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BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
BD-RIO - EM LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2011 E 2010

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
CAPITAL 
SOCIAL

PREJUÍZOS 
ACUMULADOS TOTAL

SALDOS EM 1º DE JANEIRO DE 2010 158.987.017 (156.596.448) 2.390.569
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 141.799 141.799
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 158.987.017 (156.454.650) 2.532.367
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 129.410 129.410
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 158.987.017 (156.325.239) 2.661.778

AS NOTAS  EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
BD-RIO - EM LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)
2011 2010

RECEITAS OPERACIONAIS 888.264 917.218
OUTRAS RECEITAS 888.264 917.218
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0 0
DESPESAS OPERACIONAIS (758.854) (775.419)
ADMINISTRATIVAS (606.295) (654.409)

FINANCEIRAS (12.493) (2.167)
TRIBUTÁRIAS (140.066) (118.076)
PERDAS 0 (767)
RESULTADO OPERACIONAL 129.410 141.799
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS 0 0
LUCRO/PREJUÍZO LÍQ. DO EXERCÍCIO 129.410 141.799

0
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BANCO DE DESEMVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BD-RIO EM LIQUIDAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EXERCICIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO 2011 E 2010

EXERCICIOS 2011 2010
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucros ou Prejuízos líquidos do exercício 129.410 141.799
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(±) AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ENTRADA OU SAÍDA DE CAIXA - -
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 853 940
(+) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - -
(±) RESULTADO NA VENDA DO IMOBILIZADO - 767
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE CONTAS A RECEBER (4.365) (1.147.571)

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.
BD-RIO - EM LIQUIDAÇÃO
BALANÇOS PATRIMONIAIS

REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE  2011 E 2010
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO PASSIVO
2011 2010 2011 2010

CIRCULANTE 4.413.453 3.959.527 CIRCULANTE 163.005 31.026
CAIXA 125 169
BANCO
CONTA MOVIMENTO

18.763 30.705 IMPOSTOS/ENC.
SOCIAIS

28.840 31.026

APLICAÇÃO
FINANCEIRA

2.209.888 1.748.342 OUTRAS 
OBRIGAÇÕES

134.165 0

DIREITOS 2.184.676 2.180.311

NÃO CIRCULANTE 5.703.641 5.896.177 NÃO CIRCULANTE 7.292.311 7.292.311
DEVEDORES
DIVERSOS

4.162.417 4.354.209 PROV. P/PAGTº
A EFETUAR

7.292.311 7.292.311

BENS NÃO DE
USO PRÓPRIO

748.611 748.611

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO

2.661.778 2.532.367

MÓVEIS/EQUIP. DE 
USO

109 0 CAPITAL SOCIAL 158.987.017 158.987.017

SISTEMA DE 
COMUNICAÇÃO

27.489 28.342 PREJUÍZOS 
ACUMULADOS

(156.325.239) (156.454.650)

BENS ARRENDADOS 765.015 765.015

TOTAL ATIVO 10.117.094 9.855.704 TOTAL PASSIVO 10.117.094 9.855.704
AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE ESTOQUE - -
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS - 45.650
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS 131.979 (22.889)
(±) AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE OUTROS AJUSTES - 205
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 257.877 (981.099)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+) ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - 200
(+) ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS 191.792 1.034.525
(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (109) (2.719)
(-) AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTOS - (90.454)
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 191.683 941.552
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

(+) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - -

(+) JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS - -
(+) EMPRÉSTIMOS TOMADOS - -
(+) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL - -
(-) PAGAMENTO DE LEASING - -
(-) PAGAMENTOS DE LUCROS E DEVIDENDOS - -
(-) JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS - -
(-) PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS / DEBÊNTURES - -
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - -
(=) AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO 449.560 (39.547)
Saldo de Caixa e equivalentes no início do exercício 1.779.216 1.818.763

