
Q uando o primeiro exemplar de AméricaEconomia saiu 
às ruas, em junho de 1986, o Brasil entrava em cam
po com astros como Falcão, Branco, Oscar, Sócra

tes e Zico. Mas foi Diego Maradona quem fez história no 
campeonato mundial do México. Nessa época, o astro argen
tino, considerado por muitos o melhor jogador do mundo, 
ganhava no Nápoles da Itália um salário de US$ 5 milhões 
anuais, equivalente hoje a US$ 10 milhões e pouco mais da 
metade do que o Manchester City pagava ao t ambém argen
tino Carlos Tevez em 2010. Sua transferência para o clube 
italiano valeria hoje US$ 17,2 milhões, menos de um quinto 
do que o Real Madr id pagou pelo brasileiro Kaká. 

O futebol não estava exatamente na pré-história quan
do a carreira de Maradona estava no auge. Na verdade, a 
grande mudança havia ocorrido na década anterior, mais 
precisamente em 1974, com a chegada de João Havelange 
à Fifa (Federação Internacional de Futebol) e os primeiros 

mundiais patrocinados por marcas de roupas esportivas e 
bebidas. Mas estava longe da escala que alcançaria nos 20 
anos seguintes, com complexos contratos televisivos, direitos 
de imagem e pay-per-view. 

Um executivo de uma empresa brasileira de marketing 
esportivo assinalava, na edição de outubro de 1996 de Amé
ricaEconomia, que uma emissora de TV poderia comprar o 
campeonato brasileiro por US$ 14 milhões, mas que, em dois 
anos, o valor aumentaria para US$ 80 milhões. 

"Essa enorme diferença entre os números obtidos e aque
les que os promotores acreditam que podem obter é um claro 
sinal de que o negócio ainda está engatinhando", continuava 
o artigo. "E os conflitos entre clubes, associações e emissoras 
de televisão criados nos últ imos anos indicam que, no final 
do caminho, provavelmente surgirá uma indústria futebolís
tica diferente daquela que conhecemos... mais próxima do 
show business que do esporte." 

As cifras são cada vez mais espantosas. Na Liga Inglesa 
de futebol, por exemplo, o contrato de venda dos direitos tele
visivos das três temporadas (2009/2010 a 2012/2013) chegou 
a 3,538 bilhões de euros. E o que justifica salários nas alturas, 
como o de Cristiano Ronaldo, que, ano passado, embolsou 
USS 19,5 milhões - ou US$ 37 por minuto! A profecia se 
cumpriu? Continuamos tendo gols como o que "el pelusa" 
fez contra os ingleses? Julgue você mesmo. • 
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