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Nunca a exportação de jogado-
res brasileiros esteve tão diversi-
ficada e globalizada como em
2010. Dados do Observatório de
Jogadores Profissionais indicam

que o Brasil exportou atletas pa-
ra 58 países no ano passado.

Se Portugal é ainda o principal
destino, o levantamento tam-
bém mostra que o Brasil já nego-
cia mais jogadores para Irã, Co-
reia e Japão do que para tradicio-

nais mercados, como Espanha,
Itália e Inglaterra.

No total, mais de um quarto
de toda a exportação mundial de
jogadores teve origem em ape-
nas três países: Brasil (283), Ar-
gentina (215) e Sérvia (150). Mas

nenhuma outra nacionalidade
tem jogadores espalhados por
tantos países como o Brasil. Os
argentinos, por exemplo, estão
em 44 países.

No ano passado foram 15 brasi-
leiros transferidos para a Coreia,

14 para o Japão e 12 para o Irã.
O Atlético-MG destaca-se

com 10 exportações, contra oito
do Botafogo. Na Argentina, só o
River Plate vendeu 14 e se tornou
o clube que mais exportou no
mundo. O Brasil diversificou seu

produto. Apenas 60% das ven-
das eram de atacantes ou meias.

No mundo, o país que mais
comprou jogadores foi o Chipre,
com 219. Mas o campeonato
mais internacional é mesmo o in-
glês. Só em 2010 os clubes com-
praram atletas de 27 países dife-
rentes. Porém, a principal rota é
mesmo entre Brasil e Portugal,
com 95 exportações. / J.C.

Mercado da bola

Futebol brasileiro é a fonte preferida de ‘pé de obra’

Brasil é país que mais
repatria jogadores
Na temporada passada,
135 atletas voltaram. Em
contrapartida, brasileiros
também lideram ranking
de saída de profissionais

● Zagallo
Ele foi apresentado ontem como
embaixador das divisões de base
do Botafogo no Oriente Médio.
Entre as funções do Velho Lobo
estão captar investimentos e pro-
mover intercâmbio de atletas.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Ronaldo desembarcou no Co-
rinthians em dezembro de
2008. Depois dele vieram Rober-
to Carlos, Rivaldo, Liedson,
Luis Fabiano e Adriano. Chegou-
se até a especular sobre a vinda
de Kaká. A realidade é que, em

pouco tempo, o Brasil se trans-
formou no recordista mundial
em repatriamento de jogado-
res. Dados divulgados ontem pe-
lo Observatório de Jogadores
Profissionais, uma entidade de
pesquisa reconhecida pela Fifa,
revelam que em 2010 nenhum
outro país registrou a volta de
atletas nacionais em um volu-
me tão grande quanto o Brasil.

No total, 135 jogadores brasi-
leiros que atuavam no exterior
resolveram voltar, tanto para
clubes da Primeira quanto da
Segunda Divisão. Mas a média
de idade revela que a chegada
desses profissionais não seria
exatamente um reforço. O Bra-
sil aparece como o país onde se
importa jogadores com a maior
média de idade do mundo, aci-
ma de 29 anos. Na Itália, um
dos principais mercados do pla-
neta, esse número não ultrapas-
sa os 22 anos. Por outro lado, a
média de idade dos jogadores
brasileiros que vão para o exte-
rior é uma das mais baixas do
mundo: 24 anos.

O Brasil continua dono do
maior “déficit” no cálculo entre
jogadores que saem e aqueles
que voltam. Em 2010, o País con-
tinuou na liderança mundial de
venda de craques. No total, fo-

ram 283 atletas negociados ape-
nas para clubes pertencentes às
grandes divisões mundiais, con-
tra 213 argentinos. Constata-se
que o País tem trocado seus jo-
vens craques por veteranos em
fim de carreira.

O próprio instituto de pesqui-
sa admite que clubes brasileiros
tentam compensar a saída dos
mais jovens com a contratação
dos mais velhos. Só o Flamengo
repatriou dez jogadores na tem-
porada passada, seguido por
Guarani, que trouxe oito, Vasco
(sete), Sport e Vila Nova (seis),
além de três que aterrissaram no
Fluminense.

Será que resolve? Se o Brasil
tem repatriado seus velhos as-
tros, a pesquisa alerta que a estra-
tégia tende a não ter resultados
positivos em campo. Na Europa,
por exemplo, apenas quatro dos
16 clubes que chegaram à fase fi-
nal da Liga dos Campeões conta-
vam com algum jogador repatria-
do. Todos os demais tinham ape-
nas novos craques ou esperan-
ças dos times de base.

Para os jogadores, a volta ao
Brasil é a chance de relançar
sua carreira, estendê-la por
mais alguns anos antes da apo-
sentadoria, voltar a ser notado

pela torcida e, acima de tudo,
pela comissão técnica da sele-
ção, comandada por Mano Me-
nezes, que busca montar um ti-
me para a Copa do Mundo de
2014.

Seja qual for o motivo, os pes-
quisadores estimam que a volta
de craques ao Brasil é, talvez, o
fenômeno mais relevante na no-
va fase da globalização das nego-
ciações que envolvem o futebol.

A entidade responsável pelo es-
tudo estima que fatores econô-
micos estejam pesando também
no novo fluxo de jogadores que
voltam ao Brasil.

Dinheiro. Um deles é o surgi-
mento de contratos e salários
mais altos, ainda que apenas pou-
cos craques tenham acesso a es-
ses valores. Normalmente são
pagos graças a patrocinadores e

outros acertos publicitários. Nis-
so pesa o fortalecimento da eco-
nomia brasileira e a expansão do
mercado, já de olho em 2014.

Segundo a pesquisa, vários clu-
bes sul-americanos têm adotado
a mesma estratégia. Na Argenti-
na, foram 131 atletas repatriados
em 2010. O Uruguai é outro que
também optou por trazer de vol-
ta seus craques, ainda que em ida-
de mais avançada.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 abr. 2011, Esportes, p. E6.




