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Em agosto, o Estado reve-
lou que, para patrocinar clu-
bes que não estão na elite do
futebol brasileiro, a Caixa
usa como “moeda de troca”
a folha de pagamento das
administrações municipais
ou estaduais. Por isso, as ne-
gociações dos dirigentes dos
clubes com os executivos da
Caixa incorporam parlamen-
tares influentes em Brasília,
prefeitos e governadores
dos Estados onde estão as
sedes dos times. É o caso,
por exemplo, do Chapecoen-
se, de Santa Catarina, e da
Agremiação Sportiva Arapi-
raquense (ASA), de Alagoas.
Em Caxias do Sul (RS), o
banco conseguiu tirar a fo-
lha de pagamentos da prefei-
tura do Banrisul, mas os ti-
mes não apresentaram certi-
dão negativa de débito.

Fernando Scheller

A calçadista Via Uno entrou em
recuperação judicial para ten-
tar organizar seu alto endivida-
mento. Um processo protocola-

do ontem no Tribunal de Justi-
ça do Rio Grande do Sul (TJ-
RS) já cita a AEB Comércio de
Calçados Ltda. – razão social da
companhia – como “em recupe-
ração judicial”.

A expectativa dos credores –
lista em que estão bancos como
o BB e o Banrisul, fornecedores
industriais e ex-franqueados – é
que a empresa apresente um
plano de reorganização finan-
ceira. Um gestor de mercado po-
derá ser apontado, segundo apu-
rou o Estado.

As dificuldades da Via Uno se
amontoaram nos últimos anos.
Fontes de mercado dizem que o
grande erro da empresa foi mon-
tar uma estratégia “chique” pa-
ra concorrer com a Arezzo, que
não teve o resultado esperado.

A situação, porém, também
reflete as dificuldades de toda a
indústria de sapatos, que dispu-
ta mercado com produtos bara-
tos vindos da Ásia. De acordo
com a Abicalçados, associação
que reúne as indústrias do se-
tor, as importações do produto
subiram 18,5% de janeiro a agos-
to, na comparação com o mes-
mo período de 2012, e somaram
cerca de US$ 400 milhões.

O produto asiático também
afetou o resultado de marcas
tradicionais como a Vulcabrás/
Azaleia, que fechou fábricas e
demitiu milhares de trabalhado-
res, e a Samello, que entrou em
recuperação judicial em 2006.

Fundada há 22 anos, a Via
Uno nasceu no Rio Grande do
Sul com o objetivo de fornecer

calçados de baixo custo para re-
des multimarca. Desde o início
da década passada, no entanto,
o fundador da companhia, o gaú-
cho César Minetto, decidiu que
era a hora de tornar a Via Uno
uma marca de moda. Para fazer
jus a esse posicionamento, a
companhia se desfez da opera-

ção fabril. Ela foi repassada a ex-
funcionários, que se tornaram
fornecedores.

A Via Uno empreendeu uma
rápida expansão de suas lojas –
chegou a cerca de 200 unida-
des –, mas o público não acom-
panhou a mudança de posicio-
namento. Em pouco tempo, o

valor de venda do par de sapa-
tos da marca dobrou, aproxi-
mando-se de uma média de R$
200 há cerca de três anos.

Para expandir rapidamente a
rede,aViaUnorecorreuaempre-
sários com tradição no segmen-
to calçadista no País. No entan-
to,esses empresários se desinte-
ressaram pela franquia, que ti-
nha margens muito mais aperta-
das do que a de seus negócios
principais. Por isso, mesmo sem
caixa, a Via Uno foi obrigada a
reassumir boa parte das lojas.

“Todo mundo reclamou que
os preços estavam subindo rápi-
do demais e que o público não
estava acompanhando”, disse
um ex-franqueado da Região
Sul ao Estado, ao comentar a
difícil situação da companhia
em maio. “Apesar dos apelos, o
ritmo de alta nos preços não foi
reduzido. Fomos na contramão
do resto do mercado.”

Procurado, o fundador da em-
presa não foi encontrado para
comentar o assunto.

Débora Álvares / BRASÍLIA

Mesmo com a reclamação da
bancada amazonense, os sena-
dores aprovaram ontem a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que isenta de impos-
tos os CDs e DVDs com obras
de artistas brasileiros. Apesar
das resistências de quem alega
prejuízo à Zona Franca de Ma-
naus, a vontade dos artistas pre-
sentes no Plenário prevaleceu
entre os senadores. O texto foi
aprovado com 61 votos favorá-

veis e 4 contrários.
A matéria será promulgada

na próxima terça-feira, suges-
tão da ministra da Cultura, Mar-
ta Suplicy, que acompanhou
parte da votação sentada ao la-
do do presidente da Casa, Re-
nan Calheiros (PMDB-AL), e
outra parte entre os demais se-
nadores. O líder do governo na
Casa, senador Eduardo Braga
(PMDB-AM), foi um dos princi-
pais opositores à proposta e acu-
sou os demais colegas de se dei-
xar influenciar pela presença

dos artistas que tomaram a tri-
buna de honra do plenário. “É
um claro lobby de empresários
usando artistas, porque, hoje,
artista não ganha dinheiro com
venda de CD, mas com shows.”

