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Agora não dá
mais para vacilar

S

emana passada escrevi neste
espaço pedindo paciência
com Mano Menezes. Continuo com a mesma opinião. É
preciso dar tempo ao tempo, para
que as coisas se ajustem. No entanto,
também é preciso reconhecer que,
depoisdosofridoempatecomoParaguai, a situação agravou-se. O Brasil
depende apenas de si. Mas pelo que
tem jogado, ninguém pode garantir

que vá passar com facilidade pelo Equador. O time está naquela situação em
que não existem adversários fáceis. Todos podem complicar.
Pedi serenidade em relação a Mano
porque entendo que o treinador é figura
importante na montagem e desempenho de um time, mas não faz nada sozinho. Estou longe de concordar com
aquela frase de que técnico bom é aquele que não atrapalha. Não acredito é em
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milagreiros. Nesse ponto, sou cético.
Treinador bem-sucedido é aquele que
consegue tirar o melhor do elenco que
tem. É, para usar a frase manjada, aquelequeconsegue cozinharamelhoromelete com os ovos disponíveis.
Agora, o que dizer do treinador de
uma seleção brasileira, que dispõe de
todos os jogadores nascidos no País,
atuem eles por aqui ou no exterior? É,
teoricamente,umuniverso deconvocaçãomuito grande.Ainda mais se formos
acreditar naquele outro chavão, o que
diz que “aqui brotam talentos”. Certo.
Mas nada mais duvidoso do que acreditar de maneira cega em clichês.
Por exemplo, se você quiser um meia
armador, quem vai encontrar além de
Ganso?Se estiveremmáfase,oumachucado, quem o substitui? Ninguém, porque não existe outro para a função, pelo
menos no mesmo nível. O mesmo se
pode dizer do outro jogador do Santos,
Neymar, que também não correspondeu, na seleção, às expectativas nele depositadas. O que é que há, Neymar, está
ainda de ressaca do título da Libertadores? É o que a torcida se pergunta. E,
mais do que a torcida, Mano Menezes,
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que depende dos jogadores para fazer
boa figura na Argentina e se manter no
cargo até a Copa de 2014.
Poisé aíque está aquestão: para montar o seu time, Mano depende não apenas do seu talento individual como estrategista, motivador ou o que for; depende de jogadores que executem em
campo o que ele prega nos treinos. E,
pelo visto, até agora tem pregado no deserto. O segundo tempo contra o Paraguai, por exemplo, foi lamentável. Até
sair o gol de Fred, o Brasil havia chutado
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os jogadores não estão fazendo a sua
parte. Hoje em dia é de mau tom dizer que não se esforçam na seleção
como em seus clubes. Parece um argumento fútil, descartável, coisa de
torcedor em mesa de botequim. Mas
o que acontece quando a crítica parte
do interior mesmo do grupo? Afinal,
Lúcio, capitão do time, do alto da sua
raça e experiência, foi quem disse
que é preciso mais comprometimento. “Não basta ser genial”, disse, “é
preciso dar alguma coisa a mais”. O
recado, claríssimo, foi para os colegasmais jovensejádevidamente portadores de máscaras portentosas.
Nem tudo está perdido, e a Copa
Américatambémnãoéumaprioridade nacional. Ninguém vai fechar a
Avenida Paulista para festejar em caso de vitória. E ninguém vai perder o
sono se o título não vier. Basta não
dar vexame. E mostrar futebol melhor, que indique progresso da equipe. Sendo o mundo da bola o que é, o
fiasco de cair na primeira fase pode
comprometer todo o trabalho visandoàCopado Mundo.Daí aimportância do perigoso jogo com o Equador.

Não adianta jogar toda a culpa
no técnico quando são os
jogadores que não rendem
uma única bola em gol, se não me falha a
memória. Muito pouco para um ataque
com nomes estelares como Neymar e
Pato, municiados por PH Ganso. Jogador é gente, e, portanto, oscila. Mas esse
pessoal é cotado na base de dezenas de
milhõesdeeuros. Valemisso? Ouofutebol é o reino da fantasia? Você decide.
Daí porque é preciso tirar um pouco
da pressão de cima do técnico e ver que

Futebol
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NA PLATEIA

14

mil pessoas

foi a média de público no
Brasileiro entre 2004 e 2009

45

mil pessoas

foi a capacidade média dos
estádios nesse período

42,7%

em relação à média é o
aumento de público nos
jogos clássicos

23%

é a redução média de público em jogos em dias de chuva

Vazio existencial. O estádio do Morumbi quase à moscas antes de São Paulo x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro deste ano: falta de planejamento nas bilheterias dos clubes de futebol

