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Futebol do
Brasil é o 6º
mais rico
do mundo
a
siv
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Visão de negócio. Presidente da Adidas, Fernando Basualdo, com Zico (D): Flamengo usa parceria como fonte de renda
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à do futebol russo.
Um dos exemplos usados pelos economistas é o Corinthians que, já em 2011, entrou
para o clube dos 40 times mais
ricosdomundo.ComaconquistadoMundialdeClubes,areceita do clube paulista cresceu em
€ 120 milhões.
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Desafios. Se, nos últimos

anos, a renda cresceu de forma
exponencial no Brasil, a Deloitte alerta que, para desafiar as
grandes ligas mundiais, os clubes do País terão de passar por
importantes mudanças.
A maior delas é o faturamento com bilheteria. Hoje isso significa apenas 10% da renda dos
clubes e a média de público de
13,2 mil por jogo é “decepcionante”. A consultoria espera
que as obras para a Copa tragam benefícios aos clubes, já
que estádios novos poderiam
atrair um público maior, além
de clientes vips e um maior trabalho de marketing.
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● Mais bilheteria

Para a Deloitte, uma das medidas dos clubes para aumentar
sua receita com a bilheteria dos
estádios seria deixar de subordinar o horário dos jogos às exigências das redes de televisão.
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A renda do futebol brasileiro
cresce a uma taxa três vezes
superior ao da Europa e o
campeonato nacional já é a
sexta liga mais rica do mundo
e a maior fora do Velho Continente. Os dados foram divulgados pela consultoria Deloitte que, apesar de apontar para os avanços, alerta que clubes brasileiros terão a partir
de agora de passar por reformas em seus modelos econômicos se quiserem continuar
evoluindo.
Segundo o informe anual da
empresa,oBrasiléapenas superado pela Inglaterra, Alemanha,
Espanha, Itália e França. Antes
do fim da década, o Brasil poderia até mesmo entrar no grupo
de elite das cinco maiores ligas
do mundo.
A expansão da renda no Brasil seria um produto direto da
situação econômica do País,
comaumentodoProdutoInterno Bruto (PIB) nos últimos dez
anos. O Campeonato Brasileiro
da Série A não ficou de fora dessa expansão.
Em 2012, a renda do torneio
chegou a R$ 2,4 bilhões, cerca
de € 880 milhões. Mas o que
mais impressiona os economistaséocrescimentoporano,des-

de 2007, muito superior ao do
futebol europeu. Em cinco
anos, a renda do Campeonato
Brasileiro triplicou. Na Europa,
o aumento foi de 35%.
Partesignificativadessecrescimentodereceitavemdaelevação de preços nos contratos de
transmissão de TV, passando
de R$ 273 milhões, em 2007, para R$ 1,1 bilhão. Por dois anos
consecutivos,a expansão novalor pago pela redes de televisão
foi de 50%.
A renda com marketing também cresceu em 19% por ano,
comacordoscomoodoFlamengo com a Adidas, no valor de R$
38 milhões, e do São Paulo com
a Penalty. Acordos de patrocínio nas camisas também chegaram a R$ 30 milhões.
Hoje a renda do futebol brasileiro está próxima à da Ligue 1,
na França, com uma diferença
de € 250 milhões, que poderia
rapidamente ser reduzida nos
próximosanos.OBrasiltemhoje renda € 240 milhões superior
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Receita do esporte triplicou entre 2007
e 2012, quando atingiu R$ 2,4 bilhões

