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ENERGIA

Chinesa compra 41% da australiana de energia
A State Grid comprou 41% da distribuidora australiana de energia
ElectraNet, em meio aos esforços da chinesa de acelerar
investimentos em ativos internacionais. A maior estatal de energia
do mundo também está adquirindo a participação da Powelink,
do governo de Queensland, Austrália. As empresas não confirmaram
o valor da transação. O presidente da empresa chinesa afirmou
que planeja quadruplicar seus ativos fora do país até 2020.

ca

cio
na

is.

Scolari reassume seleção e traz
de volta estilo popular e polêmico
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Scolari, campeão em 2002, não deve repetir à frente da seleção os supersalários de alguns técnicos

torcedor está atualmente muito
ligado aos clubes de futebol.”
No que diz respeito à atração
de novos patrocinadores, Maia
vê como positiva a chegada do
novo técnico. “Os patrocinadores vão adorar, pois agora navegam em mares menos turbulentos. A imagem da CBF fica mais
‘leve’”, diz. Mano Menezes era
alvo de muitas críticas sobre
seu trabalho na Seleção. “É criado um ‘escudo’ para a CBF, que
agora pode trabalhar as articulações políticas e de marketing”,
completa Maia.
Para Younes, entretanto, este impacto é minimizado por
termos a Copa das Confederações, no ano que vem, e a Copa
do Mundo, em 2014. “Os dois

tig

ar
st
e

BOM NEGÓCIO

de

Salários dos últimos técnicos
da Seleção Brasileira
MENSAL

Mano

ANUAL

R$ 400 mil

R$ 4,8 milhões

Dunga

R$ 170 mil

R$ 2,04 milhões

Parreira

R$ 300 mil

R$ 3,6 milhões

Scolari

R$ 400 mil

-
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Luiz Felipe Scolari manteve ontem, ao ser confirmado como
técnico da seleção brasileira, o
tom polêmico que marca sua
carreira. A saia justa agora envolveu o Banco do Brasil. Ao dizer que o Brasil tem a obrigação
de ser campeão mundial na Copa de 2014, Scolari cometeu seu
primeiro deslize no cargo: “Se
não quer pressão, então é melhor não jogar na seleção. É melhor ir trabalhar no Banco do
Brasil ou em um escritório”.
O mal estar causado pela declaração obrigou o técnico da
Seleção a entrar em contato
com o presidente do Banco do
Brasil, Aldemir Bendine, para
reparar declaração. Segundo
nota divulgada pelo BB, no contato Scolari lembrou que é cliente do Banco do Brasil há mais
de 30 anos e afirmou que não teve a intenção de ofender os funcionários. “Eu não pretendia
ofender o pessoal do Banco do
Brasil. Foi apenas uma má colocação”, disse o técnico. Para
Bendine, o episódio está superado e mandou também seu recado. “Você vai ter aqui uma família de 116 mil pessoas que estará
torcendo pelo seu trabalho, que
você seja muito feliz nessa nova empreitada e que traga de
volta aquela alegria que você
nos deu em 2002.”
Esta postura mais popular

de Scolari, que conquistou o
penta em 2002, na Coreia do
Sul e no Japão, tem forte apelo
de marketing. Para Stephan
Younes, professor da ESPM-RJ,
Scolari, mais popular, traz
mais ativos para a imagem da
Seleção, do que seu antecessor,
Mano Menezes.
“Mais importante do que as
diferentes personalidades, é a
memória afetiva do Brasileiro.
Felipão ganhou a Copa do Mundo de 2002, criando a chamada
‘Família Scolari’. O Mano não teve uma campanha vitoriosa e
faltou tempo para agregar sua
marca à equipe”, explica. Sylvio Maia, coordenador da pósgraduação em Gestão e Marketing Esportivo do Ibmec-RJ, diz
até que a Seleção inicia agora
uma fase mais nacionalista. “O
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Técnico já se meteu na primeira saia-justa,
ao afirmar que quem não quer pressão
“tem de trabalhar no Banco do Brasil”

Fonte: Brasil Econômico

Sergio Moraes/Reuters

principais eventos do futebol
mundial acontecem no Brasil,
nos próximos anos. Os patrocinadores também foram atraídos
por eles”, contesta.
Salário

Ainda não se sabe quanto Scolari receberá em seu retorno à seleção, mas de olho nos salários
pagos aos últimos comandantes equipe, Felipão não deve ter
em seu contra-cheque quantia
que se aproxime do valor pago
aos técnicos dos principais clubes brasileiros. Enquanto o próprio Scolari e Mano ganharam
R$ 4,8 milhões anuais em suas
passagens pela seleção, Abel
Braga, técnico do campeão brasileiro Fluminense, recebe R$

9,1 milhões por ano, sendo o
mais bem pago do Brasil e figurando entre os vinte maiores salários do futebol mundial, de
acordo com ranking elaborado
pela Pluri Consultoria. A lista
segue com Vanderlei Luxemburgo, do Grêmio; Muricy Ramalho, do Santos; Tite do Corinthians; e Dorival Júnior do
Flamengo. Os três primeiros recebem R$ 7,8 milhões anuais,
enquanto o técnico rubro-negro, R$ 5,8 milhões.
Na comparação com técnicos de outras seleções, a diferença deve ser ainda maior, pois o
comandante da equipe russa, o
italiano Fábio Campello, recebe
nada menos do que R$ 20,9 milhões anuais. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 nov, 1, e 2 dez. 2012, Empresas, p. 24.

CNN nomeia novo presidente para repensar canal
Chris Kleponis/AFP

Após resultados ruins na NBC,
Zucker tem missão de salvar
audiência da rede de notícias
Edmund Lee, da Bloomberg
redacao@brasileconomico.com.br

Zucker, da CNN: emissora
precisa de programas novos

A Time Warner anunciou ontem a nomeação de Jeff Zucker
para o cargo de presidente da
CNN. Antes de assumir esse cargo, o executivo já havia comandado as operações da NBC Universal.
Ao ser anunciado no novo
cargo, Zucker afirmou que o ca-

nal precisa de uma nova programação para enfrentar os maiores concorrentes, como Fox
News e MSNBC. “Há bons programas aqui na CNN, mas eles
podem ser ainda melhores.” Segundo o executivo, a rede precisa de programas novos e mais
atuais. O discurso vai na mesma linha do divulgado pelo
atual presidente da rede, Jim
Waltson, que ao anunciar que
se afastaria do cargo, disse que
o canal precisava de “novas
ideias”.
O novo emprego é uma opor-

tunidade de Zucker retomar a
carreira, depois de um período
conturbado na NBC. Durante a
gestão do executivo, o canal desabou da primeira para a última colocação na audiência entre as grandes redes durante o
horário nobre da televisão americana. Ao anunciar a contratação do novo presidente, o feito
mais comentado pela CNN foi o
período em que ele esteve à
frente do telejornal “Today”,
no início de sua carreira. Na
época, o programa era o matinal mais assistido e rentável da

televisão do país.
Zucker começa oficialmente
a exercer o cargo em janeiro e
vai se reportar ao presidente da
Turner Broadcasting, Phil Kent.
A escolha do executivo para
a posição é uma tentativa de a
controladora do canal, a Time
Warner, reverter as quedas nos
índices de audiência. O canal,
que foi o pioneiro no esquema
de transmissão de notícias 24
horas por dia, liderou o segmento por muitos anos, mas
agora é superado pela rival Fox
News. ■

