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RESULTADO

Receita líquida da Cosan cresce 5%
no quarto trimestre no ano-safra 2010/11

ENERGIA

Usinas de biomassa de Goiás e Mato Grosso
supremsistema interligado nacional

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Lançada em 2003, a Lei de Incen-
tivo ao Esporte (Lei nº 11.438)
prometia uma revolução com a
criação de parcerias público pri-
vadas no financiamento do es-
porte. Mas por enquanto, isto
não aconteceu. Em 2010, dos R$
400 milhões possíveis de capta-
ção, as empresas utilizaram ape-
nas R$ 185 milhões. E o esporte
educativo, um dos eixos princi-
pais da política do governo, ain-
da recebe pouco desses recursos.
Os chamados esportes de alto
rendimento – especialmente o
que atleta Magic Paula chama de
o “quarteto fantástico”: futebol,
vôlei, basquete e handball –, que
visam a competição profissional,
ficam com 70% desse valor.

A falta de conhecimento é
apontado pelo governo como o
principal fator da baixa partici-
pação de empresas. Um movi-
mento que nasceu na Tetra Pak
promete mudar essa situação. A
empresa iria usar a lei para fi-
nanciar um projeto mas não
conseguiu porque foi informa-
do pelos auditores que não era
possível fazer a renúncia fiscal e
o valor seria declarado como
despesa de publicidade. “Pedi
que a Ernst & Young Terco fizes-
se uma análise e consegui rever-
ter a situação”, afirma Paulo Ni-
gro, presidente da empresa. “Is-
so despertou uma curiosidade,
será que esse o dilema acontece
com outras empresas?”

Foi dessa curiosidade que nas-
ceu o Lide Esporte, um núcleo
dentro do Grupo de Líderes Em-
presariais (Lide), que será lide-
rado por Nigro, com foco em
promover o financiamento e va-
lorização do esporte. “Temos
uma grande oportunidade nas
mãos, que não pode ser vista só
no curto prazo, com Copa e
Olimpíadas, diz Nigro. As em-
presas pertencentes ao Lide Es-
porte vão receber orientação so-

bre como investir em projetos
como o Atletas pela Cidadania,
que tem em sua diretoria ex-
atletas como Ana Moser, Joa-
quim Cruz, Lars Grael, Magic
Paula e Raí Oliveira.

Incentivador do esporte na-
cional, o Grupo Pão de Açúcar,
também não utiliza o benefício
fiscal, afirmou Hugo Bethlem,
vice-presidente do Grupo Pão
de Açúcar. “Estamos estudando
usar o benefício na construção
do Centro de Alto Rendimento,
em São Paulo, que vai atender
atletas de várias modalidades”,
diz. O centro deve receber re-
cursos de R$ 3 milhões.

Definição
Uma das polêmicas da Lei de in-
centivo ao Esporte é que cabe à
iniciativa privada decidir onde
investir e não o governo. “O que
podemos fazer é sensibilizar as
empresas para investir em espor-
te educacional também”, disse
Ricardo Cappelli, diretor do pro-
grama de leis de incentivo do Mi-
nistério do Esporte.

Cappelli explicou aos empresá-
rios, durante o Fórum Nacional
do Esporte, que lei de incentivo
ainda vive cercada de mitos. “Há
muitas críticas quanto ao fato de
a lei permitir 1% de dedução, en-
quanto a Lei Rouanet permite
4% para pessoa jurídica. Mas é
um processo natural de amadure-
cimento, a Rouanet tem 20 anos
de existência”, conta.

A pessoa física também pode
deduzir até 6% do imposto devi-
do, mas neste caso, terá de deci-
dir se o recurso vai para a cultu-
ra ou para o esporte. Além dis-
so, a lei não permite pagamento
de atletas, manutenção de orga-
nizações, competições profissio-
nais , compra de mídia, eventos
corporativos fechados, entre ou-
tros. Com a ampliação do inte-
resse das empresas pelo espor-
te, a expectativa do governo é
captar de R$ 250 a R$ 280 mi-
lhões neste ano. ■

QUATROPERGUNTASA...

A Cosan, produtora de açúcar e etanol, apurou receita líquida de
R$ 4,6 bilhões no quarto trimestre do último ano fiscal, 4,9% acima
do montante do mesmo período dos 12 meses anteriores. Em todo o
ano-safra 2010/2011, a receita líquida da companhia cresceu 17,8%,
para R$ 18,1 bilhões. No ano, as vendas de açúcar e álcool totalizaram,
respectivamente, R$ 3,8 bie R$ 2,2 bi, aumentos de 14,1% e 26,1 %.

Temos uma grande
oportunidade nas
mãos, que não pode
ser vista só no curto
prazo, com Copa
e Olimpíadas

Paulo Nigro,
presidente da Tetra Pak

Joaquim Cruz, campeão dos
olímpico brasileiros dos 800
metros nas Olimpíadas de Los
Angeles de 1984, já não consegue
mais esconder o sotaque inglês,
produto de 30 anos vivendo nos
Estados Unidos, onde as
oportunidades foram maiores
do que no Brasil. Inclusive, ele
foi contratado há um ano pelo
comitê olímpico americano para
ajudar na preparação do país
para os jogos do Rio em 2016.
E garante que só não está
trabalhando pelas Olimpíadas no
Brasil porque os americanos o
convidaram primeiro. Mesmo
assim, não perdeu a gana de lutar

Foi energizado o primeiro trecho do sistema de escoamento da energia
produzida pelas usinas de biomassa em Goiás e Mato Grosso. São as
linhas de transmissão Barra dos Coqueiros – Quirinópolis (230 kV)
e Quirinópolis-Boavista (138 kV), construídas pela Sociedade de
Propósito Específico Transenergia Renovável, da qual Furnas
tem 49% de participação societária.As LTs somam 68 quilômetros.

