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R$ 200
era o preço dos ingressos
vendidos pelos cambistas para
se assistir ao jogo do tobogã.
No oficial, os bilhetes custavam
R$ 140. Estacionamentos
cobraram até R$ 150

Boleiros

Q uem viu o jogo da seleção
contra a Holanda no sába-
do e algum da rodada do
Brasileirão no domingo,
como Flamengo x Corin-

thians, sentiu falta de dois persona-
gens que fizeram a glória do futebol
brasileiro no passado: grandes joga-
dores com as camisas 10 e 9. A carên-
cia de um meia e um centroavante
criativos – a carência de criatividade
em geral – é tão grande que todas as
esperanças de um craque com a 10
recaem sobre Paulo Henrique Gan-
so, ainda se recuperando de lesão, e

as de um craque com a 9 se dividem timi-
damente entre nomes como Pato, tam-
bém ausente da seleção por lesão, e ou-
tros que estão igualmente longe de ins-
pirar a confiança que Ganso inspira.

A seleção, como boa parte dos times
nacionais, vive de volantes que sabem
apoiar com velocidade, como Ramires
(ou Hernanes, que merece ser chamado
de volta), e jogadores de ataque que as-
sumem apenas parcialmente a respon-
sabilidade do último passe, como um
Robinho mais e mais burocrático, ou do
gol decisivo, como Neymar tem assumi-
do no Santos. Agora pense na seleção

campeã de 2002: a 10 era de Rivaldo, que
passava e finalizava bem, e a 9 era de
Ronaldo, que dispensa sínteses – e ain-
da por cima tinha Ronaldinho Gaúcho
para ligar meio e ataque. Ganso e Ney-
mar podem chegar a esse patamar, mas
não sei se Pato ou Damião vão estar à
altura. Fred raramente brilha.

Há um equívoco reinante a respeito
do que é ser um 10. Hoje muita gente
parece pensar que é o jogador que caden-
cia e organiza, como um Douglas ou o
Alex ex-Palmeiras ou o próprio Ganso.
Mas os grandes portadores do número
gostavam de fazer gols, como Pelé, um
ponta de lança que entrava sempre na
área e fazia gol em quase todo jogo. Mes-
mo Maradona, mais lento e recuado que
Pelé, tinha média superior a 0,5 gol por
jogo e fez alguns antológicos, como se
sabe. Messi é um 10 mais parecido com
Pelé, por sinal, tanto que o Barcelona
abre os outros dois atacantes, Villa e Pe-
dro, para dar espaço para ele zigueza-
guear entre os zagueiros e definir o pla-
car. Zico era assim também.

Ganso sabe fazer gols, mas não faz
muitos; como não tem muita velocida-
de, joga mais como um Zidane, atrás da

linha de atacantes, distribuindo o jogo
com sua visão e classe privilegiadas.
Neymar não é nem um 10 nem um 9.
Está mais para um segundo atacante,
que tem gostado cada vez de atuar mais
pela esquerda, de onde pode entortar os
zagueiros e trazer para a finalização cru-
zada de direita, e se tornado cada vez
mais conciso nessa execução, à la Romá-
rio. Já Lucas, que aposta mais ainda no
arranque com bola dominada, precisa
evoluir como finalizador e passador.

Então temos de entender que, apesar
de não ter os típicos 10 e 9 que fizeram a
lenda do nosso futebol, o Brasil não po-
de reclamar do time potencial que tem
no momento. Mas muito trabalho será
necessário para ter – se for o caso – um
“losango”, como se diz, formado por
Ganso, Lucas, Neymar e Pato, sem dei-
xar o time fraco na marcação. A Copa
América, em julho, será o primeiro gran-
de ensaio para Mano Menezes mostrar

que isso é possível, desde que cada
um desses jovens talentos se compro-
meta a dialogar com os outros.

Fenômeno. Quando Rivaldo voltou
ao futebol brasileiro, muitos disseram
que ele estava “magrinho” e mandaria
muito bem. Quando Ronaldinho vol-
tou, lembraram que com apenas 30
anoseuma torcidacomo ado Flamen-
go ele também teria tudo para voltar a
ser um craque. Descendo um degrau,
houve muitagente quedisseque Liéd-
son, “levinho”, faria os gols decisivos
do time. O alvo desses comentários,
claro, era Ronaldo e seu peso.

