
CCJ aprova Lei Geral de Concursos
Três anos após a apresentação da primeira proposta, a Comissão de

Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou ontem o texto da Lei

Geral de Concursos, que regulamenta a realização de concursos

públicos pelo governo federal. O texto aprovado estabelece, entre

outras coisas, que as inscrições não podem custar mais que 3% do

valor da remuneração inicial do candidato nomeado. ABr

Não é apenas para a Fifa e para os
vendedores de cachorros-quen-
tes e cervejas dentro dos estádios
que a Copa das Confederações po-
de dar lucro. Uma verdadeira teia
de negócios utiliza os bastidores
do espetáculo para fomentar in-
vestimentos e exportações brasi-
leiras. A meta dos organizadores
é alavancar em ao menos US$ 1 bi-
lhão as exportações de produtos
nacionais. No entanto, o estreita-
mento de relações entre empresá-
rios brasileiros e estrangeiros po-
de gerar negócios também nas
áreas de serviços e investimen-
tos diretos. Estas cifras, segundo
a Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(ApexBrasil), são incalculáveis.

Ao todo, foram convidadas
903 empresas de 71 países para as-
sistir a sete jogos da Copa das
Confederações, enquanto que ou-
tras 527 companhias nacionais
correm para fechar acordos e ven-
das com os potenciais comprado-
res. O comentário de quem já foi
é consensual: “Se no evento teste
já falam em US$ 1 bilhão, imagi-
ne na Copa do Mundo”.

Raquel Salgado, presidente-
executiva da Associação Brasilei-
ra de Exportadores e Importado-
res de Alimentos e Bebidas (Ab-
ba), foi uma das presenteadas
com o jogo entre Brasil e México,
disputado ontem na capital cea-
rense. Sob suas asas, estavam exe-
cutivos da cachaçaria Velho Bar-
reiro e da Mococa Produtos Ali-
mentícios. “O crescimento do re-
lacionamento com compradores
é visível. Até futebol de botão joga-
ram”, comenta Raquel.

A iniciativa da ApexBrasil é
uma réplica das que já são realiza-
das no Carnaval e no Fórmula In-
dy. No espetáculo automobilísti-
co, a agência leva empresários
do mundo inteiro para todos os
grandes prêmios da categoria.
De acordo com ela, os resultados
de todo o calendário da Fórmula
Indy deverão ser alcançados
com apenas 15 dias de Copa das
Confederações, o que evidencia
a importância do evento.

A meta para a Copa do Mundo
é quadruplicar o número de negó-
cios gerados na das Confedera-
ções, que é considerada um teste.
“Na Copa, prevejo um incremento

grande nas relações comerciais.
Tenho certeza disso. Temos aqui
um balão de ensaio para o evento
principal”, anima-se Raquel.

Além da ousada meta, também
chama atenção os custos da opera-
ção, que são rateadas entre a Apex-
Brasil e as 60 associações e câma-
ras de comércio que apoiaram o
projeto. Somente os gastos com os
estádios — foram disponibiliza-
dos camarotes para mais de 250
convidados — podem ultrapassar
R$ 500 mil por jogo. As passagens
e hospedagens também são cus-
teadas pela iniciativa privada.

Há também contratempos.
Nos camarotes, não pode ser ofe-
recida uma cachaça, cerveja ou
vinho nacional. Estão disponí-
veis apenas produtos dos patroci-
nadores da Fifa. Para isso, um

jantar promocional no dia ante-
rior aos jogos serve de vitrine pa-
ra os artigos nacionais.

Na Câmara de Comércio Árabe
Brasileira, uma das integrantes
do projeto, há uma clara percep-
ção de que a relação criada entre
os empresários é até mais impor-
tante do que o valor financeiro
movimentado durante a Copa
das Confederações. Rafael Abdul-
massih conta que a câmara empe-
nhou um ano de trabalho para de-
finir as empresas compradoras
que viriam ao evento e para levan-
tar o dinheiro que custearia o pro-
jeto. “Já levamos dois deles à
inauguração, em Brasília. O tipo
de relação que pode ser construí-
do em um único evento pode de-
morar anos para ser feita de um
modo tradicional”, afirma.
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Copa das Confederações pode
gerar US$ 1 bi em exportações
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Projeto da iniciativa privada utiliza o evento teste para aproximar empresários brasileiros de estrangeiros
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 jun. 2013, Brasil, p. 6.




