
O futebol é um esporte muito simples.
Qualquer pequeno grupo de crianças,
em qualquer parte do globo, pode im-
provisar uma bola de meia, usar uma
latinha ou até uma pequena pedra e sair
chutando por aí, mais ou menos como
se fazia na China há alguns milhares de
anos, como disse Eduardo Galeano,
grande escritor uruguaio e fã do espor-
te, em seu livro Futebol: ao sol e à sombra.

Segundo Galeano, é bem provável
que os chineses tenham sido os inven-
tores das bases do futebol ainda duran-
te o período neolítico, quando bolas de
pedra eram manufaturadas para que ha-
bitantes da província de Shan Xi pudes-
sem chutá-las. Mais tarde, durante a di-
nastia dos Han (206 a.C. - 220 d.C.),
|ogava-se o cuju (ou tsutchu, que significa
golpe na bola com o pé), que possuía
regras muito semelhantes às do futebol
conhecido atualmente, praticado nas
ruas e em terrenos baldios por crianças,
adolescentes e adultos, que comemoram
com êxtase cada vez que a bola passa
entre as "balizas", muitas vezes forma-
das apenas pelos chinelos de algum dos
jogadores e separadas por uma distân
cia aleatoriamente escolhida. E é essa
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simplicidade que faz do futebol o espor-
te mais popular do planeta e lhe dá um
poder tão grande, a ponto de sua Copa
do Mundo ser o único evento esportivo,
além dos Jogos Olímpicos, capaz de
emocionar e mobilizar povos de todos
os continentes. Nas últimas décadas, essa
força acabou se transferindo para os
negócios que giram em torno do espor-
te. Hoje, o futebol movimenta uma eco-
nomia que chega à casa dos bilhões de
dólares. Na temporada 2006-2007, os 20
maiores clubes do mundo atingiram uma
receita combinada equivalente a 5,4 bi-
lhões de dólares.

PARTICIPAÇÃO SECUNDÁRIA
Como em quase todas as áreas da

economia mundial, o dinheiro do fute-

Os clubes europeus
fazem do esporte um
negócio milionário. Os
brasileiros mal se
sustentam exportando
jogadores | Rafael Hernandes

bol é distribuído desigualmente. O Bra-
sil, por exemplo, que produz regular-
mente jogadores de alta qualidade e cuja
seleção possui o maior número de títu-
los mundiais, exerce papel secundário
nesse negócio. A começar pelo volume
das receitas de nossos principais clubes,
nenhum deles relacionado entre os maiores
do mundo, que, em 2007, foi de cerca
de 815 milhões de dólares.

Segundo a Casual Auditores Inde-
pendentes, empresa especializada em en-
tidades esportivas e responsável por es-
tudo realizado com informações finan-
ceiras obtidas nas demonstrações con-
tábeis dos clubes de maior receita do
País, esse é o maior valor alcançado des-
de que esses dados começaram a ser di-



vulgados. Amir Somoggi, da Casual, diz
que essa renda advéni principalmente de
fontes como a venda de direitos de trans-
missão para a TV e das arrecadações ob-
tidas com esporte amador, com o setor
social do clube e com o marketing.

O dinheiro da TV tem lugar de des-
taque na arrecadação, há alguns anos, e
chegou até a ocupar a primeira posição.
Levando em conta somente as transmis-
sões do Campeonato Brasileiro negociadas
pelo Clube dos 13 (grupo formado pe-
los mais tradicionais times nacionais)
com a TV Globo, em 2008 essa fonte de
arrecadação deve gerar 300 milhões de
reais para os clubes, receita que deve su-
bir nos próximos anos com a disputa
cada vez mais acirrada entre as emisso-
ras pela liderança da audiência.

Os departamentos social e amador
dos clubes, por um bom tempo consi-
derados deficitários, devido à arrecada-
ção marginal que obtinham, passaram a
ser encarados de forma diferente nos úl-
timos anos: em 2007, tornaram-se a ter-
ceira principal fonte de receita. Há dois
clubes que merecem destaque nessa área,
ambos de Porto Alegre: Internacional,
que arrecadou 20,1 milhões, e Grêmio,
que obteve 18,5 milhões.

Apesar de ser uma atividade incipi-
ente no futebol brasileiro, o marketing
demonstrou crescimento superior ao das
demais fontes: entre 2003 e 2007, a ar-
recadação proveniente dessa atividade
entre os principais clubes de futebol do
País saltou de 59 milhões de reais para
145 milhões de reais.

