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Jabaquaratem
semanadoSebrae
Até odia 31, o Sebrae-SP/Es-
critórioRegionalCapital Sul e
aSubprefeitura do Jabaquara
realizarão aSemanadoEm-
preendedor nesse bairro da
ZonaSul paulistana.A ação,
que temoapoio daAssocia-
çãoComercial de SãoPaulo -
Distrital Jabaquara, Escola de
Empreendedores, RotaryClub
e Itaú, vai oferecer aos em-
preendedoresda região um
ciclo gratuito de palestras e
cursosde gestãoempresarial.

Fiespinaugura
SalasdeCrédito
AFederação das Indústrias do
EstadodeSãoPaulo (Fiesp)
inaugurou ambientesdenomi-
nadosSalas deCrédito para
oferecer informações sobre as
linhasde financiamento dispo-
níveis na redebancária, orien-
tação sobre abertura de conta
corrente e cadastropara identi-
ficar os entravesque impedem
oacesso ao crédito àsmicro,
pequenasemédias empresas.
AsSalas deCrédito funcionam
nasededa Fiesp.

Abertaa inscrição
paraco-expositores
Apartir de segunda-feira, enti-
dades e empresários terão
nova chance para divulgar seu
trabalho internacionalmente
integrando o time de co-expo-
sitores reunidos no estande
doBrasil, a cargo doMinisté-
rio do Turismo. Já estão aber-
tas as inscrições para a partici-
pação nos eventos da Agenda
de PromoçãoComercial do
TurismoBrasileiro no Exterior
no segundo semestre, e elas
podemser feitas pelo site
www.fbcvb.org.br.

Emtempo

Empresasno
sistemade lucro
realusama lei

MICROEMPRESAS SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

EMPREENDEDORISMO

Culturadávisibilidadeamicros

Boa parte do ganho veio da renegociação da dívida feita no ano passado
Grupo diz que não há intenção de
vender fatia na operadora brasileira

APOIO–EmRapunzel, atoresganharamrefeição, tecidose isopor

Maioria não se enquadra em leis de incentivo, mas apoio independente também dá retorno

FINANCIAMENTO

GIGANTE–EstúdiosdaGloboemSãoPaulo: grupoédonodamaior redede televisãodoPaís

GrupoGlobofecha2005com
lucrolíquidodeR$1,97bilhão

●●●A Lei Rouanet permite que
o doador ou o patrocinador
deduza do imposto devido na
declaração do Imposto sobre
a Renda parte do valor que for
contribuído em favor de proje-
tos culturais. Ela poderá dedu-
zir 40%do valor de doações e
30%no caso de patrocínios. A
empresa também tem o direi-
to de obter retorno em produ-
tos, como livros e CDs, para
utilizar como brinde.
Para ter esse benefício, a em-
presa deve estar cadastrada
no sistema tributário com ba-
se no lucro real. O valor a ser
abatido não pode ultrapassar
4%do valor total. Como a
maioria dasMPEs está enqua-
drada no Simples ou no lucro
presumido, não têm acesso ao
benefício. “A lei exige declara-
ção de IR detalhada, o que
afasta as empresas”, explica o
consultor Ary Scapin.

‘Vivodeudimensão
àPortugalTelecom’

EVENTOSTURÍSTICOS

MARKETING

Ana Paula Lacerda

Junto ao nome de um banco de
grandeporte,aempresadetec-
nologia de impressão Reis Offi-
ceaparecenocartazdedivulga-
ção da peça Rapunzel, que fez
temporada em Campinas e de-
ve estrear na semana que vem
emSãoPaulo. “Nãosomosuma
empresa grande, mas resolve-
mos, por meio da Lei Rouanet,
passar uma parte do nosso Im-
posto de Renda para o incenti-
vo à cultura”, diz o presidente
da empresa, José Martinho
Reis. “Se pagássemos normal-
mente,diretoàReceita, essedi-
nheiroseriausadoemalgumlu-
gar.Preferimosdarumdestino
definido para ele.”
Reis conta que já patrocinou

eventos esportivos, e tudo isso
contribuiu para o melhor rela-
cionamento com o cliente.
“Crescemos 15%no último ano,
e devemos crescer 20% em
2006.Evamoscontinuar inves-
tindo em cultura”.
Sãorarasasempresasdemi-

cro, pequeno e médio portes
que utilizam a Lei Rouanet ou
mesmo as que dão apoio inde-
pendente a produções cultu-
rais. “Muitas têm receio da lei.
Acham que, se fizerem renún-

