
A Seleção de 
R$ 800 milhões 
Esse é o valor dos convocados de Dunga, segundo 
um mercado virtual de jogadores. Parece muito, 
mas o Brasil nem é o time mais valioso da Copa 
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a próxima semana, o técnico Dun-
ga reunirá no centro de treina
mento do Atlético Paranaense, 

em Curitiba, R$ 802 milhões. Esse é o 
custo total dos 23 jogadores que convo
cou para a Copa do Mundo do mês que 
vem, na avaliação do site alemão Trans-
fermarkt, que faz estimativas do valor de 
mercado de atletas do mundo inteiro. 
Pelo ranking do site, o argentino Lionel 
Messi será o craque 
mais caro no Mun
dial. Quem quisesse 
tirá-lo hoje do Barce
lona, na Espanha, te
ria de desembolsar R$ 
182 milhões, segundo 
o site (leia no quadro 
ao lado). O brasileiro 
mais caro, Kaká, é apenas o sétimo da lis
ta - mesmo assim, seus R$ 113 milhões 
representam mais que as seleções inteiras 
da África do Sul, da Coreia do Norte e da 
Nova Zelândia somadas. 

Estimar o valor de um jogador de futebol 
é difícil, como explica Stefan Szymanski, 
professor de economia da City University, 
de Londres. "Até que eu venda a minha 

casa, eu não sei, de fato, quanto ela vale, 
não é mesmo? É o mesmo raciocínio", diz 
Szymanski. Ele é autor, com o jornalista 
Simon Kuper, do livro Soccernomks, cujo 
longo e provocador subtítulo - "Por que 
a Inglaterra perde, por que a Alemanha e 
o Brasil ganham e por que os EUA, o Ja
pão, a Austrália, a Turquia (e até o Iraque) 
estão destinados a se tornar os reis do es
porte mais popular do mundo" - resume 

o conteúdo do livro. 
Szymanski e Ku

per usam a economia 
para explicar certos 
fenômenos do fute
bol. Um deles é a se
leção espanhola ser 
hoje a mais valiosa do 
mundo (leia no qua

dro abaixo), à frente até do Brasil, eterno 
favorito em Copas. "Faz sentido, porque a 
Espanha é campeã europeia e tem muitos 
dos melhores jogadores do mundo hoje." 
O mercado, porém, tem lá suas distorções. 
Mesmo sendo inglês, Szymanski acha que 
o valor de sua própria seleção está supe
restimado. "Se Brasil e Inglaterra jogarem 
dez vezes, o Brasil ganha sete." 
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