UM TERÇO, TRANSFERÊNCIAS
A maior fonte de arrecadação, no en-

tanto, não vem da exploração do espe-
táculo esportivo ou da paixão dos tor-
cedores e associados. A transferência de
atletas, especialmente ao exterior, é que
reina sobre todas as fontes de receita.
Somente no último ano, elas represen-
taram aproximadamente 455 milhões de
reais. O que eqüivaleu a 34% de todo o
dinheiro arrecadado pelos grandes clu-
bes brasileiros. O número de atletas na-
cionais negociados com o exterior em
2007 foi recorde, 1.085, 27,5% a mais
que os 851 do ano anterior. Os destinos
desses jogadores foram os mais varia-
dos possíveis, desde países tradicionais,
como Espanha, Itália e Alemanha, até

os improváveis Vietnã, Montenegro,
Letônia e Ilhas Faroe, num total de 88
nações. Portugal, com 227 jogadores, foi
o que mais contratou brasileiros.

O Brasil não é o único grande ex-
portador. Países da América Latina e da
África estão na mesma situação: torna-
ram-se criadouros de craques que bri-
lham no estrangeiro. Somente na última
Copa Africana de Nações, por exemplo,
mais da metade dos 146 atletas que dis-
putavam o torneio jogavam na Europa.

Enquanto o futebol dos países da pe-
riferia se sustenta vendendo seus cra-
ques, o da Europa, lar dos clubes mais
ricos do planeta, vive da exploração do
espetáculo que eles proporcionam. Se-
gundo Somoggi, os clubes europeus têm
"três 'macro-receitas': os recursos gera-
dos com seus es tádios (chamados
matchday revenues), os provenientes da
mídia e as receitas com a exploração co-
mercial de suas marcas".

Um exemplo de grande negócio efe-
tuado por um clube europeu é o acordo
entre o Arsenal FC, da Inglaterra, e a em-
presa de transporte aéreo Emirates
Airlines. O Arsenal assinou contrato com
a companhia num valor equivalente a 180
milhões de dólares. O clube receberá
esse dinheiro por ceder, por 15 anos, os
naming rights, direito de escolha do nome
do novo estádio que construiu, e tam-
bém por permitir, por oito anos, que a
empresa estampe sua marca na camisa
utilizada pelos jogadores.

Esses recursos financiarão boa par-
te dos mais de 700 milhões de dólares
gas tos na const rução do Emirates
Stadmm, moderníssima arena com ca-
pacidade para 60 mil pessoas e que con-
ta com uma grande loja voltada para a
comercialização de artigos com a marca
do clube, museu, bares e restaurantes.
Com a nova casa, o Arsenal elevou suas
receitas nos dias de jogos em quase 10%,
de 70 milhões de dólares na temporada
2006-2007 para 76 milhões na encerra-
da neste ano.

No caso do futebol brasileiro, os
motivos para que nossos clubes tenham
se tornado fornecedores de jogadores
para a Europa e outros centros são vari-
ados, a começar pela diferença de poder
econômico entre o País e muitas das na-
ções importadoras, e entre nossos times
e os de fora. Na opinião de Somoggi,

parte principal dos problemas que leva-
ram a essa situação está no modo como
os clubes brasileiros são administrados.

Dados das pesquisas da Casual Audi-
tores mostram que enquanto as receitas
dos clubes aumentam de forma irregu-
lar, descontínua, com momentos de ex-
pansão seguidos de retração, as despesas
sobem regularmente, mesmo nos anos de
redução na arrecadação. Somente no úl-
timo ano, as despesas totais das 21 maiores
agremiações se elevaram de 39% para
1,63 bilhão de reais, anulando completa-
mente o bom ano de receitas e contri-
buindo para que o já considerável déficit
de 2006, de 197 milhões de reais, cresces-
se 53% e chegasse a 309 milhões de reais.

TIMEMANIA É SOLUÇÃO?
Para remediar essa situação, o gover-

no federal instituiu a Timemania, uma
nova loteria administrada pela Caixa
Econômica Federal (CEF) baseada nas
marcas dos times, que recebem 22% da
receita arrecadada. Mas, como o grande
credor individual dos clubes é o próprio
governo federal, o que eles embolsariam
acabaria indo diretamente para órgãos,
como o Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), a Secretaria da Receita Fe-
deral, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). Pelo menos,
até que as dívidas sejam sanadas.

Um efeito controverso da nova me-
dida foi que, ao aderirem à Timemania,
alguns clubes tiveram suas dívidas au-
mentadas expressivamente. Isso porque
a adesão foi condicionada à emissão de
certidões negativas dos órgãos oficiais.
Dessa forma, dívidas não assumidas pe-
los clubes, por motivo de disputas judi-
ciais, passaram a constar dos balanços.
Assim, o Fluminense carioca viu seu pas-
sivo subir para 104,5 milhões de reais.
São Paulo (29,8 milhões de reais),
Flamengo (23,1 milhões de reais) e Pal-
meiras (21 milhões de reais) também
sentiram o mesmo efeito.

A simplicidade do jogo de futebol
contrasta com a complicada situação de
nossos clubes. As dívidas dos beneficia-
dos com a Timemania podem ser pagas
em até vinte anos. E um bom tempo.
Será o suficiente para que o futebol bra-
sileiro assuma um novo papel nos negó-
cios globais?. 
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