cia fiscal em prol da cultura, o
governoficarádesconfiadoefa-
rá uma devassa no seu impos-
to”, diz o consultor do Sebrae-
SPAryScapin. “Outrasempre-
sas,quenãoseencaixamnasca-
racterísticas da lei (ver box),
acham que são pequenas de-
mais para contribuir com algu-
macoisa.Deveriahaverumme-
lhorenquadramentoda leipara
queaspequenascontribuíssem
mais, já que 99% das empresas
do País sãoMPEs.”
ParaodiretordapeçaRapun-

zel, Marcelo Medeiros, o medo
de ter as contas analisadas a
fundo é equivocado. “AReceita
olharácomatençãoparaoagen-
te cultural, que ficou com o di-
nheiro que seria do governo”,
diz. “Será do produtor cultural
a responsabilidadede justificar
o que foi feito com o dinheiro
público.”
Para Medeiros, nenhuma

ajuda que as empresas ofere-
cemépequena. “Nonossocaso,
além da Reis Office, houve res-
taurantesque forneceramuma
refeição para os atores, uma
que forneceu tecidos e outra
queforneceuisopor”,exemplifi-
ca. “Quanto custa isopor? Pou-
co? Pois para nós foi uma enor-
meajuda, jáquetodososnossos

cenários são em relevo.”
O Sebrae-SP atende desde

2000umaredecom2.500agen-
tes culturais, e todas as empre-
sas interessadasempatrocinar
projetos são colocadas em con-
tato com essa rede. “As peque-
nas empresas não podem dar
R$ 100mil para umaprodução.
Mas muitas podem oferecer
uma hospedagem ou fazer al-
gunscartazes.E,nocasodaspe-
quenas, muitas vezes o retorno
dessetipode investimentoétão
bom, ou até maior que o de mí-
dia convencional.”
Arazão,diz ele, éque“a ima-

gem da empresa fica associada
àdapreocupaçãocomacultura
ecomoconhecimentoe traz re-
sultados duradouros.” Scapin
sugere, no entanto, que as em-
presas busquem atividades re-
lacionadas com seu público-al-
vo. “Pode ser música para os
adolescentes, uma exposição
para mulheres, o que quer que
seja interessante para os clien-
tes.Elesvãoselembrardoeven-
to e da empresa.”
A empresária Sara Fogaça,

de Blumenau (SC), sente os re-
sultados desse tipo de ajuda.
Apesar de não utilizar a Lei
Rouanet, ela com freqüência
fornece os itens de decoração

queproduzparamobiliar even-
tos, como a Oktoberfest e ou-
trosquelevamaculturadacida-
de para outros lugares doPaís.
“Não faço isso por lucro,

nem coloco banners com meu
nome. Faço porque me sinto
bem comigo mesma em ajudar
aculturadaminhacidadee,por
conseqüência, a população da-
qui”, diz ela. Mas não nega que
houve reflexo nos negócios: “
As pessoas perguntam quem
fezadecoraçãoeacabamprocu-
randominhaempresa.E jávêm
com uma imagem boa, de em-
presa engajada.” ●

MÍDIA

Alaor Barbosa
RIO

AGloboComunicaçõeseParti-
cipações, empresa resultante
da fusão da TV Globo e da Glo-
bopar, registrou lucro de R$
1,97 bilhão em 2005, com au-
mento de 414,62% ante o regis-
trado em2004, segundo balan-
ço da empresa. Esse resultado
é pro forma, pois não pode ser
comparado diretamente com
os resultados dos anos anterio-
res por causa do processo de
fusão entre as duas empresas,
que tinham várias operações
cruzadas entre si.
Boa parte do lucro resultou
doprocessoderenegociaçãoda
dívida do grupo emmeados do
anopassado.Em2004,aempre-
sa declarou despesas financei-
ras de R$ 554milhões, enquan-
to os dados referentes a 2005
contabilizam ganhos financei-
ros líquidos de R$ 416 milhões.
As receitas de vendas líquidas
contabilizadaspelogruposoma-
ram R$ 5,588 bilhões em 2005,
comaltade4,67%emrelaçãoao
registrado no ano anterior.
Apenas no quarto trimestre
de 2005, aGlobo registrou pre-
juízo líquido de R$ 105,4 mi-
lhões, comparado ao lucro de
R$ 427,883 milhões registrado
no quarto trimestre de 2004.
As receitas líquidas no último
trimestredoanopassadosoma-
ram R$ 1,524 bilhão, pratica-
mentenomesmonívelregistra-
donoquarto trimestrede2004
(queda de 0,31%).
Conforme dados da empre-

