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Com a venda do atacante Ramires ao Benfica de Portugal, por € 7,5 milhões, sacramentada 
esta semana, o Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte, consolidou sua posição entre os 
maiores exportadores brasileiros de jogadores de futebol. O clube alcançou a marca de 100 
atletas negociados com clubes de fora do País nos últimos sete anos. A sua média de 
transferências internacionais é de cerca de 15 por ano, sendo que em 2009, até maio, já foram 
exportados cinco atletas.  
 
Ramires, de 22 anos, começou a carreira no Joinville (SC), de onde se transferiu para o 
Cruzeiro, em 2007. O clube catarinense manteve 30% dos direitos sobre o jogador e deverá 
receber o equivalente de €1,5 milhão. O presidente do clube, Zezé Perrela, justificou a venda 
como atendimento a uma necessidade financeira. "A torcida tem acompanhado a nossa 
dificuldade em conseguir um patrocinador para nossa camisa. Por conta disso, R$ 600 mil 
deixaram de entrar no clube a cada mês".  
 
Segundo estimativas, no ano passado com a receita bruta de R$ 50,9 milhões, o Cruzeiro ficou 
com R$ 32,7 milhões, tendo repassado o restante para empresários ou outros clubes que 
detinham parte do valor dos direitos patrimoniais sobre os atletas. As estatísticas sobre o 
comércio internacional com jogadores de futebol não é atualizada. Mas o valor é expressivo, 
tanto em 2005 quanto em 2006, a exportação brasileira de jogadores de futebol foi 
respectivamente de US$ 159 milhões e US$ 131 milhões, segundo estatísticas do Ministério do 
Desenvolvimento e do Banco Central, ou seja, superiores às exportações de bananas, melão, 
uvas e equipamentos médicos. Segundo o Banco Central, os dólares provenientes da venda de 
atletas entram na balança de serviços. O órgão começou a contabilizar a transferência em 
1993 e, desde então, a exportação de jogadores já rendeu ao país mais de US$1 bilhão. A 
receita que o Cruzeiro obteve com a venda de Ramires, de cerca de R$ 21 milhões é superior à 
arrecadação anual de 700 entre os 853 municípios mineiros.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


