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Os Estados Unidos, em sua longa marcha para entrar no vasto grupo de nações fanáticas por 
futebol, estão começando exibir uma das características de países mais febris: parar de 
trabalhar para assistir à Copa do Mundo. 
 
No passado, os EUA foram quase imunes a essa febre. Mas este ano, a curiosidade se fez 
sentir com mais força. Já na abertura da Copa, sexta-feira, México e África do Sul jogaram no 
meio da manhã de trabalho na costa leste do país, que inclui metrópoles como Nova York, 
Boston e Miami. Mesmo assim, a transmissão on-line da ESPN, que só é acessível nos EUA, 
atraiu mais de 500.000 espectadores, 178% mais do que o recorde anterior do site da 
emissora, que foi um jogo de futebol americano em 2009. 
 
O Nevada Smiths, um popular bar de esportes em Nova York, lotou sexta de manhã por causa 
do jogo, disse o dono, Jack Keane. "Um monte de gente está vindo do trabalho", disse ele, 
gritando para ser ouvido enquanto os torcedores berravam. "E a maioria está bebendo." 
 
Alguns americanos que mataram trabalho por causa de jogos demonstraram mais entusiasmo 
do que conhecimento. Quatro americanos, gerentes de agências do Sovereign Bank, do Banco 
Santander SA, tinham uma reunião sexta-feira e deveriam voltar ao trabalho. Mas, em vez 
disso, às 14h30 (15h30 em São Paulo), entraram no bar O'Lunney's Pub no centro de Nova 
York para ver França e Uruguai. Eles estavam curiosos para dar uma olhada no torneio. Até 
sabiam o nome de um - é, só um - dos jogadores da seleção nacional: o meio-campista 
Landon Donovan. 
 
Na gráfica Pony Express Printing Inc., de Garland, Texas, um dos donos, Jeff Henderson, a 
princípio deu aos funcionários - muitos dos quais com origens mexicanas - a chance de fazer 
hora extra durante a semana para poder folgar na sexta e ver o México jogar. Mas, quarta-
feira, a empresa recebeu novos pedidos que exigiaram toda a equipe na sexta. Temendo que 
empregados fossem faltar mesmo assim, Henderson e seus sócios fizeram um acordo. Eles 
disseram aos funcionários que estes teriam de vir mas que TVs sintonizadas no jogo iriam ser 
ligadas na sala de conferências e no armazém. "Dava para ver a decepção em alguns rostos", 
diz ele. 
 
Todo mundo foi trabalhar, diz o empresário, mas ele reconhece que houve "uma queda na 
produção". Ele próprio um apreciador de futebol, Henderson só aceitou falar com um repórter 
no intervalo. Claro que isso está tão distante da situação em países tradicionais no futebol 
quanto a seleção americana de uma final. No Reino Unido, por exemplo, perdas de 
produtividade associadas à Copa podem chegar a quase 1 bilhão de libras (US$ 1,45 bihão), 
segundo uma pesquisa do instituto Chartered Management. 
 
E, claro, há casos como o do Paraguai, em que o presidente Fernando Lugo decretou feriado 
ontem para o país ver seu time enfrentar a Itália. 
 
A chance de um feriado nacional futebolístico nos EUA é quase tão grande quanto a de uma 
goleada da Coréia do Norte sobre o Brasil hoje, mas os números de audiência desta Copa 
podem indicar mais dores de cabeça para as empresas do país. Quase 13 milhões de pessoas 
assistiram ao jogo de estreia dos EUA contra a Inglaterra sábado, 1 a 1, pelo canal ABC, da 
Walt Disney Co., e 3,8 milhões viram no canal em espanhol Univision Communications Inc., 
segundo números preliminares das emissoras. Foi o jogo de futebol de maior audiência da ABC 
desde 1994, segundo o canal de esportes ESPN, também da Disney. A audiência combinada 
quase chegou ao nível das finais de basquete da NBA, cuja média foi de 16,4 milhões de 
espectadores na quarta partida, quinta-feira à noite. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 jun. 2010, Empresas, p. B13. 