Bem, dois anos depois de ele dar ao
Corinthians dois títulos em três me-
ses, como protagonista e autor de be-
los gols, cadê a comparação? Rivaldo
e Ronaldinho não fizeram nem um
décimo por seus times do que o “gor-
do” fez pelo Corinthians. Ontem foi
sua festa de despedida, contra a Ro-
mênia, e todo esse vácuo ficou mais
claro do que nunca. Ele desperdiçou
três finalizações, mas isso bastou pa-
ra todo mundo lembrar como fazia a
diferença. Adeus, Fenômeno!
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O valor estimado da arena de Ita-
quera já caiu de R$ 1,07 bilhão
para R$ 800 milhões. Mas a redu-
ção não diminuiu a pressão so-
bre o estádio paulistano para a
Copa de 2o14. As garantias finan-

ceiras da obra terão de ser apre-
sentadas até 12 de julho. Do con-
trário, há risco de São Paulo ficar
fora do Mundial.

A cobrança foi feita ontem du-
rante reunião, no Palácio dos
Bandeirantes, entre o Comitê
Organizador Local (COL), Fifa,
comitê paulista, Corinthians,
Construtora Odebrecht e gover-
nos municipal e estadual.

Com as obras em Itaquera ini-
ciadas, o projeto financeiro da
arena passou a ser a maior preo-

cupação da Fifa e do COL. A data
da divulgação do estádio escolhi-
do para a abertura se aproxima
(29 de julho) e isso motivou o
ultimato da Fifa, com apoio de
Ricardo Trade, diretor de opera-
ções do COL.

Então, o vice-presidente de
marketing do clube, Luiz Paulo
Rosenberg, e a construtora infor-
maram sobre o novo orçamento.

A redução deve-se a uma ques-
tão fiscal. Obras da Copa estão
isentas do pagamento de tributos

federais, como IPI, Cofins e PIS -
exigência da Fifa aceita pelo go-
verno –, o que a Odebrecht não
havia levado em conta no orça-
mento anterior.

Falta, ainda, reduzir cerca de
R$ 100 milhões para chegar ao
valor que o Corinthians preten-
de dispender. Mudanças no pro-
jeto são uma das alternativas pa-
ra cortar esse valor.

Apesar da cobrança, o secretá-
rio especial de Articulação da Co-
pa por São Paulo, Gilmar Tadeu
Ribeiro, viu progressos na reu-
nião. “Foi uma reunião técnica e
objetiva, creio que estamos no
caminho certo’’, disse.

A Odebrecht vai recorrer a um
banco, provavelmente o Voto-
rantim, para ser avalista do em-

préstimo de R$ 400 milhões que
será pedido ao BNDES. É estuda-
da também a criação de um fun-
do imobiliário para viabilizar fi-
nanceiramente o Itaquerão.

Após a reunião de ontem, Gil-
mar Ribeiro sobrevoou as obras
de Itaquera com o representan-
te do COL e da Fifa.

No Pacaembu, à noite, Ribeiro
e outras autoridades encontra-
ram-se com os dirigentes da
CBF. O clima foi de cordialida-
de, mas com alguma frieza. O go-
vernador Geraldo Alckmin che-
gou à tribuna de honra apenas às
21h50. O prefeito da capital, Gil-
berto Kassab, não compareceu.
Tinha compromisso no consula-
do da França e preferiu honrá-lo.
/ A.L., B.D. e F.H.

O 10, o 9 e o penta

Seleção brasileira

A forte chuva na tarde de ontem
em São Paulo prejudicou os pla-
nos da Confederação Brasileira
de exibir no Pacaembu um pou-
co do que será visto em termos
de serviço no Mundial de 2014.

Antes da partida, uma tempes-
tade provocou queda de luz na
Praça Charles Miller e em alguns
setores. Até os orientadores e se-
guranças, que já estavam a pos-
tos, tiveram de buscar abrigo.

A chuva e o vento castigaram

também o setor de imprensa,
que abrigava profissionais de 15
países – entre eles, muitos espa-
nhóis, por conta da passagem de
Ronaldo pelo país.

Uma das principais novidades
foi o uso de detectores de metal,
espalhados por todas as entra-
das. Somente na Charles Miller
havia 30 unidades para o portão
principal. O sistema, segundo os
organizadores, é semelhante ao
utilizado em aeroportos do País.

Em um dos portões destina-
dos à imprensa, porém, não ha-
via a fiscalização, obrigatória a
todos nos grandes eventos espor-
tivos internacionais.

A própria CBF, porém, reco-
nheceu que era impossível re-
criar um ambiente idêntico ao

da Copa. Segundo a entidade,
muitos serviços foram ofereci-
dos parcialmente porque o Pa-
caembu não está adaptado às exi-
gências da Fifa.

Problema antigo. Se dentro do

estádio havia algumas inova-
ções, ao redor do Pacaembu os
problemas eram os mesmos.
Com pouca fiscalização, cambis-
tas e flanelinhas lucraram alto.

