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DESTAQUE GESTÃO DE RISCO
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Os milhões de dólares e euros
que clubes e investidores de-
sembolsam na contratação de
jogadores podem ir para o ralo
num estalar de dedos, caso uma
contusão leve o atleta a ficar
inativo, seja por um tempo ou
de forma permanente. É para
mitigar esse risco que os clubes
europeus recorrem ao mercado
de seguros. Essa prática, no en-
tanto, é realidade lá fora, onde a
gestão do futebol é mais profis-
sional e os valores movimenta-
dos são monumentais. No Brasil
ainda engatinha.

Com a volta de vários joga-
dores para o futebol nacional
por meio de empréstimos de
clubes europeus, porém, os ti-
mes nacionais começaram a ex-
perimentar seguros com cober-
turas mais parrudas. Não por
livre e espontânea vontade,
note-se. O jogador não põe o pé
no campo se não estiver cober-
to. “Pelo período de emprésti-
mo, os clubes europeus exigem
seguro para o caso de o jogador
sofrer uma lesão que o impossi-
bilite de voltar e cumprir o con-
trato”, diz Adalberto Baptista,
diretor de marketing do São
Paulo Futebol Clube.

E os valores são altos. Osval-
do Vieira Abreu, diretor finan-
ceiro do São Paulo, conta que o
clube já teve problemas com o
empréstimo de jogadores por
causa de uma apólice que a pró-
pria estrutura do mercado bra-
sileiro de seguros não permitia
fazer. “Antes o IRB (ressegura-
dora que detinha o monopólio
desse mercado no Brasil até
2008) só permitia seguro no va-
lor máximo de R$ 6 milhões”,
diz Abreu. “E uma vez quería-
mos trazer um atleta cujo clube
exigia cobertura de R$ 10 mi-
lhões.” A solução foi contratar
cobertura no mercado externo.

Hoje, com a abertura do
mercado de resseguro no Brasil,
já é possível fazê-lo no país.
“Mas não vejo interesse de se-
guradoras em fazer apólices es-
pecíficas para jogadores”, co-
menta Thiago Ferro, sócio dire-
tor da Dis Esportes, braço es-

portivo do grupo Sonda, que
detém o direito econômico so-
bre a venda de 80 boleiros.

Só coletivos
No Brasil, o que os jogadores
têm são seguros de vida coleti-
vos, cuja contratação é obriga-
tória pela legislação trabalhista.
Mas as indenizações em caso de
morte ou invalidez são muito
baixas. E no último caso, só há
cobertura para invalidez per-
manente, não há opção para in-
validez provisória “Na Europa,
principalmente, as coberturas
são grandes, e em países como a
Alemanha, o seguro para caso
de contusão, em que o jogador
fica afastado por mais de dois
meses, é obrigatório”, explica
Giuliano Bertolucci, empresário
de jogadores como Alex, do
Chelsea, e Luisão, do Benfica.

“Lá fora agora eles estão co-
meçando a fazer seguros mais
específicos, como das pernas”,
conta Bertolucci. O Real Ma-
drid, por exemplo, segurou as
do atacante Cristiano Ronaldo,
cobertas por € 90 milhões. Já o
inglês David Beckham resol-
veu se prevenir por conta pró-
pria e segurou o corpo todo em
€ 100 milhões, segundo a im-
prensa inglesa. Caso famoso de
pernas são as da cantora Tina
Turner, seguradas por US$ 3,2
bilhões, apesar de seu trunfo
profissional ser a voz.

“Aqui no Brasil, porém, os jo-
gadores jovens não se preocu-
pam em fazer seguro de morte.
Vão começar a se preocupar
com isso depois dos 40 anos”,
diz Bertolucci. Por enquanto,
caso haja interesse por uma
apólice com indenização maior,
não há muitas opções.