sa,asvendasdeanúnciospubli-
citáriosparaomercado(tercei-
ros) registraram queda nomi-
nalde6,72%, somandoR$ 1,476
bilhão, ante R$ 1,582 bilhão no
quarto trimestre de 2004. Em
contrapartida os anúncios de
empresasdoprópriogrupopra-
ticamente dobraram no perío-
do, atingindoR$ 138milhõesno
quarto trimestre de 2005 (R$
69,414 milhões no quarto tri-
mestre de 2004).
OendividamentototaldaGlo-
bo registrou queda de US$
330,1 milhões no ano passado,

após a renegociaçãodadívida e
um pré-pagamento feito pela
companhia emdezembro. Com
isso,adívidatotaldogrupocaiu
de US$ 1,426 bilhão no final de
2004 para US$ 1,108 bilhão no
finalde2005.Amaiorpartedes-
sa dívida foi reescalonada para
2011 (US$ 640 milhões) e 2012
(US$ 334milhões), o que alivia-
ráocaixadacompanhianospró-
ximos cinco anos.
O grupo declarou moratória
dadívidanofinalde2002,como
forteaumentonacotaçãododó-
lar, mas tem sido beneficiado

pela queda da moeda ameri-
cana em relação ao real nos
últimos anos. Praticamente
toda a dívida do grupo é com
credores estrangeiros.
A participação do grupo
na Net Serviços caiu para
apenas 13,20% no final do
ano passado, ante os 46,97%
registrados no final de 2004.
Essa participação foi vendi-
da para o grupo mexicano,
Telmex, que controla a Em-
bratel e as empresas de tele-
fonia celular reunidas sob a
marcaClaro. ●

TELECOMUNICAÇÕES

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

LISBOA

OpresidentedaoperadoraPor-
tugal Telecom (PT), Miguel
Horta e Costa, afirmou que a
empresa não pretende vender
sua participação na Vivo, joint
ventureformadajuntocomaes-
panholaTelefónica.Opresiden-
te da companhia explicou que
houve uma “precipitação na
análise” feita pela Sonaecom –
empresa portuguesa que pre-
tende adquirir a Portugal Tele-
com. Em fevereiro, o presiden-
te da Sonaecom, Paulo Azeve-
do, disse que o Brasil “tem sido
prejudicial para a Portugal Te-
lecom”.
“AVivodeudimensãoaopro-
jeto empresarial da Portugal
Telecom, sendo que a exposi-
ção no Brasil dá à companhia
uma opção de criação de valor
acionáriono futuro”,disseHor-
ta e Costa em entrevista publi-
cada ontem pelo jornal portu-
guêsDiário Econômico.
Oexecutivodescartoualgum
tipo de mal-entendido com sua
sócia Telefónica na gestão da
operadora brasileira e afirmou
que as duas empresas mantêm
uma relação exemplar. “Não se
podedizerqueafaltadecontro-
le (total da Vivo) nos tenha for-
çado a seguir uma estratégia
que não nos interessasse. Te-
mos uma sintonia total”, afir-
mou.
Horta eCosta destacou a im-
portância que o grupo portu-
guêstemnaoperadorabrasilei-
ra,quegeraummaiorinteresse
dos investidores. “SemoBrasil,

a Portugal Telecom seria uma
empresaquasedoméstica, con-
finadaaumpaíscompotenciali-
dades de crescimento limita-
das. Com seus 30 milhões de
clientesnoBrasil,aPortugalTe-
lecom entra no radar dos gran-
des investidores”, disse.

NOVA OFERTA
HortaeCostaadmitiuapossibi-
lidade de lançamento de uma
oferta pública de aquisição
(OPA)alternativa à apresenta-
dapela Sonaecom, filial de tele-
comunicações da Sonae, sobre
a companhia que dirige. “(Uma
novaOPA sobre a Portugal Te-
lecom) é umapossibilidade que
existe, inclusiveporqueaoferta
da Sonaecom é inadequada em
relação ao preço apresentado.”
OpresidentedaPortugalTe-
lecom afirmou que a oferta da
Sonaecom, primeiro grupo in-
dustrialportuguês,ébaixaeuti-
lizao fluxodecaixa (lucrobruto
maisamortizações)dosacionis-
tas da Portugal Telecom “para
pagar o elevado endividamen-
to” da empresa. A oferta feita
pela Sonae em fevereiro foi de
cerca de€ 10,7 bilhões.
Ele acrescentou que a oferta
“não apresenta racionalidade
industrialepretendeutilizaras-
simetricamente a eliminação
das restrições estatutárias”. E
observouqueaofertadeaquisi-
ção feita pela Sonaecom deve-
semaisaumareação frenteaos
maus resultados da companhia
doGrupoSonaeeadiversos re-
vezes empresariais do que a
umadecisão estratégica. ●

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-18:20060328:

B18 NEGÓCIOS TERÇA-FEIRA, 28DEMARÇODE2006
OESTADODES.PAULO

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 2006. Economia. B18.




