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JUSTIÇA1

Americano diz que tem50% da
participação de Zuckerberg no Facebook

JUSTIÇA2

Mark Zuckerberg chama de fraude
ação sobre participação no Facebook

“Os clubes jogaram R$ 400 milhões
Elite do futebol teria adicional mínimo de
R$ 300 milhões pOR ano com abertura de
concorrência entre emissoras de TV

Eu lamento muito
não ter ocorrido uma
unidade entre os
integrantes do Clube
dos 13 para que
houvesse as licitações
(que incluiriam
direitos por
pay-per-view,
internet e celular).
Tenho certeza de que
os clubes ganhariam
muito mais

Paul Ceglia, vendedor de madeira em Wellsville, Nova York, alega que em
2003 assinou um contrato que lhe conferiria metade da participação de
Mark Zuckerberg naquilo que viria a se tornar o Facebook. O Facebook é
uma empresa de capital fechado, mas analistas dizem que seu valor pode
atingir os US$ 70 bilhões quando abrir seu capital, talvez em 2012.
A revista Forbes estimou o patrimônio de Zuckerberg em US$ 13,5 bilhões.

Definindo o caso como “fraude absurda e ultrajante”, o fundador do
Facebook, Mark Zuckerberg, pediu para um tribunal dos Estados Unidos
para encerrar o processo de Paul Ceglia. Em petição apresentada a um
tribunal federal de primeira instância em Buffalo, Nova York, o Facebook e
Zuckerberg afirmaram que o processo se baseia em “um contrato forjado
e provas falsas” e definiram o queixoso como “um trapaceiro inveterado”.
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Agremiação com o melhor desem-
penho financeiro do futebol brasi-
leiro em 2010, segundo ranking
realizado pelo BRASIL ECONÔMICO, o
Clube Atlético Paranaense preten-
de registrar superávit pela tercei-
ra vez seguida no final da tempo-
rada de 2011. Para tanto, conta
com o adiantamento de parte do
valor fechado com a Rede Globo
para a transmissão de seus jogos
entre os anos de 2012 e 2015 do
Campeonato Brasileiro, acordo
que dobrará a verba atual do clu-
be com direitos de transmissão.

Entretanto, o presidente do
Atlético Paranaense, Marcos Ma-
lucelli, afirma que faltou união
dos clubes para negociar melho-
res contratos para as transmis-
sões dos jogos. Segundo ele, cál-
culos apontam que os times da
Série A perderam até R$ 400 mi-
lhões com a negociação indivi-
dual com a Globo.

Como foi a gestão financeira do
clube em 2010?
Mais do que gerar receita, o mais
importante foi a contenção das
despesas para não gastar mais do
que podia. Como estamos fora do
eixo Rio-São Paulo, as receitas são
bem menores em patrocínio de ca-
misa, placas em estádios e direitos
de transmissão. Gastar menos do
que arrecada não é segredo, mas
pouco clubes seguem essa linha.
Dessa forma tivemos superávit
em 2009, 2010 e a meta é mantê-
lo neste ano, mesmo com um
maior investimento em nosso ti-
me do que o ano passado.

Que iniciativas melhoraram as
contas do clube?
Deixamos de recorrer a bancos
pois encarecem muito o custo de-
vido aos juros. Em 2010, não tive-
mos nenhum empréstimo bancá-
rio, o que pagamos deve-se a re-
cursos que tivemos que utilizar
nos anos de 2008 e 2009, um pe-
ríodo em que estávamos sem di-
nheiro em caixa.

Quais as novidades para 2011?
Pretendemos manter a relação

com os cerca de 20 mil associa-
dos que contribuem significati-
vamente para o orçamento de
quase R$ 18 milhões. É um di-
nheiro que entra em partes mês
a mês e que ajuda nos custos
com jogadores e funcionários.

E o restante da receita do
clube, como é obtido?
Somando sócios e os direitos de
televisão temos cerca de 50%
do total de nossa receita, que es-
tá na casa dos R$ 50 milhões. O

restante vem de ações de
mar keting, patrocínios de ca-
misa, publicidade em estádios
e, invariavelmente, venda de jo-
gadores que ainda é uma receita
essencial para os clubes fecha-
rem a conta no final do ano.

Qual foi o valor fechado com a
Globo para a transmissão dos
jogos do Brasileiro de 2012/14?
Não posso revelar pois há uma
cláusula de confidencialidade.
Se a Globo quiser revelar, tudo

bem, mas eu não posso fazer is-
so. Tivemos um aumento de
100% em relação ao contrato
que termina neste ano, mas não
é um aumento que deve ser co-
memorado. Eu lamento muito
não ter tido uma unidade entre
os integrantes do Clube dos 13
para que houvesse as licitações.
Com a concorrência entre as te-
levisões, tenho certeza que os
clubes receberiam muito mais
para o quatriênio. Na verdade,
os valores eram para o triênio

“

■ PELA 2ª VEZ
A receita do Atlético
Paranaense em 2010 foi de

R$44,7mi

■ CAIXA
Osuperávit obtidopelo clube
em2010, omaiorentreos
clubesdaSériaA, foi de

R$6,2mi

Adam Berry/Bloomberg

ENTREVISTA MARCOS MALUCELLI Presidente do Atlético Paranaense

■ EM 2010
Ocustoporgolmarcado
peloclubenoBrasileirão foi de

R$957mil
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ANÁLISE

Microsoft não está atrasada para
festa dos tablets, diz Citigroup

TECNOLOGIA

Conselho da Microsoft apoia Steve Ballmer
contra investidorque pediu sua demissão

Pretendemos ter a
Copa aqui em nossa
arena, mas o custo
para um clube
enquanto entidade
privada é muito alto

Estamos trabalhando
para encontrar uma
saída para a diferença
no orçamento. (...)
Não podemos arcar
com um valor desses

fora em acordo com a Rede Globo”

Com seu sistema operacional Next mais próximo do que a maioria dos
observadores acredita, a produtora de software poderia conquistar
participação de mercado significativa em 2013 e mais adiante, afirmou
o Citigroup. Os analistas do Citigroup esperam que a versão beta do
sistema operacional esteja disponível em setembro, e que ele comece a
ser distribuído entre janeiro de 2012 e março de 2013.