Venda antecipada
de entrada espanta
torcedor de ocasião
Garantir bilheteria com
antecedência é maneira
eficaz de melhorar as
contas dos clubes do
País, conclui pesquisa
Almir Leite

Organizar um sistema eficiente
de venda antecipada de ingressos é a melhor maneira de os clubesconseguiremagarantiadereceitas expressivas com o público
que frequenta os estádios. Essa é

uma das conclusões do levantamento “Estudo da demanda por
ingressos no futebol brasileiro’’,
elaboradopeloInstitutodeEnsino e Pesquisa (Insper).
O trabalho acadêmico que tomou como base a análise do público pagante em jogos da Série
A do Campeonato Brasileiro entre 2004 a 2009 – os dados constam de borderôs e súmulas de
2.481 partidas –, considera que a
antecipação da venda evita que a
arrecadação de um clube com a
bilheteria fique sujeita a fatores
comoaboafasedotimemandan-

te e as condições climáticas no
dia em que ela será realizada.
“Essas variáveis influenciam,
maséfundamental que osclubes
sejam capazes de programar a
vendaantecipada’’,dizSérgioJurandyr Machado, que desenvolveu a pesquisa em parceria com
Adriana Bruscato Bortoluzzo e
PedroTrindade Iaropoli. “Para o
torcedor, as variáveis são mais
importantesqueahistóriadoclube no momento em que ele decide se vai ou não ao estádio.’’
A antecipação da venda de ingressos pode ser feita por meio

de artifícios como confecção de
carnês, a exemplo do que ocorre
comumentenaEuropa,eprogramas do tipo sócio-torcedor, que
possibilitaaseusintegrantespreferência ao adquirir os bilhetes.
É possível, assim, oferecer descontos no preço e outros atrativos que “chamem’’ o público.
Para o clube, a vantagem é poder ter um planejamento financeiro e operacional mais eficiente.Comconhecimentoantecipadoda receita,pode-se, porexemplo, montar elencos mais fortes,
o que amplia a perspectiva de
bons resultados em campo.
Bagunça. Há, porém, empeci-

lhosparaessamudançade método na comercialização dos ingressos. Um deles é o calendário.“Éumsérioproblema,asmudanças de datas não são boas para ninguém’’, atesta Machado.
Ele cita como exemplo o adiamentodejogosdoSantosnoBrasileiro, pois o clube primeiro estava envolvido com a decisão da
Libertadores e agora tem vários
jogadores em seleções. É o tipo
de situação que dificulta a ado-

ção de mecanismo que visem à
venda de ingressos com grande
antecedência.
O levantamento abordou aspectos como o ambiente sócioeconômicoemqueotorcedorestáinserido,aqualidadedoproduto (e serviço) e o incentivo para
ir ao estádio – fatores como conforto da arena, se é coberta ou
não, horário e dia dos jogos.
O preço do bilhete, concluiu a
pesquisa, está ligado à demanda
de público. “Um aumento médio
de R$ 10 diminuiu o público em
2,11%’’,diz o professor. “Mastem
peso menor do que a performancerecente dotime. E clássicosou
jogos que envolvam equipes do
RioedeSãoPaulotêmefeitopositivo sobre a demanda.’’
Condições climáticas tam●

O poder da rivalidade

A influência de clubes do eixo
Rio-São Paulo é grande em todos
os outros Estados do Brasil. No
entanto, são os clássicos estaduais os jogos que despertam
maior interesse do público.

bém estão ligadas à decisão de ir
ao jogo. O estudo mostrou que
em dias de chuva o público sofreu redução de 23% em relação
aos outros dias. “Com a venda
antecipada,nãohaveriaesse problema’’, afirma o professor.
A pesquisa mostra que o Brasil
permanece distante da Europa
quando se trata de presença de
público nos estádios – o Brasileiro de 2009 teve 6,7 milhões de
torcedores pagantes nas arenas,
enquanto o Inglês de 2008/2009
levou 27,1 milhões, de acordo
com dados da Premier League.
Mashásaída.Asarenasemprocesso de construção ou reforma
para a Copa de 2014 – e as que
estão sendo ou serão erguidas
mesmo sem ter participação no
evento – podem contribuir para
o aumento de público. Isso porque oferecerão maior conforto e
melhor infraestrutura.
“É uma oportunidade. Mas o
padrão de organização precisa
aumentar’’, alerta o professor
Machado. “A realidade é que faltaprofissionalismo.Temmelhorado, mas nosso patamar é bem
mais baixo que o dos europeus.’’

