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Pergunte a um estrangeiro ao que ele associa a palavra “Brasil”. Aposto em: “samba, futebol e 
caipirinha”. Os bons investidores dirão também “etanol, minério de ferro e soja”. No que diz 
respeito a negócios, aos olhos do mundo o Brasil é um ótimo exportador de commodities, um 
primor em extração e exportação, vide Vale e Petrobras. 
 
Mas é também um país que ainda tem muito a fazer para justificar o “B” em BRIC, 
principalmente sobre tecnologia para transformação da matéria prima em produto final, 
elevando o tíquete médio da sua produção. Um gigante pela própria natureza, mas que em 
muitos casos encontra-se deitado eternamente em berço esplêndido. Como no negócio do 
futebol. 
 
O futebol é o maior ativo intangível da marca “Brasil”. Quanto vale o futebol brasileiro? Será a 
soma de 2 Ronaldinhos + Robinho + Kaká + Diego + Alexandre Pato + centenas de outros 
jogadores? Será o valor futuro das transações previstas para os próximos não-sei-quantos 
anos? Quantos outros craques surgirão entre nós? É uma quantia inestimável de tão grandiosa 
e imprevisível. 
 
O Brasil produz boleiros como os EUA produzem artistas, mas a diferença é que aqui não 
temos uma Hollywood para incentivar, nem tampouco sustentar nossos astros; eles nascem do 
puro improviso, do pé no chão no terrão, se agarram com unhas e dentes ao sonho de 
literalmente driblar a miséria, e é somente uma ínfima parte que consegue triunfar. 
 
Produzimos e descartamos diariamente milhares de estrelas da bola, e é essa produção em 
massa voraz, aliada ao know-how congênito dos nossos robinhos, que faz de nós os maiorais. 
Eis que vêm os clubes estrangeiros (agora também do Leste Europeu, da Ásia e do Oriente 
Médio) e nos tiram os protagonistas, empobrecendo nosso espetáculo local. Alijados 
economicamente, nossos clubes ficam à mercê da tentação do Euro fácil, criando um ciclo 
vicioso de (a) descobrimento da matéria-prima e (b) venda.  
 
Falta uma etapa importantíssima do processo, que seria uma etapa intermediária: lapidar e 
enriquecer o produto para só então vendê-lo mais caro. Ou ainda melhor: desenvolver as 
condições para que esse ‘produto’ possa render frutos no próprio mercado local, assim 
aumentando a receita dos clubes, oxigenando o ciclo, e elevando seu valor caso a venda seja 
inevitável. 
 
Hoje nos ‘sobram’ três classes de jogadores atuando no Brasil: (a) Revelações cada vez mais 
jovens, como Pato, que aos 17 trocou o Inter-RS pelo Milan; (b) Medianos – são tantos que 
não caberiam em 10 Gazetas Mercantis; e (c) Veteranos: Edmundo, Romário, Petkovic... 
(próximos da aposentadoria) e Amoroso, Zé Roberto, Adriano... (reciclagem?). 
 
Nós, torcedores, seguiremos sempre a tradição de amor aos nossos clubes de coração, mas 
agora também associada ao prazer de assistir aos maiores do mundo em gramados 
longínquos. Sou Fluminense desde 40 minutos antes de nascer (parafraseando Nelson), mas 
sou também fã dos dribles e gols dos nossos astros-tipo-exportação.  
 
Seriam necessárias muitas outras linhas como estas para tentar apontar as soluções, ou pelo 
menos as causas do problema (um nebuloso misto de desorganização, amadorismo, interesses 
escusos, lavagem de dinheiro, poder político, dependência de poucas fontes de receita...). 
Deixo para uma próxima oportunidade, porque agora preciso correr para assistir Kaká, Pato, 
Ronaldo e Dida desfilando seu futebol de seleção brasileira em gramados milaneses. 
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