O conselho de administração da Microsoft teria expressado apoio ao
presidente executivo Steve Ballmer, defendendo o veterano líder da
companhia depois que o influente administrador de fundos de hedge
David Einhorn deu início a um debate ao pedir sua demissão.
A Microsoft não comentou. O administrador de fundos acusou
Ballmer na última semana de estar preso ao passado.

de 2012 a 2014, mas como a Glo-
bo ficou com todos os clubes ela
impôs na negociação contratos
de quatro anos. Com isso, os clu-
bes perderam uma excelente
oportunidade de, unidos, obter
uma arrecadação bem maior
por causa de questões políticas e
de interesses econômicos que
acabaram prejudicando a todos.

Há uma ideia dos valores caso
ocorram as licitações?
Segundo cálculos da comissão

dos clubes à época, o faturamen-
to chegaria a R$ 1,5 bilhão por
ano. É mais do que a Globo vai
pagar no total para os clubes iso-
ladamente. O presidente do
Atlético Mineiro (Alexandre Ka-
lil) calculou que os clubes esta-
vam jogando fora entre R$ 300 e
R$ 400 milhões por ano fechan-
do contratos individuais. Só a
Rede TV! propôs pagar R$ 516
milhões anuais sem a concorrên-
cia da Record e da Globo, o que
poderia elevar ainda mais o va-

lor. Ainda tinha as licitações de
pay-per-view, internet, telefo-
nia móvel e direitos. Isso é uma
questão política, com interfe-
rência do (Ricardo) Teixeira e
que resultou na alta de 100%
dos contratos, mas na verdade
era para ter subido ainda mais.

E qual a previsão para a receita
do clube neste ano?
A Globo está antecipando parte
dos valores já neste ano, o que
nos levará novamente a um su-
perávit em 2011. Mas prefiro
não fazer uma projeção.

Como avalia a transparência
financeira no futebol do país?
A maioria não presta conta. Em-
bora alguns clubes já tenham
uma maior responsabilidade e
passam por um processo de mu-
dança na parte administrativa,
a maior parte ainda está no mo-
delo antigo de gestão onde não
há uma visão no futuro com en-
dividamentos de um ano para
outro. É uma pena pois a oportu-
nidade hoje é grande para me-
lhorar esse cenário.

E as iniciativas realizadas pelo
governo para ajudar a situação
dos clubes, como é o caso do
Timemania e o recém-lançado
título de capitalização É Gol?
Não é uma ajuda aos clubes. O
É Gol começou há pouco tem-
po e não sei ainda o seu resulta-
do. Mas o Timemania não traz
receita para o clube e sim para
o governo. Foi a forma que o go-
verno encontrou de receber
um pouco do muito que os clu-
bes devem em impostos. É uma
receita gerenciada pela Caixa
Econômica que não passa pelos
clubes. Ela arrecada o dinheiro
e repassa os valores para os cre-
dores e vai amortizando as dívi-
das dos clubes. Acredito que a
nossa dívida seja a menor entre
todos os 20 clubes da Série A e
em cinco anos devemos ter
uma receita de fato.

O Atlético foi o único clube até
hoje a vender o direito de
nome de seu estádio, a
Kyocera Arena. Por que a
iniciativa não foi continuada?
O Atlético pediu um valor que a
Kyocera achou exagerado e não
conseguimos encontrar outra
empresa disposta a pagar pelo
patrocínio. Foi lamentável pois
perdemos uma receita que tí-
nhamos e deixamos de ser o úni-

co clube do Brasil a ter naming
rights (o direito da nomeação)
em seu estádio. O principal mo-
tivo para essa dificuldade é
que a televisão não colabora.
Para solucionar isso, é preciso
negociar o naming rights com
o mesmo patrocinador da tele-
visão. Esse problema será en-
frentado pela Odebrecht no es-
tádio do Corinthians.

E como estão as obras da arena
para a Copa?
Nós definimos agora o orça-
mento dos projetos comple-
mentares e o valor que estava
em R$ 138 milhões passou para
R$ 220 milhões. Pretendemos
ter a Copa aqui em nossa arena,
mas o custo para um clube en-
quanto entidade privada é mui-
to alto. Temos acordos com a
prefeitura e com o governo do
Estado e precisamos de um
maior comprometimento para
que o Atlético não seja penaliza-
do com a maior parte. Fora os es-
tádios privados, para o resto pou-
co importa se vai custar R$ 400
ou R$ 500 milhões a mais, ficará
tudo por conta da Dilma.

Há a possibilidade de Curitiba
ficar fora da Copa?
Estamos trabalhando para en-
contrar uma saída para a dife-
rença no orçamento. Contamos
com a participação e interferên-
cia dos governos para que algu-
mas exigências da Fifa sejam ex-
cluídas e que o valor volte a es-
tar próximo do custo inicial.
Não podemos arcar com um va-
lor desses. ■

Munshi Ahmed/Bloomberg
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MarcosMalucelli: equipe
ganhouodobrodaGlobo,
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