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MENINOS DA GRANJA
FUTEBOL Com um centro de treinamento milionário, a Traffic
espera fazer o investimento em formação de atletas render mais

A
pouco mais de 100 quilôme-
tros da capital paulista, 111
meninos e rapazes vivem lon-
ge dos pais, longe dos amigos,
longe das namoradas. Não são

seminaristas nem alunos de colégio in-
terno. Estão isolados porque querem.
Na verdade, estão incubando. O objeti-
vo comum a todos é tão repetitivo quan-
to verdadeiro. Pela ordem: sair dali ven-
dido, jogar bola num clube grande, "fa-
zer o nome", ir para a Europa. O sonho
de ser um jogador de futebol de sucesso
é muitas vezes o alicerce da família, não
raro em má condição financeira.

Dois detalhes diferenciam esses garo-
tos, com idades entre 13 e 20 anos, dos mi-
lhares que se amontoam em alojamentos
e centros de treinamento (CT) de grandes
ou pequenos clubes País afora. O primei-
ro é a qualidade do local em que se encon-
tram. A recém-inaugurada Academia Traf-
fic custou 18 milhões de reais e é apenas
mais um dos tentáculos da poderosa hol-
ding de marketing e fu-
tebol Traffic, também
conhecida como o impé-
rio de José Hawilla, o J.
Hawilla, ex-jornalista es-
portivo que ficou milio-
nário (ou bilionário) ao
explorar relações e opor-
tunidades empresariais
no mundo do futebol.

primeiro. A Traffic, ainda que tenha re-
gistrado um time de futebol com o
nome Desportivo Brasil (e também um
Miami FC, nos EUA), não tem o ativo
mais valioso dos amadores e endivida-
dos clubes brasileiros: a torcida. Nin-
guém ama nem torce pelo Desportivo.
Na Traffic, cada um torce por si.

Vence no lado financeiro da bola quem
é mais organizado e tem postura empre-

sarial. É aí que a Traffic reina. Para os clu-
bes brasileiros, é "péssimo" que exista na
praça um criadouro de craques com exce-
lentes condições de treino, alimentação,
apoio médico e acompanhamento técni-
co. E um concorrente forte demais no que
eles são incompletos. "O grande patrimô-
nio de um time de futebol é sua torcida.
Numa comparação, os clubes teriam mui-
to mais recursos para fazer uma gestão

dessas do que agente. Nós
só temos a visão empresa-
rial, por que os clubes não
podem ter?", questiona
Júlio Mariz, presidente-
executivo da Traffic, certo
de que esse dia está longe.

A holding do marke-
ting esportivo nasceu de-
pois que Hawilla deixou
o jornalismo e adquiriu
uma empresa de publici-
dade externa. No início

dos anos 1980, foi pioneiro na explora-
ção dos anúncios ao lado dos gramados
brasileiros. Dali, passou a vender os di-
reitos de transmissão de jogos e também
a conceber e organizar eventos. As liga-
ções do ex-jornalista com empresários,
somadas a um aguçado senso de oportu-
nidade, levaram-no a intermediar o con-
trato da Umbro para fornecer material
esportivo à seleção brasileira e, pouco de-

pois, a negociar a troca desta pela Nike
nas camisas amarelas (o contrato, de 310
milhões de dólares, foi um dos mais al-
tos do mundo à época). A Traffic detém
e negocia os direitos de transmissão da
Copa Libertadores da América, da Copa
Sul-Americana, das Eliminatórias da
Copa do Mundo realizadas no Brasil, da
Concacaf, da Copa América e da Copa do
Brasil (rebatizada de Copa Kia do Brasil,
em contrato de naming rights também da
Traffic). A empresa ainda tem um braço
de mídia que engloba a TV Tem, retrans-
missora da Rede Globo no interior pau-
lista, e jornais da rede Bom Dia.

