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oda vez que um jovem talento do
nosso futebol é negociado com
um clube do Exterior arma-se
uma grita geral, como se o patri-

mônio nacional estivesse em jogo. A
bola da vez é Alexandre Pato, craque
do Internacional de Porto Alegre, ven-
dido ao italiano Milan, na quinta-feira
2, por 22 milhões de euros (R$ 56,4
milhões). Com apenas 17 anos, nenhum
jogo contra o rival Grêmio no currículo
e apenas 13 gols como profissional, a
chiadeira foi alta. "É quase um tráfico
de menores. Ele não disputou 30 jogos
no Brasil. Não dá, né?", reclama o co-
mentarista esportivo Flávio Prado. "So-
bram para o nosso campeonato atletas
jovens e pernas-de-pau ou velhos."

A venda de Pato faz parte de uma
recente estratégia do Inter de formar
jovens talentos, com foco em atacan-
tes, para futuras negociações. Antes
dele, o clube gaúcho vendeu Rafael
Sobis (aos 19 anos) por US$ 12 mi-
lhões, no ano passado, Nilmar e Da-
niel Carvalho (ambos de 20 anos),
por USS 4,3 milhões e US$ 4,2 mi-
lhões respectivamente, em 2004, e
Fábio Rockenbach (19 anos) por US$
12 milhões, em 2001. As vendas ge-
ram caixa, o que permite ao time
manter uma boa estrutura e fazer no-
vos investimentos.

O Inter, vencedor do Mundial de
Clubes no ano passado, segue o mo-

delo do São Paulo, o campeão do mun-
do de 2005. O time paulista é o me-
lhor exemplo de exportador bem-su-
cedido de jovens talentos. Por ano, O
São Paulo gasta US$ 2,5 milhões com
a formação de jogadores e arrecada
US$ 9 milhões com a venda deles.
Em 11 anos, os atletas revelados pelo
clube renderam USS 103 milhões. "Te-
mos uma excelente formação de base,
marca forte e boa performance coleti-
va, estamos sempre disputando títu-



ENTOS
Os segredos de São Paulo e Inter,
clubes que mesmo exportando
craques são campeões mundiais

los", diz Marco Au-
rélio Cunha, supe-
rintendente de fute-
bol do clube. "O São Paulo é muito
respeitado lá fora pelo marketing que
faz com seus jogadores, pela diretoria
unida e pelas finanças em ordem. O
estrangeiro já sabe que não vai enfren-
tar moleza para levar um talento", diz
a advogada Gislaine Nunes, especi-
alizada em contratos de futebol.

É claro que o País perde quando

MODELO O São Paulo forma
atletas e ganha dinheiro com isso

um jovem jogador
com o brilhantismo
de Pato deixa o
Brasil. Primeiro,
porque não vai
transformar seu ta-
lento em títulos e
projeção internaci-
onal ao clube. Se-
gundo, porque dei-
xa de ser referên-
cia para torcedores
mirins e futuros
atletas. Mas para os
times e para o cra-
que é um bom ne-
gócio. A Lei Pele
ajuda na medida
em que os jogado-
res deixam de ser
propriedade do clu-
be. Ao final de um
contrato, eles têm
liberdade para bus-
car melhores opor-
tunidades e não fi-
cam presos ao time
como antes. Nem

todos os clubes, porém, conseguem lu-
crar com isso.

Veja o caso do lateral-direito Ilsi-
nho. Revelado pelo Palmeiras no ano
passado, o clube endureceu na renova-
ção do contrato do atleta - ele ganha-
va R$ 900 por mês. Com 20 anos na
época, Ilsinho chateou-se e foi jogar
no São Paulo. Lá, tornou-se titular, foi
campeão brasileiro e convocado para
a Seleção. Duas semanas atrás, o São
Paulo o negociou com o Shakhtar Do-
netski, da Ucrânia, por 10 milhões de
euros. Como 40% desse valor pertence
ao jogador, Ilsinho ficou quatro milhões

de euros (R$ 10 milhões) mais rico
em apenas um ano - e o São Pau-

lo, além de engordar o caixa,
mostrou como profissionalis-
mo e boa estrutura dão bons
resultados a curto prazo. •
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