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Passagem pelo futebol brasileiro pode gerar queda no valor de mercado dos jogadores 
 
A volta de grandes jogadores ao Brasil valoriza diversas fontes de renda para os envolvidos 
com o esporte nacional, seja direto ou indiretamente. Mas algumas perguntas ficam no ar: o 
que ocorre com o valor de mercado dos protagonistas? Será que Robinho e Adriano, sempre 
lembrados por Dunga nas convocações da seleção brasileira, atrairão os mesmos 
investimentos dos clubes europeus se voltarem para o velho continente? 
 
Para Claudinei dos Santos, professor e coordenador do núcleo de estudos em negócios do 
esporte da ESPM, os atletas que voltaram recentemente ao futebol brasileiro tiveram grandes 
oportunidades na Europa, passando por bons clubes e por um período suficiente para se 
adaptar em outro país. "Todos eles têm uma queda no valor de mercado e não serão 
comercializados como antes. Se voltarem para o exterior, vão para um time de menor 
expressão, pois não são jovens de 22 anos", diz ele. 
 
Há diferenças também em relação ao período em que o jogador permanece no Brasil. O 
atacante flamenguista Adriano, por exemplo, já está em sua segunda passagem pelo futebol 
brasileiro desde que foi para a Europa, em 2001. "Devido à forma como funciona o mercado da 
bola, o jogador perde valor sim. É como carro usado", compara o economista Luiz Gonzaga 
Belluzzo. 
 
Carreira prolongada 
 
Enquanto a avaliação é de queda para alguns atletas, para outros a volta ao Brasil é vista 
como uma oportunidade a mais na carreira. Nesse contexto estão os pentacampeões mundiais 
Ronaldo, Roberto Carlos e Edmilson. "E uma maneira de aproveitar o mercado que ainda têm 
por aqui", afirma Amir Somoggi, da Crowe Horwath RCS. "Também tem a importância 
mercadológica para seus clubes, mais o atleta precisa ser inserido de forma eficiente nesse 
amplo projeto", diz ele. 
 
Com a visibilidade que encontraram no Brasil, Ronaldo e Roberto Carlos ainda sonham com 
uma vaga na Copa do Mundo deste ano. Mesmo objetivo que fizeram Robinho e Vágner Love 
optarem pelo futebol brasileiro novamente. 
 
Além de estarem mais próximo do público brasileiro e das atenções do técnico Dunga, serem 
convocados para a Copa do Mundo seria a grande oportunidade desses jogadores recuperarem 
seu valor no mercado da bola e voltarem a defender um grande clube na Europa. "Ficar perto 
da seleção é o primeiro motivo para esses jogadores voltarem ao país. E a Copa é uma 
excelente chance para recuperar o espaço de antes", diz o diretor da Traffic.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 30 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 5. 