De ativo humano, além dos meninos da
granja, a Traffic criou um fundo (na
verdade, uma Sociedade de Propósito
Específico) para gerir 40 milhões de
reais, investidos nos direitos financei-
ros de 36 jogadores profissionais. Des-
tes, quatro já foram vendidos (Diego
Cavalieri, Renato Augusto, Henrique e
Anselmo) e, em fevereiro, na primeira
distribuição dos lucros aos cerca de 20
investidores, sendo a Traffic detentora
de 47% das cotas, o rendimento foi
maior que 20% em menos de um ano.
Excepcional. "O resultado foi além das
expectativas. Temos intenção de abrir
outro fundo semelhante, mas isso de-
penderá de como os negócios relacio-

0 segundo detalhe é um
desdobramento deste



CT, onde ocupam suítes com duas camas
e têm o direito de dormir fora, se avisa-
rem antes. Todas as demais regras são
iguais. "Aqui dentro, valorizo o bom com-
portamento. Não posso fazer diferença
pelo desempenho em campo", explica o
superintendente do CT, Rodolfo Canave-
si. Mariz vai adiante: "A gente quer que
os atletas formados no Desportivo Brasil
tenham um selo de qualidade".

A granja dos meninos repousa às mar-
gens da rodovia que liga Itu a Porto Fe-
liz. Os cinco campos oficiais são como
gigantescos degraus verdejantes, e a área
construída é como o degrau do meio.
Dos gramados é possível ver e ouvir o zu-
nido dos caminhões no asfalto. Vez por
outra, o coclóc-coclóc de cavaleiros em
romaria. Pelos quartos e corredores do
CT, é notório que o isolamento dos me-
ninos (quebrado pela ida à escola públi-
ca, onde buscam mais namoradas do que
teoremas de Pitágoras) gera uma tensão
hormonal que só não é mais intensa do
que a melancolia da saudade.

"Minha mãe me liga todo dia. Ela não

sub-15, sub-17 e sub-
20, alguns integrantes
das comissões técni-
cas e profissionais do
Ituano (time cheio de
jogadores da Traffic)
também moram no

nados ao futebol reagirão à crise", ex-
plica Mariz, sem pressa de lucrar.

Enquanto isso, gira a engrenagem na
Academia Traffic. Os meninos comem
(três refeições balanceadas e dois lan-
ches), vão à escola pública, treinam (às
vezes em dois turnos), jogam bola, fa-
zem relaxamento na piscina e ocasional-
mente passam pelo departamento mé-
dico, recolhem-se e ligam os notebooks
no MSN e no Orkut. A noite, nada. Lu-
zes apagadas e multa para quem sair da
linha. Dormem cansados e acordam
prontos para fazer tudo de novo.

As paredes do CT são branquíssimas. É
proibido encostar os pés nelas e um be-
del e uma governanta se encarregam de
fazer esta e outras normas serem cumpri-
das. Há 24 apartamentos com três beli-
ches em cada. Os lençóis são brancos, os
cobertores, ocre. Não há nada pendurado
nas paredes. Nada para fora das janelas
(um varal de chão recebe as toalhas úmi-
das). No refeitório, branquíssimo, uma
placa ordena "silêncio". Além dos times



diz, mas sei que sente saudades. Ela me
pergunta se eu estou gostando, se quero
continuar. E o meu pai fala pra eu dar o
máximo aqui", diz o volante Nilson Antô-
nio Belém Júnior, o Juninho, de 14 anos.
Natural de Ribeirão Preto (SP), assim
como 80% dos meninos, chegou ao Des-
portivo depois de chamar atenção do
coordenador técnico Pita, ex-jogador do
São Paulo e do Santos, num jogo de exibi-
ção. "Agradei e fiquei. Minha mãe assinou
um pré-contrato, ela é minha empresária",
diz o garoto, que joga futebol desde os 4
anos. Ao contrário da maioria, Juninho
tem o privilégio de receber a visita dos pais
com certa regularidade. Como todos, quer
jogar num time grande, na seleção, e ir
para a Europa. Como a maioria, não gosta
das aulas de inglês na escola. "Quando eu
for pra fora, contrato um tradutor."

