
A cada ano o futebol
consolida-se como
o principal esporte
do planeta, graças à

paixão de bilhões de torcedo-
res de diferentes países pelos
jogos de seus clubes e de suas
seleções nacionais, e também
pela transformação dos joga-
dores em verdadeiros ícones
do futebol globalizado.

O futebol movimenta atual-
mente cerca de 1% da econo-
mia mundial. Essa profunda
geração de recursos está dire-
tamente relacionada à prática
do futebol como esporte de
participação e também por
sua importância como produ-
to de exibição.

A Fifa pode ser considerada
a maior responsável por esse
processo de fortalecimento,
já que conta com 208 países
membros e tem grande inte-
resse em desenvolver o espor-
te em todos os continentes. Is-
so fica ainda mais claro anali-

sando seu slogan – “For the Ga-
me, For the World’’ –, provando
que a lógica da entidade é fortale-
cer o futebol em todo o planeta.

Esse desenvolvimento passa
pelo ambicioso plano de investi-
mentos da Fifa. Entre 2007 e
2014 nada menos que US$ 6,5 bi-
lhões terão sido investidos em
seus eventos, projetos de desen-
volvimento, governança, explo-
ração de direitos e custos admi-
nistrativos. Em 2009 a Fifa pela
primeira vez apresentou receita
total superior a US$ 1 bilhão, evo-
lução de 84% em comparação
aos US$ 575 milhões de 2003.

As principais receitas estão re-
lacionadas aos direitos de trans-
missão e recursos de marketing,
que englobam os diferentes par-
ceiros da entidade. A Copa é sem
dúvida o principal produto e a
parte mais representativa do fa-
turamento da Fifa.

A paixão que o futebol desper-
ta resultou em maiores ganhos
com os direitos de TV e patroci-
nadores. As últimas duas edi-
ções do Mundial, em 2002 e
2006, apresentaram audiências
televisivas acumuladas em to-
das as partes do planeta de 29
bilhões e 26 bilhões de telespec-
tadores, respectivamente. As-
sim, fica claro que o evento tem
uma dimensão midiática e são os
torcedores em suas casas, em ba-
res ou locais públicos os maiores
responsáveis pelo fortalecimen-
to da Copa globalmente.

E esse é um dos principais mo-
tivos que leva os países a disputa-
rem o direito de receber o even-
to, já que a exposição global re-

percute positivamente em di-
versos fatores, especialmente
pelos benefícios econômicos
obtidos.

Os valores anuais gerados
pela Fifa com as receitas rela-
cionadas ao Mundial se am-
pliaram profundamente. No
período de 2003 a 2006 os di-
reitos de TV da Copa geravam
valor médio por ano de cerca
de US$ 325 milhões, montan-
te que registrou incremento
significativo de 74% para o pe-
ríodo de 2007 a 2009. O mes-
mo ocorreu com os recursos
de marketing do Mundial, que
produziram valor anual mé-
dio de US$ 140 milhões entre
2003 e 2006 e cresceram no
mesmo patamar de 74% nos
últimos três anos. Isso é refle-
xo de uma disputa cada vez
mais acirrada pelos direitos
de transmissão, bem como do
interesse de patrocinadores.

Assim, as dúvidas sobre co-
mo será a organização da Co-
pa de 2010, na África do Sul,
na prática pouco afetarão os
resultados da Fifa, pois suas
principais receitas já estão ga-
rantidas por contratos de
transmissão e patrocínio.

O grande desafio da Fifa e
do Comitê Organizador de
2010 será conseguir atrair o
interesse local pelo evento e
contar com a presença de um
número grande de turistas es-
trangeiros. A repercussão em
termos globais é certa, pela
presença dos maiores ídolos
do futebol, que disputarão
confrontos históricos. Esses
jogos farão as pessoas para-
rem na frente de seus televiso-
res, computadores e celula-
res, garantindo a consolida-
ção do Mundial como a maior
celebração do futebol global.
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Africanos, um
bando de fanáticos

A grande festa
da globalização
O futebol movimenta
hoje quase 1% do PIB
mundial, graças à
paixão popular e à sua
importância com0
produto de exibição
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● O custo da informação
Uma antena parabólica custa R$
140 no Marrocos. Um número
pré-pago de celular em Gana sai
por R$ 3. O preço de uma hora de
acesso em uma lan house sul-
africana é R$ 2..

Fé. O Islã e o futebol que chega pelas antenas são religiões obrigatórias em Fez, no Marrocos

No continente da
próxima Copa, estar
ligado ao mundo do
futebol é tão essencial
como demonstrar fé
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No labirinto formado pelas rue-
las de Fez, norte da África, o chei-
ro dos perfumes rivaliza com o
do couro tingido à mão. O som
de mulas de carga se confunde
com o de galinhas, e a fala dos
mendigos encapuzados é abafa-
da pelo chamado das mesquitas.
Do chão, Fez é uma cidade me-
dieval. Do alto, é uma paisagem
marrom pontilhada por rodas
brancas. Elas alimentam o fana-
tismo africano.

