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O país começou a desmontar um polêmico foguete de longo alcance na

plataforma de lançamento, em aparente movimentação para consertar um

problema técnico, mas parece que o lançamento vai em frente, disseram

especialistas ontem. O país diz que o lançamento tem como objetivo

colocar um satélite meteorológico em órbita, mas países ocidentais dizem

que se destina a testar a tecnologia necessária para um míssil de longo

alcance com capacidade para transportar uma ogiva nuclear. Reuters
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PONTO DE VISTA

Tema de destaque, as concessões de serviços públicos voltam a ser instrumento
do qual o governo lança mão para buscar maior eficiência, qualidade e agilidade
na prestação de serviços públicos, sobretudo, os serviços de transporte e gestão
de infraestrutura aeroportuária, por conta da Copa do mundo em 2014 e Jogos
Olímpicos, em 2016. O governo e a sociedade depositam confiança nos resulta-
dos que este instrumento trará, porém, é preciso refletir sobre a forma do rela-
cionamento entre o Poder Público e os concessionários, sobretudo pelas travas
no âmbito societário impostas aos concessionários de serviço público. De acor-
do com o regime jurídico das concessões, toda e qualquer alteração nos estatu-
tos sociais das concessionárias, bem como a contratação de financiamentos, de-
vem ser previamente aprovadas pelo Poder Público. Tal medida se justifica, em
alguns casos, para assegurar a prestação dos serviços aos usuários, uma vez que
alterações no controle acionário e/ou a submissão a financiamentos poderiam
afetar substancialmente a continuidade das atividades das concessionárias.

Nesse sentido, os contratos de concessão apresentam travas às alterações
societárias intrínsecas ao desenvolvimento das concessionárias, dentre
elas, a aprovação prévia para aumento do capital social, mesmo com o crono-
grama de aporte financeiro tendo sido estabelecido pelo próprio Poder Con-
cedente quando da realização do certame.

Uma simples operação de subscrição e integralização do capital social au-
torizado é sujeita à análise prévia do Poder Público, quando, em nossa visão,
poderia ser ratificada posteriormente à sua efetivação pelo Concessionário,
uma vez que os aportes financeiros visam justamente incrementar e fortale-
cer a concessionária.

Vale destacar que a integralização do capital autorizado tem, por objetivo,
o aporte de recursos na concessionária na forma, prazo, condição e propor-
ção previamente aprovada pelos acionistas, razão pela qual sustentamos que
a integralização e aprovação do capital autorizado não deve ser submetida a
prévia aprovação, mas apenas ratificada posteriormente pelo Poder Conce-
dente, desde que observado o cronograma estabelecido.

Regras como essa, que submetem praticamente todos os atos de gestão à
análise prévia do Poder Público, dificultam a exploração da atividade empre-
sarial em decorrência da enorme burocracia estatal, fazendo parte do chama-
do “Custo Brasil”.

A ideia ora proposta visa homenagear a gestão racional e eficiente dos recur-
sos, a partir da presunção legítima de que as empresas concessionárias estão
dispostas a envidar todos os esforços na gestão profissional e eficiente do servi-
ço e, para tanto, devem ser desoneradas de ritos formais que atrasam a gestão
do serviço e encarecem a obtenção de recursos para novos investimentos.

O governo espera obter resultados significativos a curto prazo, sobretudo
diante da proximidade da Olimpíada e da Copa do Mundo a se realizarem no
Brasil, e poderá considerar a flexibilização de algumas formalidades e ritos,
em espírito de parceria e cooperação a favor da obtenção de resultados pro-
veitosos para toda a sociedade em menor tempo e, acima de tudo, com me-
nor custo para o contribuinte. ■
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Dal Pozzo Advogados

A cada mês, o mundo assiste 4 bilhões de horas de vídeos no YouTube — e es-
se número só vai aumentar com a facilidade de acesso, cada vez maior, via
celular. Sim, o YouTube também é considerada uma rede social, uma vez que
ali é possível comentar, criticar, compartilhar, gostar e todo o tipo de intera-
ção característica das mídias sociais. Ali encontra-se de tudo, de piadas sem
graça a clipe de artistas famosos, de inocentes filmes sobre cães e gatos a con-
fissões inconfessáveis. Há novatos querendo alardear seus talentos, discursos
políticos, telejornais, o episódio de ontem da novela. Há publicitários mos-
trando o making of de suas campanhas e anônimos falando sobre qualquer as-
sunto. A cada minuto, 72 horas de vídeo são disponibilizados no YouTube. Ou
seja, de produções caseiras a profissionais, ali tem de tudo, espelho do mundo
real em que vivemos. Vídeos com conteúdo nem sempre apropriado, interes-
sante ou mesmo relevante misturados a coisa séria, histórica, educativa.

Entre aqueles que souberam aproveitar a ferramenta para ganhar dinheiro
está a indústria de beleza, mais especificamente a de maquiagem. Interessan-
te entender porquê. Não há muito tempo, mulheres que usavam muita ma-
quiagem eram tidas como prostitutas. Maquiagem colorida e carregada era
permitida em dias de festa, num casamento ou numa balada — se tanto. Para
completar, os produtos custavam os olhos da cara. Assim, gerações inteiras
— nas quais me incluo — não aprenderam a usar maquiagem com suas mães,
tias, avós. Vai daí que hoje, com as cores amplamente liberadas para todo ti-
po de pele, o segmento com maior audiência no YouTube é justamente o de
tutoriais de maquiagem, onde aprende-se a usar pós e sombras. Quem ensi-
na — garotas que começaram a se maquiar em frente ao computador por di-
versão ou porque revendiam produtos — tornaram-se gurus de maquiagem.

Recentemente, tive uma “aula” sobre o assunto com Juliano Spyer, mes-
tre em antropologia digital pela University College London. Ele contou a
história de algumas dessas gurus. Lauren Luke, britânica, mãe solteira aos
14 e excluída da escola, ganhava seu sustento vendendo maquiagem no
eBay. Como recebia inúmeras perguntas sobre os produtos e cansou-se de
respondê-las uma a uma, via email, decidiu filmar a si própria usando aqui-
lo que vendia. Hoje, Lauren tem sua própria marca de maquiagem, escovas
e pincéis, além de vários livros publicados. E ela não é a única. Há outras,
igualmente ou até mais famosas. Michelle Phan, americana de origem viet-
namita, tem quase 2,5 milhões de assinantes em seu canal no YouTube e ca-
da tutorial que produz bate facilmente a casa do 1,5 milhão de visualiza-
ções. E olha que ela produz um vídeo por semana!

A indústria, atenta, patrocina várias dessas garotas ou usa o espaço para
anunciar produtos em geral, roupas, acessórios, perfumes. Fato é que desbra-
vou-se, dentro do YouTube, uma mina muito, muito rentável. E com certe-
za há outras. Redes sociais são ferramentas potentes para quem sabe tirar
proveito delas. São um caminho alternativo e complementar aos demais ca-
nais publicitários e de informação. E deveriam estar no planejamento de
2013 de todas as empresas que pretendem atravessar e crescer nos próximos
anos. Porque nas redes, a audiência só vai aumentar. ■

A nova rodada
de concessões
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IDEIAS/DEBATES

Regras que submetem praticamente todos os
atos de gestão à análise prévia do Poder Público
dificultam a exploração da atividade empresarial

Redes sociais podem
ser minas de ouro

Entre aqueles que souberam aproveitar a
ferramenta para ganhar dinheiro está a indústria
de beleza, mais especificamente a de maguiagem
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2012, Mundo, p. 43.




