
2%
do PIB europeu são atualmente
movimentados pelo futebol, o
que torna o setor um dos
maiores da economia do
continente. Na Espanha,
representa 1,7% do PIB e na
Alemanha o índice chega a 5%
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A Copa da África do Sul começa
em 11 de junho. Dois dias antes, a
Fifa pretende encabeçar um en-
contro da cúpula dos dirigentes
e patrocinadores de todo o mun-
do para avaliar um fenômeno
sem precedentes: a transforma-
ção do futebol em um negócio
globalizado e bilionário. Avalia-
ções de consultorias, da Fifa e
até de governos, indicam que
nunca o futebol teve um peso
nas economias tão relevante co-
mo atualmente. A questão que
todos se colocam agora é como
regular essa nova dimensão do
esporte e evitar a explosão do
que já se denomina de a “bolha
financeira do futebol’’.

A Comissão Europeia estima
que o futebol movimente 2% do
PIB do continente, o que o trans-
forma em um dos maiores seto-
res da economia. Em 2006, os ní-
veis anuais de renda eram três
vezes o volume registrado em
1996. O crescimento foi conduzi-
do por uma estratégia de valori-
zação das marcas dos clubes e
jogadores, transmissões de parti-
das em todo o mundo, campa-
nhas publicitárias globais e a cria-
ção de redes de torcedores que

vão muito além do bairro. Só o
Manchester United calcula ter
330 milhões de torcedores espa-
lhados pelo planeta, quase dois
“brasis’’.

O resultado foi uma explosão
no volume de dinheiro circulan-
do. Na Espanha, a Liga já movi-
menta 1,7% do PIB. A consultoria
McKinsey estima que a Bundesli-
ga movimente por ano € 5,1 bi-
lhões, é responsável por 110 mil
empregos e garante arrecada-
ção de impostos de € 1,5 bi-
lhãoporanoaogovernodaAlema-
nha. O futebol ainda representa-
ria 5% do PIB alemão.

No Reino Unido, a constata-
ção é de que alguns dos clubes
têm uma renda anual superior à
de países inteiros. O Manches-
ter United é a associação de fute-
bol mais rica do mundo, com ren-
da estimada em€ 1,4 bilhões em
2009. O valor é superior ao PIB
de 33 países, entre eles Timor
Leste, Libéria, Guiana, Eritreia,
Cabo Verde ou Gâmbia.

A nova dimensão do futebol
também garantiu uma nova reali-
dade para a Fifa. “Estamos senta-
dos hoje sobre US$ 1 bilhão’’, afir-
mou há poucos dias o secretário-
geral da Fifa, Jerome Valcke, em
relação ao fundo controlado pe-
la entidade.

Bolha. Mas, ao fazer parte da
economia globalizada, o futebol
também descobriu que está vul-
nerável aos choques e ameaças
do sistema internacional. Entre
os 20 clubes mais ricos do plane-
ta, a constatação da revista For-

bes é de que a crise econômica
mundial afetou quase 10% de
suas rendas em 2009.

Na Espanha, o sindicato de jo-
gadores ameaçou entrar em gre-
ve diante dos atrasos seguidos
no pagamento de salários. Segun-
do a Uefa, o temor é de que parte
da expansão financeira do fute-
bol nos últimos anos tenha sido
financiada de uma forma pouco
responsável. Ou seja, o risco de
um colapso é considerável.

Sem crédito, vários clubes na
Espanha decretaram falência
nos últimos anos e alguns na In-
glaterra estão à venda. A Uefa diz
que mais de 52% dos clubes es-
tão endividados. 20% deles em
estado crítico.

Atividades criminosas. Outra

constatação da Interpol e do con-
ceituado Grupo de Ação Finan-
ceira da OCDE é de que o futebol
se transformou em um dos pal-
cos preferidos para a corrupção,
lavagem de dinheiro e evasão fis-
cal no mundo. “Os clubes de fute-
bol são vistos por criminosos co-
mo veículos perfeitos para a lava-
gem de dinheiro’’, alertaram os
investigadores, em um docu-
mento publicado no início do
ano em Paris.

A facilidade no uso do futebol
para aplicar crimes financeiros

seria resultado de quatro fato-
res: a falta de profissionalismo
em muitos clubes, o acesso de
qualquer agente à administra-
ção do futebol, estruturas com-
plexas de comando e total inter-
nacionalização do esporte.

Hoje, o mecanismo mais co-
mum é o de usar o futebol para
integrar no sistema financeiro di-
nheirode origem duvidosa emes-
mo de corrupção. “Precisamos
avaliarqual é a direção que o fute-
bolestátomando’’,entende opre-
sidente da Fifa, Joseph Blatter.

● Um símbolo reconhecido do
interior do Sudão às ruas de Pa-
ris ou Roma. Esse é o poder de
marketing da camisa da seleção
brasileira. Uma marca valiosa,
como praticamente todas as das
32 seleções envolvidas na Copa
de 2010, o que as tornam verda-
deiras vitrines para empresas
que nos últimos anos travaram
uma verdadeira guerra para ob-
ter seus espaços no torneio, co-
mo parceiras das seleções, da
Fifa e do próprio evento.

Segundo a consultoria Foot-
ball Finance, as seleções que
irão para o Mundial desfilarão
marcas e ativos avaliados em
mais de US$ 7 bilhões em campo

e em seus contratos de patrocí-
nio. O levantamento é baseado
nos direitos econômicos de cada
uma das seleções, o que inclui
não apenas a camisa, mas o va-
lor em patrocinadores que seus
jogadores levarão para a Copa.

Por esse critério, a Espanha é
a líder, com um valor de € 565
milhões. O Brasil vem em segun-
do lugar, com € 515 milhões.
Além de Kaká e Robinho, a sele-
ção desembarca na África com
10 patrocinadores. No total, se-
rão mais de US$ 210 milhões em
contratos com essas empresas.

A terceira posição é da França,
que vale € 450 milhões, seguida
pela Inglaterra, com € 440 mi-
lhões. A atual campeã do mundo,
a Itália, teria uma marca avalia-
da em € 400 milhões. Com Messi
em campo e Maradona no banco
no Mundial, a Argentina está esti-
mada em € 390 milhões. / J.C.
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Seleção brasileira,
uma marca que
vale€515 milhões

Futebol, negócio globalizado e bilionário
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O dono da
bola. Joseph
Blatter dirige
a rica Fifa

Fato de o esporte ter
peso relevante na
economia mundial causa
euforia, mas também já
é motivo de preocupação
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 abr. 2010, Copa 2010 África do Sul, p. H9.