2.228.776 1.779.216

FABRÍCIO DE CASTRO
DA AGÊNCIA ESTADO

O
crescimento eco-
nômico do Brics
(Brasil, Rússia,
Índia, China e
África do Sul) nos

últimos dez anos também está
transformando os negócios no
mundo do futebol. Estudo di-
vulgado ontem pela Pluri Con-
sultoria, empresa que atua na
área esportiva, mostra que em
2001 todas as principais ligas
do mundo eram de países eu-
ropeus, considerando o valor
de mercado total dos jogado-
res envolvidos. Em 2011, Brasil
e Rússia já apareciam entre os
dez primeiros do ranking – na
sexta e na sétima posição, res-
pectivamente. “E isso vai mu-
dar ainda mais nos próximos
dez anos”, projetou a Pluri.

No estudo, o economista
Fernando Ferreira, especialis-

ta em Gestão e Marketing Es-
portivo, destaca que em 2001
Estados Unidos, Japão e 39
países da Europa (sem a Rús-
sia) eram responsáveis por
74% do Produto Interno Bruto
(PIB) mundial, a preços cor-
rentes, enquanto que os Brics
tinham 8,3%. Dez anos depois,
em 2011, a fatia de Estados
Unidos, Japão e dos países eu-
ropeus havia caído para
58,8%, com os quatro Brics re-
gistrando avanço para 18,9%.

Esta mudança na geografia
econômica impacta direta-
mente o futebol, na medida
em que as ligas de países co-
mo Brasil, Rússia e China tam-
bém se valorizam. De acordo
com a Pluri, em 2011, os joga-
dores dos 20 principais times
do Brasil possuíam valor de
mercado total de 960 milhões
de euros, o que coloca o País
na sexta colocação do ranking
das principais ligas. O Brasil

perde para Inglaterra (3,386
bilhões de euros), Espanha
(2,703 bilhões), Itália (2,3 bi-
lhões), Alemanha (1,761 bi-
lhão) e França (1,425 bilhão).

RÚSSIA E CHINA. A Rússia está
na sétima colocação do rank-
ing, com valor de mercado de
925 milhões de euros, consi-
derando os jogadores dos 16
principais clubes do país. A
China, por enquanto, aparece
na 73ª posição, com os 85 mi-

lhões de euros de seus 16 ti-
mes. A Índia, onde o críquete
é o principal esporte, não é
classificada.

O cenário nos próximos
dez anos, porém, deve conti-
nuar a mudar, com aumento
da importância dos Brics nos
negócios do futebol. “A China
apresentará o maior cresci-
mento, passando da atual 73ª
posição para a 17ª em 2021”,
afirmou o estudo. “O interes-
se do público chinês pelo fu-

tebol é crescente. Na edição
de 2011, a CSL (liga chinesa)
teve público total de 4,2 mi-
lhões de pessoas, com uma
média de 18 mil torcedores
por jogo. Para efeito de com-
paração, este público é 20%
superior ao do Campeonato
Brasileiro de 2011.”

Já a Rússia, de acordo com
as projeções, se consolidará na
sétima posição do ranking em
2021, enquanto que o Brasil
superará a França, tornando-
se o quinto maior mercado do
mundo e o primeiro “forastei-
ro” a avançar no terreno dos
Big 5 europeus. De acordo com
a Pluri, “o ambiente econômi-
co tem fortes repercussões no
quadro esportivo internacio-
nal e contribuirá decisivamen-
te para uma espécie de des-
centralização do poderio es-
portivo, que já está em curso,
mas que se tornará ainda mais
visível nos próximos anos”. 

