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O rico futebol inglês talvez tenha encontrado seu oponente mais temível. É a crise financeira 
mundial, que chega com um ataque de arrasar.   
 
A Liga Inglesa, onde estão brasileiros como Robinho e Felipão, está sendo atingida por vários 
problemas ao mesmo tempo. Os times acumularam dívidas nos últimos anos. A liga inclui 
times de propriedade de magnatas islandeses, americanos e russos, e alguns deles enfrentam 
problemas com câmbio, bancos e empresas. Além disso, alguns grandes patrocinadores 
quebraram ou foram socorridos por governos.   
 
"Os clubes estão começando a ver a ponta do furacão", disse o presidente da Associação de 
Futebol da Inglaterra, David Triesman, este mês. "A arte é garantir que você fique só na beira 
ou saia do caminho dele."   
 
Triesman criticou os clubes pela dívida de 3 bilhões de libras esterlinas (US$ 5 bilhões) que 
acumularam. A receita da liga, em comparação, foi de 1,53 bilhão de libras em 2007, vinda 
principalmente de direitos de transmissão, venda de ingressos e patrocínios, segundo relatório 
da auditora Deloitte & Touche LLP sobre finanças no futebol. Muitas equipes esportivas operam 
no prejuízo há muito tempo. Mas o peso da dívida não está caindo muito bem para alguns 
britânicos.   
 
Nos últimos anos, os times ingleses competiram pelos melhores jogadores do mundo, 
atraindo-os com salários cada vez mais altos. Donos e patrocinadores também vieram do 
mundo todo, com alguns adquirindo times por meio de compras alavancadas que deixaram os 
clubes cheios de dívidas.   
 
Só 8 dos 20 times da primeira divisão tiveram lucros em 2007, em comparação a 16 deles em 
2006, em parte por causa do aumento nos custos dos contratos de jogadores, segundo a 
Deloitte. A concorrência para contratar jogadores elevou os salários para até 150.000 libras 
por semana, ou 7,8 milhões de libras por ano.   
 
Torcedores do West Ham United, de Londres, estão entre os mais preocupados. O bilionário 
islandês que é dono do time era um grande acionista do Landsbanki Islands hf, que quebrou 
este mês por causa da crise financeira na Islândia. A agência de viagens XL Leisure, uma das 
patrocinadoras do clube, pediu concordata no mês passado.   
 
Asgeir Fridgeirsson, vice-presidente do West Ham, diz que o dono do time, Bjorgolfur 
Gudmundsson, está "avaliando todas as opções", mas não está no momento em conversações 
para vendê-lo. O clube terá o dinheiro de que precisa para melhorar sua equipe, diz ele.   
 
Em Liverpool, no mês passado, centenas de torcedores marcharam em protesto contra a alta 
dívida do time local e o atraso na construção do seu novo estádio. A raiva deles era contra os 
americanos proprietários do clube, o bilionário texano Thomas Hicks e seu sócio George Gillett, 
que adquiriram o Liverpool no ano passado por meio de uma compra alavancada na qual a 
dívida foi parar nas contas do time.   
 
Financiamentos bancários de cerca de 260 milhões de libras vão vencer em julho, segundo a 
contabilidade da empresa proprietária do clube. Seus donos adiaram os planos de construir um 
novo estádio, citando o aperto de crédito. "Fora ianques!", gritavam os torcedores no protesto. 
Representantes do Liverpool não responderam aos pedidos de entrevista.   
 
O campeão europeu Manchester United, que tem a conturbada seguradora American 
International Group Inc. como patrocinadora, também foi deixado com uma dívida enorme - 
cerca de 660 milhões de libras depois que o empresário americano Malcolm Glazer o adquiriu 
numa compra alavancada em 2005. Um porta-voz disse que o clube não está "nem um pouco" 
preocupado com o pagamento de sua dívida, dizendo que o time gera dinheiro mais do que 
suficiente para cobri-la   



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 out. 2008, Finanças, p. C4. 
 


