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Sábado

18h30 Vasco x Atlético-PR

18h30 Coritiba x Fluminense

18h30 Atlético-GO x Avaí

21h00 Santos x Atlético-MG

Domingo

16h00 Palmeiras x Flamengo

16h00 Botafogo x Corinthians

16h00 Ceará x América-MG

16h00 Figueirense x Grêmio

18h30 Cruzeiro x Bahia

18h30 Internacional x São Paulo

10ª RODADA

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 públi-
co em jogos em dias de chuva

S emana passada escrevi neste
espaço pedindo paciência
com Mano Menezes. Conti-
nuo com a mesma opinião. É

preciso dar tempo ao tempo, para
que as coisas se ajustem. No entanto,
também é preciso reconhecer que,
depois do sofrido empate com o Para-
guai, a situação agravou-se. O Brasil
depende apenas de si. Mas pelo que
tem jogado, ninguém pode garantir

que vá passar com facilidade pelo Equa-
dor. O time está naquela situação em
que não existem adversários fáceis. To-
dos podem complicar.

Pedi serenidade em relação a Mano
porque entendo que o treinador é figura
importante na montagem e desempe-
nho de um time, mas não faz nada sozi-
nho. Estou longe de concordar com
aquela frase de que técnico bom é aque-
le que não atrapalha. Não acredito é em

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, aque-
le que consegue cozinhar a melhor ome-
lete 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, um universo de convoca-
ção muito grande. Ainda mais se formos
acreditar naquele outro chavão, o que
diz que “aqui brotam talentos”. Certo.
Mas nada mais duvidoso do que acredi-
tar de maneira cega em clichês.

Por exemplo, se você quiser um meia
armador, quem vai encontrar além de
Ganso? Se estiver em má fase, ou machu-
cado, quem o substitui? Ninguém, por-
que 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 correspon-
deu, na seleção, às expectativas nele de-
positadas. O que é que há, Neymar, está
ainda de ressaca do título da Libertado-
res? É o que a torcida se pergunta. E,
mais do que a torcida, Mano Menezes,

que depende dos jogadores para fazer
boa figura na Argentina e se manter no
cargo até a Copa de 2014.

Pois é aí que está a questão: para mon-
tar o seu time, Mano depende não ape-
nas do seu talento individual como es-
trategista, motivador ou o que for; de-
pende de jogadores que executem em
campo o que ele prega nos treinos. E,
pelo visto, até agora tem pregado no de-
serto. O segundo tempo contra o Para-
guai, por exemplo, foi lamentável. Até
sair o gol de Fred, o Brasil havia chutado

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. Joga-
dor é gente, e, portanto, oscila. Mas esse
pessoal é cotado na base de dezenas de
milhões de euros. Valem isso? Ou o fute-
bol é o reino da fantasia? Você decide.

Daí porque é preciso tirar um pouco
da pressão de cima do técnico e ver que

os jogadores não estão fazendo a sua
parte. Hoje em dia é de mau tom di-
zer que não se esforçam na seleção
como em seus clubes. Parece um ar-
gumento 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 comprometimen-
to. “Não basta ser genial”, disse, “é
preciso dar alguma coisa a mais”. O
recado, claríssimo, foi para os cole-
gas mais jovens e já devidamente por-
tadores de máscaras portentosas.

Nem tudo está perdido, e a Copa
América também não é uma priorida-
de nacional. Ninguém vai fechar a
Avenida Paulista para festejar em ca-
so de vitória. E ninguém vai perder o
sono se o título não vier. Basta não
dar vexame. E mostrar futebol me-
lhor, que indique progresso da equi-
pe. Sendo o mundo da bola o que é, o
fiasco de cair na primeira fase pode
comprometer todo o trabalho visan-
do à Copa do Mundo. Daí a importân-
cia do perigoso jogo com o Equador.

Agora não dá
mais para vacilar Não adianta jogar toda a culpa

no técnico quando são os
jogadores que não rendem

NA PLATEIA

luiz.zanin@grupoestado.com.br

Futebol

Venda antecipada
de entrada espanta
torcedor de ocasião

Rodada do fim de semana
poderá sofrer alteração

Ceni assume papel de
assistente de interino

Derrota no clássico inicia
corrida por reforços

Boleiros
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Garantir bilheteria com
antecedência é maneira
eficaz de melhorar as
contas dos clubes do
País, conclui pesquisa

SÃO PAULO. AINDA
NEGOCIA PARA TER
UM NOVO TÉCNICO

Almir Leite

Organizar um sistema eficiente
de venda antecipada de ingres-
sos é a melhor maneira de os clu-
bes conseguirem a garantia de re-
ceitas expressivas com o público
que frequenta os estádios. Essa é

uma das conclusões do levanta-
mento “Estudo da demanda por
ingressos no futebol brasileiro’’,
elaborado pelo Instituto de Ensi-
no e Pesquisa (Insper).

O trabalho acadêmico que to-
mou como base a análise do pú-
blico pagante em jogos da Série
A do Campeonato Brasileiro en-
tre 2004 a 2009 – os dados cons-
tam 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
como a boa fase do time mandan-

te e as condições climáticas no
dia em que ela será realizada.

“Essas variáveis influenciam,
mas é fundamental que os clubes
sejam capazes de programar a
venda antecipada’’, diz Sérgio Ju-
randyr Machado, que desenvol-
veu a pesquisa em parceria com
Adriana Bruscato Bortoluzzo e
PedroTrindade Iaropoli. “Para o
torcedor, as variáveis são mais
importantes que a história do clu-
be no momento em que ele deci-
de se vai ou não ao estádio.’’

