrecursospúblicos superaram os R$ 4 bilhões.
Com relação ao Maracanã, em

mexida”, disse Cabral.

TUDO MAIS CARO

15

de maio é a data para entrega

300

do orçamento final do Maracanã

milhões de reais era o orçamento para o Pan-Americano do Rio

705

4

milhões de reais seria o investimento inicial no estádio carioca

bilhões de reais foi o gasto com
recursos públicos nos Jogos

processo acelerado de reforma
para o Mundial de 2014, o governo do Estado divulgou preliminarmente que o investimento
no estádio seria de R$ 705 milhões – arcaria com R$ 305 milhões e aguardaria os R$ 400 mi-

lhões restantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Mas o
total de R$ 705 milhões não incluía novas obras na cobertura.
“A estrutura de concreto que
existe oferece risco, tem de ser

Inspeção. Sobrinho, Cabral e o
presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Valmir
Campelo, se reuniram no Palácio das Laranjeiras e depois fizeram uma rápida inspeção no Maracanã. O governador prometeu
entregar ao TCU em 19 de abril
os projetos executivos definitivos da reforma do estádio. Quer
assim corrigir irregularidades
do projeto básico, apontadas pelo tribunal.
Em fevereiro, o TCU comparou as propostas de reforma do
Maracanã e do Mineirão e rechaçou em documento à que estava
prevista para o estádio carioca,
alegando que não havia “projetosde engenharia suficientespara caracterizar os serviços con-

tratados” e que a planilha beirava “a mera peça de ficção”. Sem
aprovação do TCU, o Maracanã
perderia os recursos do BNDES.
Enquanto os projetos executivos não forem analisados pelo
TCU – esse prazo é de 45 dias
após a entrega –, o BNDES só podeliberar20% dosrecursosfederais para o Maracanã, ou seja, R$
80 milhões. Os outros 80% ficam retidos.
Valmir Campelo adotou discurso diplomático e disse que o
relatório de fevereiro do TCU
“era pedagógico e educativo”,
contendo apenas algumas recomendações.