Campeão olímpico
de atletismo

EMPRESAS
Evandro Monteiro

“Nãopodemos
passarvexame
justonofutebol”

“

Empresários
se unem para
financiar esporte
Falta de informação ainda afasta empresas da Lei de
Incentivo ao Esporte (Lei nº 11.438), criada em 2006

...JOAQUIM CRUZ
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HOTELARIA

BHG anuncia mais um empreendimento no
Ceará e totaliza sete projetos em seis meses

INTERNET

eBay e PayPal processam Google
e dois executivos por roubo de segredos

Fotos: Evandro Monteiro

A BHG S.A. – Brazil Hospitality Group, única empresa de hotelaria listada
na categoria Novo Mercado da BM&FBOVESPA, anuncia a assinatura
de um Memorando de Entendimentos para o desenvolvimento de um
hotel Tulip Inn selected services em Sobral, Ceará. O projeto é parte
da estratégia agressiva de desenvolvimento e construção de mais
de 5.600 quartos em 30 cidades nos próximos cinco anos.

pelo esporte no país. Desde 2003
à frente da fundação leva seu
nome, Cruz trabalha para criar
oportunidades para o exercício
da cidadania por meio do esporte.

Qual a principal diferença
entre o investimento do
esporte no Brasil e nos EUA?
Nos EUA existe o incentivo do
governo e dos empresários,
assim como no Brasil. Mas lá,
o esporte não vive de doação,
é uma indústria riquíssima.
Só a liga de esporte amador
distribuiu, no ano passado, US$ 1
bilhão em bolsas de estudos. O
esporte profissional, entre 2009

e 2010, período em que o país
estava quebrado, movimentou
US$ 411 bilhões.

Quanto custa em média
um atleta nos EUA?
Um atleta de primeira linha
em universidade custa cerca
de US$ 240 mil por ano. A prática
do esporte é muito promovida,
e todos pagam por isso.
O garoto que faz atividade
física em centro comunitário,
onde os pais são voluntários,
têm de pagar para estar lá.

Por que a lei de incentivo ao
esporte não pegou no Brasil?

A lei está devagar porque não faz
parte da nossa cultura ainda.
Veja o exemplo do Ministério da
Cultura, o valor do incentivo é
maior porque eles estão unidos.

Qual a sua avaliação sobre a
organização do país para os
jogos da Copa do Mundo?
Falta organização e seriedade
no processo todo, não podemos
esperar o tempo passar. É preciso
abrir espaço para os interessados
em participar, como as parcerias
público-privadas, por exemplo.
Temos de parar de trabalhar
na pressa. Não podemos passar
vexame justo no futebol.

Os segredos seriam relacionados a sistemas de pagamentos para
celulares, visto no Vale do Silício como uma oportunidade trilionária.
Os dois executivos, Osama Bedier e Stephanie Tilenius, trabalharam
para o PayPal e comandaram o lançamento do sistema de pagamento
para celulares do Google, em parceria com a MasterCard, Citigroup
e a operadora de telefonia móvel Sprint na última semana.

Daniel Acker Bloomberg

Orlando Silva afirma que falta de
empenho de autoridades ameaça
deixar a cidade fora da Copa

“Todos os estádios estarão pron-
tos no prazo, no final de 2013,
exceto Natal e São Paulo”. Esta
é a alarmante constatação do
ministro do Esporte, Orlando
Silva Júnior, que mandou um re-
cado para São Paulo: “Está na
hora de acordar e preparar um
estádio”. Para ele, o fato de a ci-
dade ter sido excluída da Copa
das Confederações foi um anún-
cio grave e sinal de que São Pau-
lo está muito aquém da expecta-
tiva da Fifa. “O limite para São
Paulo mostrar o que tem condi-
ções de participar será julho,
quando as autoridades da Fifa
estarão por aqui”, ressaltou.

O Corinthians já havia afirma-
do que o estádio não ficaria
pronto até 2013. Para o minis-
tro, a responsabilidade é das au-
toridades, e não do clube. Em
nota divulgada sexta-feira pas-
sada, a Odebrecht e o Corin-
thians anunciaram que a terra-
planagem para a construção do
estádio em Itaquera, na zona
Leste da cidade, começa hoje.

Silva disse que a presidente
Dilma Rousseff receberá ama-
nhã governadores e prefeitos de
cidades que hospedarão os jogos
da Copa para definir as obriga-
ções. O governo quer acelerar as
concessões para obras nos Aero-

portos de Guarulhos, Viracopos
e Brasília, que terão participação
privada. “Também teremos in-
tervenções em portos de termi-
nais turísticos, que vão servir de
leitos temporários”.

Rio-2016
Mesmo sem ser oficializado co-
mo presidente da Autoridade Pú-
blica Olímpica (APO), o ex-pre-
sidente do Banco Central Henri-
que Meirelles, que recebeu o con-
vite de Dilma Rousseff para o
posto, quebrou o silêncio e disse
que foram as condições econômi-
cas que tornaram o Brasil o can-
didato ideal para receber a Olim-
píada de 2016. “Uma das razões
pelas quais Chicago foi elimina-
da era dúvida sobre o patrocínio
das empresas devido à crise eco-
nômica dos EUA”, afirmou. “E
uma das razões de o Rio ter sido
escolhido, além da qualidade do
projeto, foi o fato de que o Brasil
estar num momento em que po-
de organizar o evento.” ■

“SãoPaulotem
queacordar”,
dizministro

O Corinthians já
havia afirmado que
o estádio não ficaria
pronto até 2013

OrlandoSilva,ministrodoEsporte: “desafio
para2016échegarmospróximosdaelite

esportivamundial e ficarmosnaelite”
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