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A Federação Paulista de Futebol (FPF) está sob investigação do Ministério Público, sob suspeita 
de cartel com a empresa Estatística Internacional. A entidade teria feito ilegalmente a venda 
de placas de publicidades nos gramados do Campeonato Paulista desta temporada. 
  
Segundo o diário Lance, a denúncia foi feita pelo grupo SmartVision, interessado na compra da 
propriedade. A empresa ofereceu cerca de R$ 400 mil anuais pelas placas de Corinthians, 
Palmeiras, São Paulo e Santos. A promessa seria de chegar a R$ 1,3 milhão até 2015. 
 
A FPF e a empresa Estatística Internacional pagaram R$ 300 mil anuais aos clubes na edição 
2010, de acordo com a SmartVision. Mesmo com o valor menor, a Estatística teria conseguido 
a assinatura para que até 2015 o valor chegue a R$ 900 mil por temporada. 
 
A intenção do promotor do consumidor Roberto Senise, que abriu processo civil do caso, é 
garantir uma negociação transparente pelos direitos, o que gera maiores ganhos pelos clubes, 
pela concorrência. Mas, se for descoberto crime nestas negociações por parte de dirigentes e 
empresários, a pena pode ir de dois a cinco anos de detenção. 
 
A primeira versão dos clubes é de que a FPF e a Estatística colocaram o contrato no meio de 
outros já avaliados e que ele foi assassinado sem intenção no almoço em que a Rede Globo 
fechou a transmissão exclusiva do torneio até 2015. Não se explica se a trama seria da TV ou 
da federação. 
 
Outra versão, segundo o jornal, é que houve discussão entre os presidentes e que Andrés 
Sanchez, do Corinthians, antecipou-se e assinou o contrato pelo fato de a Estatística prometer 
pagar de forma adiantada. Isso teria gerado revolta em outros mandatários. 
 
Resposta 
O acordo entre Estatística e a FPF data da gestão de Eduardo José Farah. Sobre a nova 
polêmica, o atual presidente Narco Pólo Del Nero afirmou não se recordar das cifras. “O que 
posso dizer é que os contratos são assinados pelos 20 clubes. Não me lembro bem dos 
valores”. 
 
“Conversei com um representante da empresa, que queria uma participação. Mas não evoluiu”, 
limitou-se a falar o dirigente, sobre a proposta da SmartVision. 
 
Fonte: UOL Esporte [Portal]. Disponível em: <http://esporte.uol.com.br/>.  Acesso 
em 20 dez. 2010. 
 
 
 
 


