
Fifa planeja "atrapalhar" agentes com sistema para monitorar transferências  
 
A partir desta sexta-feira, a Fifa promete revolucionar o sistema de transferências 
internacionais de jogadores. Com o TMS (Transfer Matching System), a entidade que comanda 
o futebol mundial deseja acelerar o processo de transações e torná-lo mais transparente e 
padronizado. A ferramenta também servirá, de acordo com a Fifa, para evitar lavagem de 
dinheiro e proteger os jogadores menores de idade. 
 
A ação dos empresários sobre crianças e jovens é a principal preocupação de Joseph Blatter. O 
presidente da Fifa vê o assunto como prioridade. Um dos métodos mais comuns utilizados 
atualmente para atrair atletas ainda menores de idade é a oferta de emprego aos pais do 
jogador por parte do clube onde pretendem que o jovem jogue. Com a ajuda de agentes, esta 
medida torna legítimo todo o processo. 
 
Clubes africanos e sul-americanos apresentam recorrentes reclamações contra times europeus 
que buscam jovens promessas antes mesmo de serem conhecidos em seus países. Segundo 
Blatter, o TMS uniformizará as transferências do futebol internacional. Por isso, as autoridades 
poderão agir quando alguma irregularidade for cometida. 
 
“O TMS é um sistema on-line relativamente simples, mas causará um enorme impacto. O mais 
importante é que ele torna mais transparente cada transação e nos ajuda em aspectos como a 
luta contra a lavagem de dinheiro e a proteção de menores de idade em transferências”, 
ressalta o dirigente. 
 
Para se finalizar uma transferência, o clube comprador e o clube vendedor devem incluir uma 
série de informações no sistema via Internet. Informações como o valor da transferência, o 
salário do jogador, o agente ou advogado envolvido e a duração do contrato serão 
obrigatórias. O dinheiro precisa ser transferido entre contas bancárias. 
 
De acordo com o texto sancionado pelo Congresso da Fifa em 2009, as transferências de 
atletas — e as solicitações de registro de menores de idade para atuação em países dos quais 
não sejam cidadãos — precisam ser inicialmente aprovadas por um subcomitê do Comitê de 
Status de Jogadores da Fifa. O TMS gerencia tanto a solicitação inicial quanto o processo 
posterior de tomada de decisão. 
 
Ao todo, mais de 30 campos com informações terão de ser computados no sistema. Na 
questão de jogadores menores de idade, o TMS terá um banco de dados com o 
acompanhamento da carreira e histórico dos atletas. 
 
Por monitorar a trajetória de cada jogador, o sistema pode ser usado para que cada clube com 
participação na formação de um atleta receba as quantias apropriadas quando o atleta em 
questão for negociado. Se os dados cedidos não forem iguais, a transferência será bloqueada 
pela Fifa. Além disso, as equipes serão punidas. 
 
Fonte: UOL Esporte, 30 ago. 2010. [Portal]. Disponível: 
<http://esporte.uol.com.br>. Acesso em: 1 out. 2010. 
 