FUSÕES E AQUISIÇÕES

ENTRETENIMENTO

Outro aspecto será o de confrontar redes de TV que exijam CRISE AFETA O FUTEBOL NA EUROPA
que jogos ocorram em horários
que não atendam ao torcedor
to, somente dois clubes – Bayern
quequeriraoestádio,comotar- ● Crescimento menor
de Munique e Borussia – concende da noite e depois da novela. Em 2012, o futebol europeu teve
tram dois terços do total.
“Clubes precisam investir um aumento de 11% na receita,
em pessoal, sistemas e recursos acumulando um total de € 19,4
● Efeitos da crise
de marketing para aproveitar bilhões de faturamento.
A Espanha tem a terceira maior
ao máximo da oportunidade da
liga do mundo, com movimento
Copa do Mundo, sem alienar ● Ricos x pobres
de € 1,7 bilhão. No entanto, ensuatradicional basedetorcedo- A pesquisa da Deloitte mostrou
quanto a maioria dos times teve
que os clubes mais ricos estão
res”, indicou a consultoria.
queda de faturamento em 2012
Para a Deloitte, a situação concentrando um volume cada
mais robusta dos clubes brasi- vez maior da receita com o espor- por causa da crise econômica,
enquanto os dois maiores (Real
leiros ajudará a manter alguns te, enquanto os times menores
Madrid e Barcelona) cresceram.
dos maiores craques no País. O estão perdendo espaço.
grupo cita os casos de Alexan● No vermelho
drePatoeRonaldinho quejáop- ● Campeão
O futebol inglês ainda é o mais
Na Itália, o futebol movimenta
taram por retornar ao Brasil.
€ 1,5 bilhão, com queda generali“Desenvolver o futebol brasi- rico de todo o mundo, com um
zada nas receitas, com exceção
leiroparadesafiaroscampeona- movimento anual estimado pela
do Juventus.
tos europeus é um grande desa- consultoria em € 2,9 bilhões.
fio”, indicou a pesquisa. “Mas
● Único campeão
muitas das bases já estão sendo ● Bundesliga
colocadas,incluindouma torci- O futebol alemão vem em segun- Na França, a expansão vem do
Paris Saint-German. A receita do
da ampla, uma economia forte, do lugar, com faturamento estiesporte soma € 1,1 bilhão.
estádios novos e um desempe- mado em € 1,8 bilhão. No entannho comercial melhor.” Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B12.
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Produção da OGX tem
ThyssenKrupp está perto de fechar venda Número de clientes de
TV paga cresce em abril alta de 31% em maio
da siderúrgica CSA à CSN, dizem fontes
A base de assinantes de TV pa- A petrolífera OGX, do grupo
A ThyssenKrupp provavelmente vai vender a Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA)
para a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), afirmaram
duas fontes próximas às negociações. “Mas ainda não há decisão”, disse uma das fontes à
Reuters ontem, acrescentando
que um comprador será selecionado nas próximas duas ou
três semanas. A companhia alemã tem tentado se livrar da unidade Steel Americas, formada
pela CSA (foto) e uma usina laminadora nos Estados Unidos,

em estratégia para levar investimentos para produtos de margens maiores e serviços como
elevadores, submarinos e componentes para fábricas. ThyssenKrupp e CSN não comentaram o assunto.

ga no Brasil cresceu 0,95% em
abril na comparação com março, totalizando 16,97 milhões
de assinaturas, informou ontem a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em
abril foram registradas 160,4
mil novas conexões, com os
serviços de TV por assinatura
passando a estar presentes em
28,1% dos domicílios brasileiros. O grupo NET/Embratel,
da companhia mexicana América Móvil, encerrou abril com
8,84 milhões de conexões, ante
8,79 milhões em março.

Projeto de lei quer igualar tarifas
para ligação de pré e pós-pago
Deputado César Halum,
autor da proposta, afirma
que cliente de planos
pré-pagos pagam até
400% mais por chamada
Uma proposta de lei que coíbe a
cobrança de tarifas tão díspares
nos planos pré e pós-pagos de
telefonia celular foi aprovada
ontem pela Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) da Câmara dos Deputados. O projeto
seguepara a ComissãodeConstituição e Justiça, em caráter

conclusivo.
Deacordocomoautordaproposta, deputado César Halum
(PSD-TO), os clientes de planos pré-pagos chegam a pagar
preços até 400% superiores ao
valor do minuto cobrado dos
usuários de planos pós-pagos.
“Existe uma discrepância muito grande entre a modalidade
pré-pagaeamodalidadepós-paga, tanto do volume do uso,
quanto dos preços. Estamos fazendo uma correção, pois existe muita gente ganhando em cima disso”, afirmou.
Dados da Agência Nacional

● Realidade

de mercado

255 milhões
de linhas móveis estão
habilitadas no Brasil

80%

delas são de clientes que usam
planos pré-pagos

de Telecomunicações (Anatel)
referente a abril deste ano mostram que os planos pré-pagos
respondempor cerca de 80% da
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Copersucar aumenta
produção de etanol

