
Azul Cargo cresce 40% no semestre

O futebol não está
estruturado, não tem
ganho suficiente e,
para piorar, entrou
uma terceira parte
para dividir o dinheiro
— as concessionárias
que administram dos
estádios de futebol ”
FernandoFerreira
Sócio da Pluri Consultoria

Cabral fez um apelo ao
presidente do consórcio,
João Borba, e pediu
para que eles revejam
alguns itens do
contrato. Acredito
que eles tenham
boa vontade para
continuar negociando”
EduardoBandeira deMello
Presidente do Flamengo

“

A Azul Cargo, unidade de cargas da Azul Linhas Aéreas,

completa esse mês quatro anos de operações. O serviço

de transporte de cargas teve um crescimento de 40,2%

nas vendas do primeiro semestre desse ano, em relação

ao mesmo período do ano passado. A empresa tem 121 lojas

em 106 localidades e espera fechar o ano com 150 lojas no país.

Insatisfeito com o contrato assina-
do com o consórcio que adminis-
tra o Maracanã, o presidente do
Flamengo, Eduardo Bandeira de
Mello, se reuniu com o governa-
dor do Rio de Janeiro, Sérgio Ca-
bral, para discutir a situação da
concessão do estádio. Na mesma
tarde, os presidentes dos outros
três grandes clubes — Fluminen-
se, Botafogo e Vasco — também
se reuniram com o governador.
Mas o principal interessado era o
Flamengo, que reclamou publica-
mente da relação com a empresa
que gerencia o Maracanã.

O ponto alto da crise entre Fla-
mengo e o consórcio estourou
após apartidacontra o Cruzeiro pe-
la Copa do Brasil, na última quarta-
feira. De uma renda bruta de R$
2,2milhões, o clube ficou com ape-
nas R$ 734 mil após o pagamento
de taxas, do custo operacional do
estádio (R$ 380mil) e da divisão da
renda com o consórcio. Segundo o
clube, esse custo éo dobro damaio-
ria dos estádios, chegando a ser
dez vezes maior que alguns outros.

A receita fez o clube divulgar
uma tabela comparativa com o
quanto arrecada com jogos em Bra-
síliaequantodeixadeganharjogan-
donoRio.Acomparaçãocomaren-
da do Corinthians no Pacaembu
também foi feita e, segundo o Fla-
mengo, a equipe paulista ficaria
comR$1,650milhãocomumapar-
tida que tivesse o mesmo público.

O consórcio Maracanã S.A, por
sua vez, se defendeu alegando não
poder comparar o custo dos demais
estádioscomonovoMaracanã.Mui-
to menos se basear no Pacaembu,
que é público e que tem parte das
despesas custeadas pelo Estado.

Mesmo sem uma definição no
encontro, o presidente do Flamen-
go saiu esperançoso e garantiu que
ogovernadorSérgio Cabralestádis-
postoa ajudarosclubesnessanego-
ciação. “Cabralfezumapelo aopre-
sidente do consórcio, João Borba, e
pediu para que eles revejam alguns
itens do contrato. Acredito que eles
tenham boa vontade para conti-
nuar negociando” , disse Bandeira.

A ideia do clube rubro-negro,
que enviou uma nova proposta, é
renegociar alguns termos do con-
trato atual que vence no fim do
ano. “A ideia é ser nos moldes do
atual, mas é preciso modificar al-
guns pontos desfavoráveis”.

Com o consórcio ainda em ris-
co, devido as modificações do
contrato de concessão com a não

demolição do Parque Aquático Jú-
lio Delamare e do Estádio de Atle-
tismo Célio de Barros, Bandeira
ainda não cogita a possibilidade
dos clubes assumirem a adminis-
tração do Maracanã.”Se esta ideia
entrar na pauta de negociações se-
rá mais para frente, pois depende
de uma decisão do Governo em re-
lação ao consórcio. Por enquanto
ele continua e estamos negocian-
do”, disse Bandeira.

Após a reunião, a concessioná-
ria que administra o Maracanã ad-
mitiu que foi procurada por Sérgio
Cabral, que solicitou compreensão
detodasaspartesenvolvidasnaope-
ração e utilização do estádio. A Ma-
racanãecolocouabertaparaodiálo-
go para chegar a um entendimento
favorável para todas as partes.

Para o sócio-diretor da Pluri
Consultoria, Fernando Ferreira,
esse problema ocorre pelo fato

do futebol brasileiro ser pessima-
mente administrado. “O futebol
não está estruturado, não tem
ganho suficiente e, para piorar,
entrou uma terceira parte para
dividir o dinheiro”.

Mesmo com o impasse , o Fla-
mengo decidiu que os jogos con-
tra Vitória e Santos seriam no Ma-
racanã. O seu rival nos campos, o
Fluminense,saiudemonstrandosa-
tisfação com os números no novo
Maracanã. “Prefiro a Maracanã a
Wembley. Estamos felizes em ter-
mos de gestão”. O acordo ente os
dois times é diferente. Para o trico-
lor, o consórcio oferece a renda dos
setores norte e sul, enquanto o Fla-
mengo divide meio a meio a receita
do estádio por completo.

Embora esteja satisfeito, o clube
ainda não recebeu por mais de 40
milpagantesporjogo,marcaquese-
ria mais favorável ao consórcio.

“
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Dois times, duas realidades
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Enquanto Flamengo faz nova proposta ao consórcio Maracanã S.A e busca melhorar o atual acordo, com apoio

de Sérgio Cabral, o rival Fluminense demonstra satisfação com os números obtidos com a sua bilheteria na arena
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 set. 2013,  Empresas, p. 18.
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