
Um grande negócio,
com ou sem crise

O Brasil exporta jogadores de futebol para o mundo,
mas quem ganha mais com isso? CÉLIA CHAIM

A
s janelas estão se fe-
chando para voltar a
abrir no final do ano.
São milhões e mi-
lhões de dólares, eu-

ros, libras esterlinas, entre outras
moedas, circulando
pra lá e pra cá, na
saga de jogadores
de futebol brasi-
leiros que, como
diz Falcão, um dos
melhores de todos os
tempos, "atravessam
fronteiras para vender
suas habilidades a clu-
bes estrangeiros". Todos
ganham dinheiro quan-
do essa janela se abre - o
clube que vende (com
freqüência endividado
até o último fio de cabelo
de seu presidente), o jogador
(louco por ascensão profis-
sional com mais dinheiro)
e o empresário, este, sim,
o mais beneficiado pela
transação.

O livro Bola Fora: a His-
tória do Êxodo do Futebol
Brasileiro (Panda Books),
de Paulo Vinícius Coe-
lho, o PVC - competen-
te, talentoso, memória
para dar e vender -,
dimensiona esse êxo-
do milionário. Só
em 17 rodadas no
primeiro semestre

de 2009, atravessaram a janela
27 jogadores brasileiros. Entre os
craques, destacam-se Keirrison,
do Palmeiras, e Nilmar, do Inter-
nacional.

O que passou a regular esse
mercado foi o dinheiro. Imagine:
se um cafezinho custa R$ l no
Brasil, em euros vai custar o equi-
valente a R$ 3. Um jogador que ga-
nha R$ 70 mil por mês num time
nacional sai para ganhar a mesma
coisa na Europa, só que multipli-
cada por três. E rola a grana, mais

do que a bola, fora dos gramados
dos estádios. Um dos muitos casos
que o livro Bola Fora conta dá a
dimensão de negócios que não se
submetem ao cartão vermelho: o
da Traffic, a principal empresa de

"corretagem" de jogadores, com o
jovem Henrique, do Coritiba.

A Traffic comprou Henrique -
revelação do Coritiba na série B
de 2007 - em março de 2008, lem-
bra o livro. O valor para ganhar
os direitos sobre seu contrato foi
de R$ 6 milhões. Colocado no Pal-

meiras, Henrique foi
campeão paulista e
começou a jogar o
Brasileirão de 2008.

No meio do ano, foi
vendido ao Barcelona

por € 10 milhões, ou R$ 26
milhões. "Pelo acordo (com a

Traffic), o Palmeiras tinha direito
a 20% sobre o que superasse os R$
6 milhões investidos inicialmente,
o equivalente a R$ 4 milhões", re-
lata PVC no livro. "A Traffic ficou
com os outros R$ 16 milhões. O lu-
cro, em seis meses, foi de 166%."

O jornalista comenta que a em-
presa mais lucrativa na Bolsa de
São Paulo em 2007 foi a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional (CSN).
Quem tinha suas ações ganhou
157% em um ano. "A Traffic, ga-
nhou mais do que isso em seis me-
ses, negociando os direitos do za-
gueiro Henrique", arremata PVC.

Aguardem a próxima janela.
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