Brics crescem até no futebol

BOLA CHEIA - Em 2011 , Brasil e Rússia já apareciam entre os dez primeiros do ranking na cotações
de jogadores. Valor dos atletas dos 20 principais times brasileiros alcançava 960 milhões de eurosFluxo

cambial
positivo em
US$ 5,1 bi 
DA REDAÇÃO

O fluxo cambial seguiu
positivo na segunda semana
de março, mas com ritmo
menor que o observado nos
dois primeiros dias do mês.
Segundo dados divulgados
ontem pelo Banco Central, o
País recebeu US$ 2,642 bi-
lhões na segunda semana
do mês, valor pouco maior
que os US$ 2,466 bilhões re-
gistrados nos dois primeiros
dias de março. Com isso, o
mês registra entrada líquida
de US$ 5,108 bilhões até a
última sexta-feira, dia 9.

A maior mudança acon-
teceu no fluxo financeiro.
Após a entrada de US$ 1,548
bilhão nos dois primeiros
dias do mês, a mão do mer-
cado mudou e a semana
passada registrou saída lí-
quida de US$ 49 milhões. O
valor foi gerado pelas ven-
das que totalizaram US$
7,642 bilhões e superaram as
entradas de US$ 7,593 bi-
lhões na semana passada.

Pela via financeira estão
somadas todas as transfe-
rências de recursos externos
realizadas para compra e
venda de ações e títulos de
renda fixa, empréstimos, re-
messas de lucros e investi-
mentos produtivos, entre
outras. No mês até o dia 9, o
fluxo financeiro segue posi-
tivo, com US$ 1,499 bilhão.

Na via comercial, a sema-
na passada, por sua vez, re-
gistrou forte entrada de US$
2,691 bilhões, maior que o
ingresso de US$ 918 milhões
da primeira semana de mar-
ço. Na semana passada, fo-
ram registradas exportações
de US$ 6,490 bilhões e saí-
das de US$ 3,799 bilhões pa-
ra pagar importações. Com
isso, o conta do comércio
exterior registra entrada lí-
quida de US$ 3,609 bilhões
no mês até a última sexta.
No acumulado do ano até 9
de março, o Brasil recebeu
US$ 18,095 bilhões, dos
quaisUS$ 10,585 bilhões pe-
la via financeira e US$ 7,51
bilhões pela via comercial.

Os fortes ingressos de re-
cursos ao país têm contri-
buído para a queda do dólar,
que no mês passado chegou
a cair abaixo de R$ 1,70, le-
vando o BC a voltar a intervir
no mercado e o governo a
adotar medidas para frear o
intenso fluxo de dólares. O
governo tem endurecido o
tom contra a chamada guer-
ra cambial. Apenas em 1º de
março foram duas medidas
para frear a entrada de dóla-
res, cerca de um mês após o
BC ter retomado operações
de compra de dólares nos
mercados à vista e a termo,
bem como leilões de swap
cambial reverso.

LIQUIDAÇÕES. O BC infor-
mou também que liquidou
US$ 958 milhões em com-
pras de moeda no mercado
à vista na semana passada –
na semana anterior, o BC
havia liquidado US$ 842 mi-
lhões nessa modalidade.
Considerando o mês, as
compras liquidadas ficaram
em US$ 1,214 bilhão. As in-
tervenções no mercado de
câmbio pelo BC fazem parte
da estratégia do governo de
conter a apreciação do real.
A autoridade monetária re-
tomou as compra de dólares
nos mercados vista e a ter-
mo no mês passado e reali-
zou também leilões de swap
cambial reverso, que equi-
valem a uma aquisição de
moeda no mercado futuro.

O BC, no entanto, não
atua diretamente no mer-
cado desde 5 de março.
Desde 1º de março, quando
o governo anunciou as pri-
meiras medidas no merca-
do de câmbio, o dólar acu-
mula valorização de 4,67%
até a véspera, a maior den-
tre as 36 moedas mais ne-
gociadas nos mercados glo-
bais de câmbio acompa-
nhadas pela Thomson Reu-
ters. (Com agências)

■ MOEDA

ESTUDO DA PLURI CONSULTORIA

Nos próximos dez anos, a China apresentará o
maior crescimento, passando da atual 73ª
posição para a 17ª. O interesse do público
chinês pelo futebol é crescente.”
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15  mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A5.