Cemig negocia compra
de usina da Petrobrás

A Copersucar revisou ontem
Eike Batista, elevou a produsua projeção para o total de
ção de petróleo e gás em
cana-de-açúcar destinamaio para 18,2 mil bardo à produção de etaris de óleo equivalennol na safra 2013/14,
te por dia, alta de
de 55% para 57,5%.
DA CANA DEVE SER
31% sobre abril. O
A previsão de oferDESTINADA À
resultado está atreta destinada à fabriFABRICAÇÃO DE
lado a uma retomacação de açúcar
AÇÚCAR
da na produção em
diminuiu de 45%
um poço parado despara 42,5%. “O preço
de meados de abril –
do açúcar está em baiquando a empresa produxa e o etanol paga mais”,
ziu 13,9 mil barris. O poço
disse o presidente, Luís RoberOGX-68HP, em Tubarão Azul, to Pogetti. A cooperativa tamvoltou a operar, produzindo
bém diminuiu sua perspectiva
durante 11 dias em maio.
para a moagem de cana.

A Cemig informou ontem que
está participando da disputa
pela aquisição da Brasil PCH,
empresa da qual a Petrobrás
detém 49% de participação. A
Brasil PCH possui 13 hidrelétricas que tiveram a energia negociada no Proinfa, programa de
incentivo às fontes alternativas do governo federal. A Petrobrás colocou à venda seus ativos de energia renovável, entre
eles sua fatia na Brasil PCH,
dentro da meta de vender US$
9,9 bilhões em ativos para financiar seu plano de investimentos entre 2013 e 2017.

basedelinhas móveisde telefonia habilitadas no País, que
totaliza 255 milhões. “Há
umadeturpaçãoque prejudica os usuários das classes C e
D, que são maioria no segmento pré-pago e arcam
com os preços e tarifas mais
altos da telefonia”, disse.
Além disso, argumentou
Halum, na modalidade prépaga não existe a possibilidade de inadimplência por parte do usuário. Por isso, para o
deputado, cobrança de um
preço maior nas chamadas
desses clientes “contraria a
lógica de mercado”.
A oferta de preços reduzidos para ligações para clientes da mesma operadora motiva os clientes a comprarem
chips de diversas empresas
para falar mais barato. / AE

sembleia. As distribuidoras de
energia do Grupo Rede estão
sob intervenção da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) e, segundo o consórcio
Copel/Energisa,aimpossibilidade de acesso a algumas informações foi um impeditivo à apresentação de uma proposta final
ao plano de recuperação.

42,5%

Assembleia do
Grupo Rede
será no dia 3
André Magnabosco

OscredoresdoGrupoRededefiniram uma nova data para a próxima assembleia. Foi proposto o
dia3 dejulho, uma dataintermediáriaentreaspropostasanteriores, 26 de junho e 11 de julho. O
encontroterá início às10h e será
em São Paulo.
Aassembleiadecredoresrealizadaontem nãodeterminou oficialmente como seriam solicitadas as informações adicionais
do Grupo Rede pelo consórcio
Copel/Energisa, tema bastante
debatido na reunião.
Esse consórcio entrou na disputa pelos ativos do Rede na semanapassada,comoobjetivode
rivalizar com a proposta que já
estava na mesa desde outubro,
feita pela parceria entre CPFL e
Equatorial Energia.
“Eles (os representantes do
consórcio) podem pedir acesso
às informações, mas o juiz já definiu que não precisa liberar”,
ponderou Felsberg a jornalistas, durante paralisação para
queoscredorespudessemvotar
o encerramento ou não da as-

Contrato. O diretor financeiro

doGrupoRede,JoséCarlos Santos, ressaltou que há um contrato entre o Rede e o consórcio
CPFL/Equatorial que impede a
divulgaçãodeumconjuntodeinformações da companhia.
Diante dessa condicionante,
Santos destacou que o fornecimento de informações precisaria ser estabelecido por decisão
judicial, do contrário o Rede teria de arcar com mais uma “contingência”, destacou o executivo. Mais uma vez, o executivo
nãorevelouqualacondiçãoestabelecida no acordo com CPFL/
Equatorial.
No encerramento da assembleia, os credores do Grupo Rede propuseram a criação de um
comitêdecredoresdetrêsrepresentantes, sendo dois de classe
III (um titular e um suplente),
composto por credores quirografários(semgarantiasreais),e
um representante dos credores
de classe II, com garantia real.

