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E le tem mais de cem camisas
de time de futebol, além
das dezenas de bolas, mo-

chilas, estojos, canecas e outras
"bugigangas" de clubes como
Manchester e Chelsea (Inglater-
ra), Barcelona e Real Madrid
(Espanha) e Milan e Inter de Mi-
lão (Itália). João Pedro Kosmins-
ky, 8, faz parte de um time que
não pára de ganhar adeptos no
Brasil: o dos torcedores-mirins
que acompanham os campeona-
tos europeus e elegem uma das
equipes como seu segundo time.
Por aqui, ele é palmeirense, mas
não esconde que seu coração de
torcedor pulsa também do lado
de lá do Atlântico pelo Manches-
ter e pelo Barcelona.

Para Licinio Motta, professor
do Núcleo de Estudos em Negó-
cios do Esporte da ESPM (Esco-
la Superior de Propaganda e
Marketing), a escolha das crian-
ças reflete a globalização do fute-
bol. "Antes, um gaúcho que vinha
para São Paulo falava: 'O meu ti-
me é o Internacional, mas aqui
em São Paulo eu torço pelo Pal-
meiras'. Está acontecendo a mes-
macoisa, mas agora o segundo ti-
me é uma equipe européia", diz.

Tal fenômeno é resultado de
uma estratégia de marketing
muito bem executada. "Surgi-
ram os clubes globais, que pas-
sam a buscar consumidores em
outros locais", afirma Licinio.
"Conquistado torcedor de um
outro time do mesmo país é
muito complicado, por conta da
paixão. Conquistar fora é mais
fácil. Isso aumenta a receita. Na
Europa, onde os clubes são em-
presas, é uma tendência."

A indústria é tão bem azeitada
que são vendidos pacotes para os
torcedores acompanharem os
deslocamentos dos times. João
embarcou com o padrasto, o mé-
dico Marcelo Aisen, 35, para um
tour de 15 dias pela Europa, em
dezembro do ano passado. O
atrativo principal eram jogado-
res, partidas e estádios.

A aventura turístico-fútebolís-
tica de João foi narrada em um
blog (http://www.terra.com.br
/terraniagazine/blog/joaozinlio
/index.htm). A primeira parada
foi em Barcelona. De lá, os dois
embarcaram no mesmo vôo de
Ronaldinho Gaúcho rumo a Va-
lência, onde a equipe ia jogar. Ca-
da um deles pagou €350 (RS 910)
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pela passagem, mais diária no
hotel dos jogadores e ingresso da
partida. Além de vibrar com a vi-
tória por 3 a O do time catalão, no
avião, João sentou-se entre Ro-
naldinho e Deco, brasileiro, mas
que se naturalizou português.

Além de autógrafos, descolou
com eles o número do celular de
Cristiano Ronaldo, a estrela por-
tuguesa do Manchester, outra
parada da viagem. Não só falou
com o craque como foi convida-
do para assistir a um jogo junto à
família dos atletas. "Tem hora
que nem acredito no que aconte-
ceu", afirma João. "Em Man-
chester, eu fui com os jogadores
até o túnel, quase dentro do cam-
po. Foi a melhor coisa da minha
vida. Queria que todas as crian-
ças pudessem fazer o mesmo."

Em terras brasileiras, João
cumpre rigorosamente o com-
promisso de, todos os dias, assis-
tir aumapartidade futebol. Os fa-
náticos pelo esporte têm um vas-
to leque de opções à disposição,
tanto na TV aberta como nos ca-
nais pagos (leia texto à pag. 10).

E claro que a presença maciça
de jogadores brasileiros nos clu-
bes europeus é forte atrativo pa-
ra uma garotada que também
sonha em jogar no exterior.
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Da "turma da bola" do colégio
Augusto Laranja, uma escola
particular de Moema, na zona
sul de São Paulo, Matheus Mari-
celli, 10, torce pelo Milan e sonha
em ser estrela do time: "Quero
começar jogando no Brasil e de-
pois ir para a Europa. De lá só
volto com uma boa oferta".

Os torcedores globais, no en-
tanto, não demonstram tanta fi-
delidade assim aos times. "A
maioria das crianças que torcem
pelos times europeus identifica-
se com o jogador. Não há uma fi-
delidade ao clube e sim ao cra-
que", diz João Antônio Mein-
berg, coordenador de futsal do
colégio Bandeirantes há 32
anos, citando o exemplo recente
da contratação do brasileiro Ale-
xandre Pato pelo Milan. "Multi-
plicam-se as camisetas do clube
italiano pela cidade."

Depois de esbarrar com Ro-
naldinho Gaúcho em um hall de
hotel no Guarujá, Almir de Me-
nezes Augusto Laranja, 10, pas-
sou a torcer pelo Barcelona. En-
quanto o brasileiro estiver por lá.
Se o atleta trocar de equipe, Al-
mir já avisou que também muda
de camisa. Bruna Acras Grecco,
10, concorda. Ela integra a torci-
da do Kaká, onde quer que ele es-
teja. "Torço pelo time que tem o
melhor jogador do mundo", diz
ela, que divide com os primos
uma camisa do time italiano.
Eles fazem uma espécie de esca-
la para uso do uniforme, que cus-
ta de R$S 130 a R$ 200.

Morador do Jardim Mirna, pe-
riferia da zona sul de São Paulo,
Gabriel Lima, 11, ainda sonha
com a camiseta oficial do Man-
chester, que, segundo ele, joga
com "raça e velocidade". No Bra-

sil, seu time é o Santos, preferên-
ciaherdadadopai.

Gabriel passa o dia jogando
futebol na rua, no campo ou na
quadra da escola. Aos três anos,
fez sua primeira bola. Era um
emaranhado de sacolas que
passava o dia chutando pelos
cômodos da casa. Ele ainda não
tem uma bola de grife, mas pe-
diu aos pais -cuja renda mensal
fica em torno de R$ 800- como
presente de aniversário, no
dia 17, uma camisa original
do Manchester, que
custa R$ 150.
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