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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

Robinho

Santos

Emprestado do Manchester City 

Até 4 de agosto 

Wagner Love

Flamengo

Emprestado pelo CSKA Moscou (Rússia)

Até 10 de julho

Cicinho 

São Paulo

Emprestado pelo Roma  

Até 20 de agosto

Ronaldinho    
Gaúcho

Especula-se que volte ao futebol brasileiro

Seria emprestado pelo Milan

David    
Beckham

Dividido entre Milan e Los Angeles Galaxy, 
jogador fez seguro do corpo inteiro no valor 
de € 100 milhões 

Fernando     
Alonso 

O bicampeão mundial de Fórmula 1 
colocou os polegares no seguro, com uma 
cobertura de € 10 milhões 
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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

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2010, Primeiro Caderno, p. 5.
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