O marroquino Mohamed
Daud pagou 400 dirhams por
sua antena parabólica, uns R$
120. Graças a ela, não perde um
jogo do Barcelona – time mais
popular nos países africanos co-
lonizados por franceses. Em ter-
ritórios de fala inglesa, como Ga-
na e Nigéria, a preferência se divi-
de entre o Manchester United, o
Arsenal e o Chelsea.

Enquanto trabalha como fla-
nelinha, Daud costuma discutir
apenas futebol com os amigos –
política e religião não se prestam
muito a debate na monarquia
marroquina. Daud, quatro filhos

e apenas uma mulher, sabe a ta-
bela do Campeonato Espanhol.
Conhece os jogadores famosos e
tem conceitos claros sobre o es-
porte. “Argentinos batem mui-
to. Com o Marrocos fora da Co-
pa, vou torcer pelo Brasil.”

Como a sabedoria de Daud é
proporcional àquilo que capta
sua parabólica, ele não conhece
os clubes brasileiros. Pela mes-
ma razão, em um dia aparecem
dezenas de camisas verde-ama-
relas. Em quatro meses de via-
gem pela África, nenhuma dos ti-
mes nacionais. Uma conversa en-
tre um africano e um brasileiro:

— Você é brasileiro, que bom!
Para que time você torce?

— Para tal, campeão do mun-
do.

— Mas na Europa, para qual?
Não se entende que brasileiros

torcem para times... brasileiros.
Nas maiores cidades da costa

oeste africana, as mulheres ain-
da usam trajes regionais. São len-
ços e vestidos costurados em ca-
sa a partir de tecidos coloridos,
estampados com o rosto de al-

gum ancestral, líder ou lema. O
traje típico dos homens é mais
singelo: camisetas falsas dos ti-
mes europeus e das seleções
campeãs do mundo.

A camiseta mais vista é a cana-
rinho, como a que veste diaria-
mente o ganês Ishmael. Aos 14
anos, este morador de Paga, na
fronteira com Burkina Fasso,
não admira a técnica ou a ginga
brasileira. “Gosto do Brasil por-
que os jogadores têm confian-
ça”, resume o garoto, com o uni-
forme rasgado que vai quase até
o joelho.

Como não tem parabólica em
casa, ele acompanha aleva de vizi-
nhos até o posto de imigração er-
guido na faixa neutra entre os
dois países. Ali, na única televi-
são conectada ao satélite na re-
gião, os anglófonos ganeses e os
francófonos burquinenses veem
os grandes jogos internacionais.
Cortesia dos sisudos oficiais da
imigração. Durante duas horas,
eles permitem que a sala onde
passaportes são carimbados lote
de aficionados, não importa a na-
cionalidade. Graças a uma ante-
na, o intimidador posto de imi-
gração ganha ares de estádio,
com torcedores espremidos,
aplausos e gritos até em carri-
nhos e dribles no meio de campo.

Embora a televisão seja a prin-
cipal forma de conectar os africa-
nos ao resto do mundo, a telefo-
nia e a internet ganham espaço.

Nestas duas áreas, grande parte
do continente é como um pacien-
te que saiu do coma após 20
anos, ao que resta trocar suas fi-
tas cassete pelo MP3. Postes e
cabos demoraram tanto a chegar
em povoados de Senegal, Burki-
na Fasso, Mali, Gana e Togo que
seu horizonte é composto por
uma caixa d’água, uma torre (de
igreja ou mesquita) e uma ante-
na de telefonia móvel – um nú-

mero de celular em Gana custa a
Ishmael R$ 3. Este também é o
preço de uma hora em uma lan
house de Acra, a capital ganesa –
há cybercafés em todas grandes
cidades. Telefones e internet
são serviços baratos, mas ainda
de qualidade precária.

Neste aspecto, a terra do Mun-
dial parece estar em outro conti-
nente. Em Johannesburgo, onde
vive, o guia e motorista sul-afri-

cano Mandla, de 60 anos, assiste
aos jogos do Orlando Pirates,
um time local, pela TV a cabo em
casa. Tem um celular moderno e
usa internet sem fio no albergue
em que trabalha – a web é quase
uma regra na rede hoteleira sul-
africana. Não é isso que daria in-
veja em Daud e Ishmael. Mandla
é o único dos três africanos que
poderá exibir seu fanatismo em
um dos templos do Mundial.
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