“As coberturas mais altas
encontradas no mercado são
de, em média, R$ 500 mil”,
diz Caio Valli, diretor de Vida e
Previdência da Mapfre. Voltada
para a alta renda, a seguradora
criou uma apólice de R$ 10
milhões. Na carteira existem
alguns jogadores e atletas em
geral. “Eles estão expostos a
um risco grande de invalidez
na prática de suas profissões e
precisam de uma cobertura
maior”, afirma Valli. ■

Seguro para
jogador de futebol
dá drible no Brasil
Apólices só são feitas quando o atleta é emprestado de clubes
europeus, que exigem seguro para garantir volta do atleta

O Real Madrid
segurou as pernas
do atacante Cristiano
Ronaldo por € 90
milhões. David
Beckham, por inteiro,
cobriu-se com
uma apólice de
€ 100 milhões

Melhor não arriscar: como
o Real Madrid, que segurou
as pernas de Cristiano
Ronaldo, times europeus
costumam exigir apólices
para seus jogadores
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LEIA MAIS Demanda por apólices
de responsabilidade

civil profissional, que cobrem
danos causados por advogados,
médicos, engenheiros
e arquitetos, ainda é fraca.

Alavancadas pela abertura
de capital das empresas

e pela crise financeira do
ano passado, coberturas
para executivos continuam
a crescer no Brasil.

Há grande expectativa de
que Copa e Olimpíada façam

com que a administração de
futebol doméstico siga o caminho
rumo ao profissionalismo,
como em outros países.
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Clubes europeus exigem 
contratação de seguro para 
emprestar jogadores
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Sem cobertura,
risco é alto
para investidor
Não há ainda, no país, grande
interesse por proteção para
quem aposta nos jogadores

Com a profissionalização do fu-
tebol brasileiro e a chegada de
novos investidores para este
mercado, fica cada vez mais la-
tente a necessidade de meca-
nismos que protejam o investi-
mento de alto risco, como o de
direitos econômicos sobre a
venda de jogadores.

No Brasil, a Traffic, o Grupo
Sonda e o Banco BMG são al-
guns dos que investem em jo-
vens talentos. “É um investi-
mento de altíssimo risco, pois o
atleta está sujeito a contusões,
que podem levar o investidor a
perder a aplicação”, diz Thiago
Ferro, sócio-diretor da Dis Es-
portes, braço esportivo do Gru-
po Sonda. “Com o crescimento
do mercado, procuramos me-
canismos para mitigar esse ris-
co.” A Dis tem direitos econô-
micos sobre a venda de 80 jo-
gadores, entre eles 40% do
Neymar, do Santos.

Lá fora existem apólice que
garantem indenizações no caso
de contusões e que protegem o
investidor, não só o clube. Mas
no Brasil, essa proteção quase
não existe, como não há o inte-
resse do mercado de seguros
brasileiros pela questão, de
acordo com Ferro.

As empresas de seguros es-
trangeiras especializadas em es-
portes, porém, estão de olho no
filão brasileiro. “Fomos procu-
rados recentemente por uma
corretora de seguros americana
especializada em seguro para
atletas, inclusive da que faz as
apólices para a NBA (National
Basketball Association), com in-
teresse em nos fornecer soluções
que já são usadas no mercado
americano”, afirma Ferro. Sem
informar o nome da empresa,
ele disse que há total interesse
nesse tipo de ferramenta para
mitigar o risco do investidor e
que, numa análise preliminar, o
valor das apólices não é caro.

Caso Dener
A importância de contratar se-
guros para proteger atletas pro-
fissionais veio à tona em 1994,
com a morte do jogador Dener.
Revelado pela Portuguesa, o
atacante — considerado uma
das grandes promessas do fute-
bol brasileiro à época — sofreu
um acidente fatal quando atua-
va pelo Vasco da Gama, do Rio
de Janeiro, cumprindo contrato
de empréstimo.

O jovem jogador viajava dor-
mindo no banco do carona do
seu Mitsubishi Eclipse e foi su-
focado pelo cinto de segurança.
Segundo informações da época,
pouco antes o craque havia se
reunido com dirigentes do clube
paulista e do Stuttgart, da Ale-
manha. Negociavam detalhes
para uma futura transferência
do atleta. “Esse episódio deixou
bastante evidentes os cuidados
que jogadores e clubes precisam
ter para se proteger. Fora a
questão de patrimônio, como
não havia a apólice, a família do
jogador ficou dependente da
bondade dos dois clubes envol-
vidos”, lembra Dirceu Santa
Rosa, sócio do Veirano Advoga-
dos. ■ T.F. com colaboração de
Luciano Feltrin

As empresas de
seguros estrangeiras
especializadas em
esportes estão de olho
no filão brasileiro

Dominique Faget/AFP
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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