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ÚLTIMA HORA

Governo nega acordo sobre receita
O governo negou ontem um acordo com a oposição para atrelar uma tramitação rápida da prorrogação da Desvinculação de Receitas da União (DRU) no Senado à votação da regulamentação da Emenda 29, que estabelece
gastos mínimos com a saúde nos três níveis de governo.
De acordo com a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, o Executivo pretende contar com a

base aliada no Senado para prorrogar a desvinculação
até 2015, permitindo ao governo usar livremente 20%
de sua arrecadação. O Palácio do Planalto defende que
esta é fundamental às contas públicas devido às incertezas com a crise econômica na Europa.
“A oposição tem todo o direito (de condicionar a votação). Mas nós estamos tratando com a base, assim como fizemos na Câmara e tiveFabio Rodrigues Pozzebom/ABr
mos sucesso”, disse a ministra,
após encontro com o presidente do Senado, José Sarney
(PMDB-AP). Anteontem, a Câmara aprovou a extensão do
mecanismo em segundo turno.
Os oposicionistas calculam
ter número para impor uma derrota ao governo na regulamentação da Emenda 29 e obrigar o
Executivo a destinar 10% da receita da União para a saúde. A
ministra não descartou uma convocação extraordinária entre o
Natal e o Ano Novo para que o
Senado conclua a votação sobre
a DRU. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição
(PEC), a prorrogação da DRU
precisa ser votada em dois turnos, respeitando prazos de regimento da Casa. ■ Reuters

Mario Proença/Bloomberg

Banestes triplica reserva
para crédito duvidoso
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) informou ontem que, no terceiro trimestre, teve aumento de
218% nas despesas com provisões para créditos duvidosos, para R$ 58,86 milhões. A instituição explicou que o
aumento está associado a um número limitado de grandes empresas que ficaram inadimplentes como reflexo
ainda da crise de 2008 e também das operações contraídas junto ao Banco Morada, cuja liquidação extrajudicial
foi decretada em 25 de outubro deste ano pelo Banco Central. No terceiro trimestre, o Banestes teve resultado líquido de R$ 2,51 milhões, queda de 93,7% frente ao mesmo período de 2010. ■ Flávia Furlan, com Bloomberg
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O maior negócio do país
É obrigatório reconhecer que o futebol brasileiro ainda
precisa evoluir muito para ser considerado um negócio sério e honesto. Mas também é obrigatório admitir que o esporte mais popular do país tem evoluído num terreno que
até poucos anos atrás parecia ser o campo movediço no
qual se atolaria. Bons exemplos de transparência têm surgido e revelado os números vistosos que cercam os clubes
e os contratos com os jogadores. Quando o Santos Futebol
Clube, por exemplo, anuncia que manterá o atacante Neymar no Brasil até 2014 em troca de um salário de R$ 3 milhões, o torcedor passa a ter uma ideia da dimensão e dos
números que cercam esse que pode ser “o maior negócio
do país”. A definição não é minha, mas do banqueiro Ricardo Guimarães, que estampou a marca do BMG, a instituição que preside, nos uniformes de mais de 30 equipes
de futebol — entre as quais estão grandes clubes da primeira divisão, como o próprio Santos, além de São Paulo,
Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Flamengo e alguns outros. E, também, equipes menos expressivas como o CSA
de Alagoas, o Cabofriense, do Rio de Janeiro, e o Araguaína, de Tocantins. Guimarães tem a percepção clara de
que o futebol no Brasil ainda precisa evoluir muito nas
boas práticas de gestão, até ser capaz de render tudo aquilo que pode aos jogadores, investidores, clubes e torcida.
Mas, se o ritmo atual de evolução for mantido (com uma
exigência crescente de clareza por parte da torcida e a entrada em cena de patrocinadores habituados a gerir empresas de forma profissional), dentro de “no mínimo cinco ou seis anos” os principais clubes brasileiros terão condições de fazer seu IPO e vender ações em bolsa.

Se o futebol continuar evoluindo,
dentro de cinco ou seis anos
os principais clubes podem ter
condições de fazer seu IPO

Ag. Vale

Vale é promovida para AA Vale informa que a Standard & Poor´s, uma das maiores agências de classificação de risco de crédito do mundo, anunciou a decisão de elevar o rating em moeda estrangeira da Vale de BBB+ para A-, que é indicativa de
forte capacidade de uma empresa em cumprir suas obrigações financeiras. Murilo Ferreira, diretor-presidente
da Vale, comentou ter ficado feliz com o reconhecimento de solidez de desempenho e do compromisso com a
prudência financeira. Ele acrescentou que a significância do fato é maior diante do momento atual, de deterioração da percepção de riscos macroeconômicos e consequente elevação de volatilidade nos mercados financeiros. A Vale adquiriu o grau de investimento em julho de
2005 e desde então sua classificação de risco de crédito
vem sendo gradualmente promovida pelas agências de
rating. A minimização do custo do capital é um foco permanente da Vale e sua relevância é dada pela natureza intensiva em capital da mineração, que exige o investimento de substanciais volumes de recursos para a manutenção das operações existentes, para a pesquisa e desenvolvimento e a execução de projetos de expansão. ■

A esse ponto de vista soma-se, por exemplo, a opinião
de Rubén Osta, diretor-geral da Visa no Brasil. A companhia de cartões de crédito que ele dirige desenvolveu um
sistema simples e engenhoso de compra antecipada de
ingressos para as partidas de futebol. Esse sistema, no limite, pode pôr um fim definitivo a uma das grandes pragas dos estádios brasileiros: a ação dos cambistas e a evasão de renda. Já utilizado em alguns estádios do Brasil,
como Morumbi e Vila Belmiro, o sistema da Visa, que já
foi apresentado inclusive à Fifa, pode ser utilizado na Copa do Mundo do Brasil e, assim, resolver um problema
que aconteceu nos dois últimos mundiais — o da África
do Sul e o da Alemanha. O problema é o acesso dos torcedores estrangeiros aos jogos de suas seleções.
Vistos com lupa, tanto o exemplo do BMG — que fez
da exposição de sua marca nos campos de futebol o pilar de sua estratégia de marketing — quanto o da Visa que oferece suporte e garantia ao torcedor — são partes
de um mesmo conjunto. Agora que o Campeonato Brasileiro de 2011 caminha para o final e o futebol é assunto
presente nos almoços de negócios e nos escritórios, é
hora de parar para refletir. Muito já se falou da capacidade que o futebol tem de atrair pessoas e de despertar paixões. Muito já se falou dos números extraordinários que
os clubes movimentam com a venda de material esportivo, com patrocínios e com a venda de jogos pela TV fechada. Os números são sonantes. Mas podem ser ainda
mais barulhentos se o futebol continuar evoluindo na direção da clareza e da boa gestão. ■
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 40.
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