Para Vanessa Grazziotin (PC-
doB-AM), a presença maciça de
cantores no Senado ao longo das
duas últimas semanas foi deter-
minante para a posição dos cole-
gas. “Muitos senadores votaram
muitomaisnasimbologiadapro-
posta do que no conteúdo.”

Entre os presentes estavam

as cantoras Marisa Monte, San-
dra de Sá e Rosemary, a produto-
ra Paula Lavigne, além de Fag-
ner, Ivan Lins, Leo Jayme,
Xandy do Grupo Revelação, e in-
tegrantes do grupo Lelek’s. O
empresário Liro Parissoto, ter-
ceiro suplente de Eduardo Bra-
ga, empresário do setor na Zona
Franca, também acompanhou a
votação ao fundo, ao lado de as-
sessores pessoais do senador.

Há duas semanas, na votação
do primeiro turno, as discus-
sões renderam um placar aper-

tado – foram 50 dos 49 votos a
favor necessários, além de 4 con-
trários e uma abstenção. Antes
de passar pelo Senado, a propos-
ta ficou sete anos parada na Câ-
mara dos Deputados.

Os defensores da proposta di-
zem que a isenção pode dimi-
nuir os preços em até 20%. O
senador Braga, contudo, classi-
ficou a PEC como um “crime
contra a economia brasileira”.
“É importante destacar que
aqui se pretende dar imunidade
tributária a todo e qualquer su-

porte material. Arquivo digital,
de uma replicadora, até arquivo
de nuvem da Apple”, afirmou.
Segundo ele, isentar a indústria
da música vai atingir diretamen-
te os cerca de 3 mil empregados
do polo industrial de Manaus,
onde há isenção fiscal.

A cantora Rosemary rebateu
as críticas dos senadores contrá-
rios. “Os senadores Alfredo
Nascimento, Eduardo Braga e
Vanessa Grazziotin precisam
entender que a PEC não prejudi-
cará em nada a economia da Zo-
na Franca de Manaus. Todos
nós artistas continuaremos a
prensar nossos CDs e DVDs nas
fábricas instaladas lá.”

CDs e DVDs de artistas brasileiros não pagarão impostos

Calçadista Via Uno entra
em recuperação judicial

PARA LEMBRAR

Caixa quase triplica verba para esporte
Banco estatal, que já banca times de futebol em troca da folha de salários de prefeituras, vai liberar R$ 209 milhões em patrocínios este ano

TOMA LÁ, DÁ CÁ

(*) PATROCÍNIO GLOBAL
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Murilo Rodrigues Alves
BRASÍLIA

De olho na folha de salários
de prefeituras e embalada pe-
la superexposição desejada
pelo Palácio do Planalto na
atuação de atletas nacionais
na Olimpíada de 2016 no Rio
de Janeiro, a Caixa Econômi-
ca Federal abriu os cofres nes-
te ano e liberou praticamente
o triplo de patrocínio esporti-
vo em relação ao ano passado.
Dados obtidos pelo ‘Estado’
revelam que, até agora, estão
fechados R$ 209 milhões de
patrocínio para este ano, ante
R$ 76,5 milhões em 2012.

A cifra pode ser ainda maior
porque a instituição, cujo único
controlador é o governo federal,
negocianeste momento patrocí-
nio para os atletas do ciclismo
até os Jogos Olímpicos, em 2016.

Do total de investimentos es-
te ano, mais de R$ 100 milhões
são direcionados aos clubes de
futebol, incluindo os R$ 15 mi-
lhões do patrocínio ao Vasco
que só não foram liberados por-
que o clube não conseguiu regu-
larizar sua situação fiscal. Não
foram contabilizados os R$ 10
milhões de patrocínio ao cam-
peonato brasileiro de futebol fe-
minino porque o dinheiro sairá
das loterias.

No ano passado, a parcela do
futebol ainda era modesta, de R$
6 milhões. Oficialmente, a Caixa
diz que a estratégia agressiva no
futebol se deve à expressiva ex-
posição da marca. O Estado re-
velou, porém, que o banco usa o
patrocínio como “moeda de tro-
ca” para a aquisição da folha de
pagamento de prefeituras de ci-
dades que sediam times que não
estão na primeira divisão.