Os preços dos ingressos do to-
bogã, que custavam R$ 140, eram
vendidos por R$ 200. Em outros
setores, o valor chegava a R$
400. “Está vendendo tudo”, ga-
rantiu um dos cambistas.

No entorno do estádio, a briga
era por vagas para estacionar. Os
preços mais baratos eram de R$
40 para quem quisesse deixar o
carro na rua, mas em alguns lo-
cais os estacionamentos cober-
tos chegavam a custar R$ 150.

“Os donos de estacionamento
levantam o preço demais em dia
de jogo importante”, criticou
um dos flanelinhas.

Nas regiões próximas ao está-
dio, o trânsito ficou bastante pre-
judicado. Com a chuva e a inter-
dição de algumas ruas, a chegada
ao Pacaembu se tornou um exer-
cício de paciência. / A.L., B.D. e F.H.
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Ronaldo faz
‘intensivo’
para brilhar
no mercado
Jogador estuda ‘tudo’
sobre publicidade e
marketing para fazer
empresa decolar no
ramo de agenciamento

Rivaldo e Ronaldinho, na volta
ao Brasil, não fizeram nem um
décimo do que o ‘gordo’ fez

Arena de Itaquera fica mais
barata, mas recebe ultimato

JOSE PATRICIO/AE

Chuva atrapalha planos da
CBF de fazer teste para a Copa

Valor estimado da obra
cai para R$ 800 milhões
com novo cálculo, mas
Fifa quer as garantias
financeiras até 12 de julho

Almir Leite
Bruno Deiro
Fábio Hecico

O fenômeno dos gramados saiu
de cena ontem à noite. Ronaldo,
agora, planeja tornar-se um fenô-
meno do marketing esportivo e
da publicidade. E seus primeiros
passos foram firmes. Sua empre-
sa, a 9ine, já está com clientes de
ótimo potencial em sua carteira.

A 9nine faz o gerenciamento
das carreiras do santista Ney-
mar, do são-paulino Lucas, além
de Anderson Silva, o brasileiro
campeão mundial de vale-tudo,
e de Falcão, a estrela do futsal.
Está em negociação com Paulo
Henrique Ganso e tem planos de
conquistar Kaká.

Além disso, teve participação
decisiva na vinda de Adriano para
o Corinthians (ainda falta conse-
guir um patrocinador que ajude a
bancar parte do salário do atacan-
te). Captar patrocínios para seus
atletas éum dos objetivos da9ine.

“Quero aprender tudo sobre
publicidade e marketing”, afir-
ma o ex-jogador. “Viemos para
fazer a diferença”, conclui ele, de-
tentor de 45% da empresa. No
mercado, comenta-se que ele in-
vestiu R$ 5 milhões no negócio.

Ronaldo se associou ao WPP,
considerado o maior grupo do
mundonosetorequedetémigual-

mente 45% da firma – o empresá-
rio Marcus Buaiz tem outros 10%.

A empresa também tem negó-
cios com a Ambev (Ronaldo é pa-
trocinado da empresa desde o
início da carreira) e com o Pão de
Açúcar (com a marca Extra).

Anteontem, anunciou acordo
com a Duracell, que vai explorar a
imagem de Ronaldo e terá outras
ações publicitárias comandadas
pela 9ine. Outro contrato é com
o laboratório GlaxoSmithKline.

“Não estamos interessados
em quantidade. Queremos traba-
lhar com jogadores de potencial
e dar um suporte completo a
eles”, explicou Ronaldo.

Negócios. O ex-jogador não gos-
ta de falar sobre seus negócios,
mas sabe-se que é proprietário de
um edifício, no Rio, é sócio de
uma rede de academias com 19
unidadesetambémtemparticipa-
ção em uma vinícola na Espanha.

Os rendimentos desses negó-
cios e os cerca de US$ 15 milhões
anuais que recebe de cinco em-
presas que exploram sua ima-
gem proporcionam a Ronaldo,
aos 34 anos, uma situação confor-
tável. Estima-se que seu patrimô-
nio seja de US$ 600 milhões.

O atacante, que também é inte-
grante do comitê paulista para a
Copa de 2014, já disse que só vai
se dedicar em tempo integral à
9ine a partir de 2012.

Até lá, Ronaldo pretende des-
cansar. Mas a concretização des-
se plano ainda depende do Corin-
thians, que pode organizar uma
nova despedida para que o joga-
dor dê o adeus definitivo ao “ban-
do de loucos” que o acolheu.

Orientadores e o pessoal
da segurança precisaram
procurar abrigo para se
proteger, e detectores de
metal foram novidade

Apagão. Falta de energia elétrica na região do Pacaembu deixou a praça Charles Miller no escuro e dificultou testes do Mundial
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