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 jul. 2011, Esportes, p. E2.

Ceni assume papel de
assistente de interino
SÃO PAULO. AINDA
NEGOCIA PARA TER
UM NOVO TÉCNICO

Bruno Deiro

A boa atuação de Rivaldo no retorno ao time titular do São Paulo foi uma vitória pessoal de Rogério Ceni no triunfo sobre o
Cruzeiro (2 a 1), no Morumbi.
Principal responsável pela
aposta no meia, Ceni assumiu
em caráter extraoficial o papel
de auxiliar de Milton Cruz.
No último jogo, ele orientou o
interino sobre alterações no decorrer da partida. “Pensamos
igual em termos de jogadores e
esquema tático”, disse Milton.

Sobre a contratação do substituto de Carpegiani, porém, o goleiro garante que não vai dar palpites. “Cada um exerce sua função. Eu sou atleta, eles (diretoria) sabem quem contratar.
Não sei nem os nomes que cogitam”, afirmou o goleiro.
Novo técnico. Paulo Autuori é

o preferido da diretoria, mas terá de negociar a liberação com o
Al-Rayyan, do Catar. Outro nome forte é Dorival Júnior, do
Atlético-MG. “Temos seis nomes”, disse o diretor de futebol
Adalberto Baptista, ao canal
Bandsports. Hoje, o meia argentino Marcelo Cañete deve fazer
examesmédicosnoclubeepoderá ser anunciado.

Rodada do fim de semana Derrota no clássico inicia
poderá sofrer alteração corrida por reforços
Marcados para domingo, os jogos Botafogo x Corinthians, Palmeiras x Flamengo e FigueirensexGrêmiotêmgrande probabilidade de serem transferidos para quarta-feira, dia 20. Inicialmente, para 19h30, com chance
deser21h50, casoaseleção brasileira não chegue às semifinais da
Copa América da Argentina.
AtabeladoBrasileirosómudará caso a seleção se classifique.
O duelo do Palmeiras muda
coma vagabrasileira, nãoimporta em qual posição. Corinthians
e Grêmio só não teriam alteração em seus duelos, caso a seleção passe como melhor 3.º, o que
ainda adiaria Coritiba x Fluminense para domingo (16 h).
Ceará x América-MG mudaria

SANTOS. TIME VAI TER
NOVE JOGOS EM AGOSTO
PELO BRASILEIRO

10ª RODADA
Sábado
18h30
Vasco
18h30
Coritiba
18h30
Atlético-GO
21h00
Santos
Domingo
16h00
Palmeiras
16h00
Botafogo
16h00
Ceará
16h00
Figueirense
18h30
Cruzeiro
18h30 Internacional

x
x
x
x

Atlético-PR
Fluminense
Avaí
Atlético-MG

x
x
x
x
x
x

Flamengo
Corinthians
América-MG
Grêmio
Bahia
São Paulo

apenas o horário: para 18h30.
Como 2.º da chave, o Brasil jogaria domingo, 19h15. Assim, Inter x São Paulo e Cruzeiro x Bahia iriam das 18h30 para as 16 h.

Sanches Filho
ESPECIAL PARA O ESTADO

O Santos promete anunciar um
pacotão de reforços nos próximos dias para repor as perdas de
Keirrison (vai embora no fim do
mês), Zé Eduardo, Maikon Leite
e Alan Patrick, e para qualificar e
completar o elenco na briga pelo
Brasileiro e pelo Mundial. As negociações estão sendo aceleradas após a derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras, domingo.
O centroavante Alan Kardec e
o lateral-direito Leandro Silva,

emprestados, respectivamente,
por Benfica, de Portugal, e Atlético Sorocaba, já estavam acertados desde a semana passada.
Com a viagem de férias do presidente Luis Alvaro de Oliveira RibeiroaParis,odiretorPedroLuis
Nunes Conceição está à frente
dos entendimentos com clubes,
empresáriosejogadores.Aestratégia é conseguir jogadores de
qualidade sem abrir os cofres.
Paraconseguirjogadoresdealto nível, a política é de oferecer
salário de padrão europeu. E se
tiverque comprar osdireitos, recorre a investidores. Os dirigentes não confirmam que Cleiton
Xavierretorna aoBrasil nasextafeiraparafazerexamese,seaprovado, assinar com o Santos.