Natural de Mossoró (RN), o zagueiro
Gildeon Bezerra, ou índio, também está
incubando. Ele tem 14 anos e há um ligou-
se ao Desportivo. "Se não der certo aqui,
volto pra roça", diz, com bom humor e so-
taque carregado. Diego Parisotto Alves, 14
anos, também defensor, é de Mococa (SP)
e conta como dribla a saudade da família:
"Sinto todo dia, mas a gente está aqui pra
trabalhar". Os três dividem o quarto com
mais três meninos. Além do sonho doura-
do do futebol, guardado para o futuro,
compartilham um problema bem presen-
te, ligado a meninas: "Aqui é uma seca
mesmo", dizem em coro, e começam a rir.

Mas há quem busque o isolamento e o
veja como vantagem. "Moro aqui para fu-
gir da bagunça", diz o meia Moacir Alves
de Andrade Júnior, de 20 anos, jogador
do Desportivo Brasil empres-
tado ao Ituano. Antes de se
tornar profissional, diz ter
sido ludibriado por um me-
diador. "Ele disse uma coisa e
fez outra, mas tudo bem.
Quando eu for vendido, o que
ele ganhou não vai ser nada",
promete. Moacir esteve na
Holanda e não se adaptou.
"Quero voltar, mas voltar co-
nhecido". Em 2008, ficou seis
meses emprestado para o Pal-
meiras e, mesmo não apro-
veitado, diz ter evoluído mui-
to. Hoje, considera seu salá-
rio "muito bom" e detém 15%
dos próprios direitos finan-
ceiros. A Traffic, 85%. Ele

está satisfeito. "Minha mãe quer que eu
troque meu nome na camisa, de Moacir
para Juninho. Ela diz que Moacir é nome
de doutor, que não é pro futebol."

Sérgio Donizetti Grande, o Serginho,
de 18 anos, está em um estágio interme-
diário. Não ganha os 160 reais de ajuda de
custo dos menores (embora alguns rece-
bam mais), nem tem o bom rendimento
mensal dos profissionais. O meia-atacan-
te recebe um salário mínimo por mês para
jogar no sub-20 do Desportivo. Há três
anos está no time. "Eu não era federado,
vim de graça", diz, e se enrola para falar
dos direitos financeiros. "Não sei, acho
que é tudo da Traffic. Devo ter 1%", arris-
ca, antes de admitir não compreender o

conteúdo de seu contrato.
Mas não parece preocupa-
do, e fala de sua meta com

de os primeiros tijolos e se orgulha das fo-
tos de jogadores consagrados espalhadas
pelos corredores. Branquíssimos. Ele re-
cebeu instruções minuciosas de Hawilla,
e tem fixação por uma determinação ex-
pressa de como tudo deveria ser. "Ele dis-
se: 'Eu quero asséptico, asséptico'. Eu até
pensei, 'pô, um CT asséptico?', mas é as-
sim", diz, antes de apresentar o grande
mimo da arquitetura do CT: a Sala Exe-
cutiva. Durante a construção, Hawilla es-
tava sobre uma das lajes e teve o lampejo
de fazer do local, com vista privilegiada
para dois campos de futebol, a tal sala. E
assim se fez. Orquídeas brancas ladeiam
sofás de design acomodados diante de
uma enorme parede de vidro. O prefeito
do CT olha praquilo tudo e derrete-se:
"Aqui é o lugar para o business. Não à toa,
ele é quem ele é". Não mesmo. •

35 mil reais. "Em ge-
ral, o empresário fica
com 10%, se ficar com
20% é muito lucro."

João Caetano, ge-
rente-administrativo,
acompanhou o CT des-

clareza. "Meu pai disse: 'Tenta, você não
pode desistir, não pode desanimar'. Se eu
vencer, vou dar uma casa para ele."

Serginho também foi detectado pelo ra-
dar de Pita. O olheiro diz que é preciso fee-
ling para encontrar o garoto que, além de
ser bom, enfrente a rotina de treino, isola-
mento e pressão que faz parte do jogo. Pita
está há doze anos na base e fez o time do
Desportivo nascer. "Fui comprar camisa e
bola na rua 25 de Março, saí pelo Brasil
buscando", diz. Com a engrenagem giran-
do e a situação estável, é permitido com-
prar os direitos de alguns dos escolhidos.
O valor costuma variar entre 20 mil e
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