A antecipação da venda de in-
gressos pode ser feita por meio

de artifícios como confecção de
carnês, a exemplo do que ocorre
comumente na Europa, e progra-
mas do tipo sócio-torcedor, que
possibilita a seus integrantes pre-
ferência ao adquirir os bilhetes.
É possível, assim, oferecer des-
contos no preço e outros atrati-
vos que “chamem’’ o público.

Para o clube, a vantagem é po-
der ter um planejamento finan-
ceiro e operacional mais eficien-
te. Com conhecimento antecipa-
do da receita, pode-se, por exem-
plo, montar elencos mais fortes,
o que amplia a perspectiva de
bons resultados em campo.

Bagunça. Há, porém, empeci-
lhos para essa mudança de méto-
do na comercialização dos in-
gressos. Um deles é o calendá-
rio. “É um sério problema, as mu-
danças de datas não são boas pa-
ra ninguém’’, atesta Machado.

Ele cita como exemplo o adia-
mento de jogos do Santos no Bra-
sileiro, pois o clube primeiro es-
tava 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 as-
pectos como o ambiente sócio-
econômico em que o torcedor es-
tá inserido, a qualidade do produ-
to (e serviço) e o incentivo para
ir ao estádio – fatores como con-
forto 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. “Mas tem
peso menor do que a performan-
ce recente do time. E clássicos ou
jogos que envolvam equipes do
Rioede SãoPaulo têmefeito posi-
tivo sobre a demanda.’’

Condições climáticas tam-

bém estão ligadas à decisão de ir
ao jogo. O estudo mostrou que
em dias de chuva o público so-
freu redução de 23% em relação
aos outros dias. “Com a venda
antecipada, não haveria esse pro-
blema’’, afirma o professor.

A pesquisa mostra que o Brasil
permanece distante da Europa
quando se trata de presença de
público nos estádios – o Brasilei-
ro 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.

Mas há saída. As arenas em pro-
cesso 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 por-
que oferecerão maior conforto e
melhor infraestrutura.

“É uma oportunidade. Mas o
padrão de organização precisa
aumentar’’, alerta o professor
Machado. “A realidade é que fal-
ta profissionalismo. Tem melho-
rado, mas nosso patamar é bem
mais baixo que o dos europeus.’’

● 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 esta-
duais os jogos que despertam
maior interesse do público.

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

SANTOS. TIME VAI TER
NOVE JOGOS EM AGOSTO
PELO BRASILEIRO

LUIZ
ZANIN

Marcados para domingo, os jo-
gos Botafogo x Corinthians, Pal-
meiras x Flamengo e Figueiren-
se x Grêmio têm grande probabi-
lidade de serem transferidos pa-
ra quarta-feira, dia 20. Inicial-
mente, para 19h30, com chance
de ser 21h50, caso a seleção brasi-
leira não chegue às semifinais da
Copa América da Argentina.

A tabela do Brasileiro só muda-
rá caso a seleção se classifique.

O duelo do Palmeiras muda
com a vaga brasileira, não impor-
ta em qual posição. Corinthians
e Grêmio só não teriam altera-
ção em seus duelos, caso a sele-
ção passe como melhor 3.º, o que
ainda adiaria Coritiba x Flumi-
nense para domingo (16 h).

Ceará x América-MG mudaria

apenas o horário: para 18h30.
Como 2.º da chave, o Brasil jo-

garia domingo, 19h15. Assim, In-
ter x São Paulo e Cruzeiro x Ba-
hia iriam das 18h30 para as 16 h.

Bruno Deiro

A boa atuação de Rivaldo no re-
torno ao time titular do São Pau-
lo foi uma vitória pessoal de Ro-
gério 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 de-
correr da partida. “Pensamos
igual em termos de jogadores e
esquema tático”, disse Milton.

Sobre a contratação do substi-
tuto de Carpegiani, porém, o go-
leiro garante que não vai dar pal-
pites. “Cada um exerce sua fun-
ção. Eu sou atleta, eles (direto-
ria) sabem quem contratar.
Não sei nem os nomes que cogi-
tam”, afirmou o goleiro.

Novo técnico. Paulo Autuori é
o preferido da diretoria, mas te-
rá de negociar a liberação com o
Al-Rayyan, do Catar. Outro no-
me forte é Dorival Júnior, do
Atlético-MG. “Temos seis no-
mes”, disse o diretor de futebol
Adalberto Baptista, ao canal
Bandsports. Hoje, o meia argen-
tino Marcelo Cañete deve fazer
exames médicos no clube e pode-
rá ser anunciado.

Sanches Filho
ESPECIAL PARA O ESTADO

O Santos promete anunciar um
pacotão de reforços nos próxi-
mos 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 ne-
gociações estão sendo acelera-
das após a derrota por 3 a 0 dian-
te do Palmeiras, domingo.

O centroavante Alan Kardec e
o lateral-direito Leandro Silva,

emprestados, respectivamente,
por Benfica, de Portugal, e Atléti-
co Sorocaba, já estavam acerta-
dos desde a semana passada.
Com a viagem de férias do presi-
dente Luis Alvaro de Oliveira Ri-
beiro a Paris, o diretor Pedro Luis
Nunes Conceição está à frente
dos entendimentos com clubes,
empresários e jogadores. A estra-
tégia é conseguir jogadores de
qualidade sem abrir os cofres.

Para conseguir jogadores de al-
to nível, a política é de oferecer
salário de padrão europeu. E se
tiver que comprar os direitos, re-
corre a investidores. Os dirigen-
tes não confirmam que Cleiton
Xavier retorna ao Brasil na sexta-
feira para fazer exames e, se apro-
vado, assinar com o Santos.

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