Além da presença nas cami-
sas dos jogadores de futebol, a
Caixa usa historicamente os pa-
trocínios esportivos para dar su-
porte às modalidades olímpi-
cas. De olho na exposição que o
desempenho dos atletas pode

dar ao banco durante os Jogos
Olímpicos de 2016, os investi-
mentos para esportes olímpi-
cos e paraolímpicos aumenta-
ram exponencialmente nos últi-
mos anos.

Em 2003, primeiro ano do go-
vernodoPT, a Caixapatrocinava

somente o atletismo, com R$ 5,2
milhões. Em 2007, quando já pa-
trocinava quatro modalidades
olímpicas, os desembolsos fo-
ram de R$ 31,1 milhões. Em 2011,
primeiro ano de Jorge Hereda à
frente da instituição, os patrocí-
nios chegaram a R$ 52,3 milhões.

Concorrência. O outro único
banco que informa o total de pa-
trocínio esportivo é o também
público Banco do Brasil. No pri-
meirosemestredesteano,segun-
do as demonstrações financei-
ras do banco, foram investidos
R$ 45,6 milhões, ante R$ 82,4 mi-
lhões em 2012 inteiro, quando se
registrou recorde de patrocínio.
A maior parte é para o vôlei.

O maior banco público brasi-
leiro estima fechar 2013 com pa-
trocínios esportivos no montan-
te de R$ 90 milhões, expansão
de 10% em relação ao ano ante-
rior, justificada pela inclusão de
handebol, skate, três atletas do
tênis “chancelados” por Gusta-
vo Kuerten (Guga) e o velejador
Bruno Prada.

Os bancos privados não divul-

gam o total de patrocínios por-
que, por questões negociais,
não revelam o quanto investem
para ter a marca em grandes
eventos. O Bradesco afirmou
que investiu R$ 33,7 milhões em
patrocínios esportivos em 2012
e prevê manter o mesmo investi-
mento este ano. O montante
não considera desembolsos co-
mo patrocinador oficial da
Olimpíada e Paralimpíada, cuja
estimativa do mercado gira em
torno de R$ 50 milhões por ano.

Outros bancos não quiseram
revelar valores. O Ministério do
Esporte, no entanto, premia as
empresas que mais colocam di-
nheiro por meio da Lei de Incen-
tivo ao Esporte, que permite de-
dução de impostos.

Em 2012, o Bradesco liderou

o ranking, com R$ 22,5 milhões
de investimentos, seguido pelo
Itaú Unibanco, cujos aportes fo-
ram de R$ 14,9 milhões. A Petro-
brás, com R$ 12,5 milhões, ficou
em terceiro.

Embora menos vultosos que
os patrocínios esportivos, a Cai-
xa pretende ampliar também o
apoio cultural neste ano. No pri-
meiro semestre, foram investi-
dos quase R$ 36 milhões. A ex-
pectativa é que a área cultural
receba até R$ 60 milhões até o
fim do ano, ante R$ 43,3 milhões
liberados em 2012.

Somando esportes e cultura, o
BBdevefecharoanocominvesti-
mentos da ordem de R$ 200 mi-
lhões – praticamente o valor que
a Caixa já gastou somente com o
apoio esportivo.

Influências
políticas

De olho na
folha de
pagamento

Olimpíada. Caixa começou a patrocinar esportes olímpicos em 2003 e a primeira modalidade contemplada foi o atletismo

Sofisticação. Via Uno queria ser alternativa à rival Arezzo
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GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

● Exigências
Os times não podem ter apoio de
concorrentes; devem disputar as
séries A ou B do Campeonato
Brasileiro e precisam apresentar
certidão negativa de débito

● Torcedor
O Bahia, time do presidente da
Caixa, Jorge Hereda, não apre-
sentou a certidão e ficou sem o
patrocínio. No Estado, a Caixa
patrocina o rival Vitória.

● Negociação
Para patrocinar o Chapecoense,
de Santa Catarina, a Caixa exi-
giu ficar com a folha de paga-
mento do município, de R$ 12,6
milhões por mês.

BANCO DO BRASIL
Vôlei de quadra, vôlei de praia, handebol e futsal (confederações e atletas

isolados), vela (atleta), automobilismo (atleta), skate (eventos)

ITAÚ UNIBANCO
Futebol (Copa do Mundo Fifa 2014 e seleção brasileira em todas as

modalidades), tênis (evento e atletas)

BRADESCO
Esportes Aquáticos, basquete, judô, rugby, vela e remo (confederações)

e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 2016

CAIXA Atletismo, ginástica e luta (atletas) e futebol (clubes e evento)

SANTANDER Futebol (atleta), automobilismo (escuderia)* e futebol (evento)

MODALIDADES ESPORTIVAS POR BANCO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




