
Por Paulo Jebaili 

Ao pisar o gramado do 
Pacaembu, no último dia 
6 de julho, Juninho 

Pernambucano marcava sua 
volta ao time do Vasco, após dez 
anos de carreira no exterior. A 
partida era com o Corinthians 
pelo Campeonato Brasileiro. Essa 
reestreia poderia ser mais uma 
entre tantas movimentações do 
mundo futebolístico. Mas as 
condições em que o jogador 
voltou ao time é que tornam o 
regresso algo especial. A começar 
pelo salário: simbólicos 600 reais, 
cifra milhares de unidades 
distante dos vencimentos de 
atletas consagrados. Mas foi isso 
que Juninho se propôs a receber 
do clube, num acordo que prevê 
praticamente um salário mínimo, 
bônus por conquista de títulos ou 
se o time ficar entre os quatro 
primeiros colocados no 
Brasileirão. 

Na entrevista coletiva de sua 
apresentação, Juninho contou ter 
recebido uma ótima proposta do 
clube de São Januário, mas 
preferiu o modelo de 
remuneração atrelada à 
produtividade. "Quero assim 
porque, caso não vença nada, 
pelo menos o Vasco não terá 
prejuízo econômico. Eu não 
tenho contrato com nenhuma 
empresa e acho que não seria 
justo vir ganhando tanto se não 
der certo", disse. 
Os contratos de risco estão longe 
de ser uma regra no futebol, 
geralmente são redigidos em 
casos de atletas com idade 
avançada ou comportamento 
instável, o que em nada tem a 
ver com o perfil de Juninho. 
"Salários por produtividade no 
futebol são raros, mas já 
aconteceram situações parecidas. 
O caso de Juninho 

foi extraordinário por duas 
razões especiais. A primeira é a 
ideia ter partido do próprio 
jogador. A segunda, pelas bases 
do acordo. Foi quase uma 
declaração de amor do jogador 
pelo clube. Isso dificilmente se 
repetirá", analisa o jornalista 
Sérgio Xavier, diretor de redação 
da revista Placar. 

Sem constrangimentos 
Aos 36 anos e com a perspectiva 
de pendurar as chuteiras, 
Juninho explicou que foram dois 
os motivos para essa decisão. O 
primeiro, o receio de não render 
o esperado. O segundo, não 
causar constrangimentos ao 
elenco ou jogar apenas pela 
reputação que construiu ao longo 
da carreira. "Quando eu era 
jogador, sempre chegava alguém 
que ganhava muito mais e fazia 
muito menos. Isso não me 
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incomodava, mas sei que poderia 
assustar se eu chegasse e 
estivesse sendo valorizado pelo 
que eu fiz no passado", declarou 
o atleta com a consciência de 
que no futebol - assim como no 
mundo das empresas ou em 
qualquer ambiente competitivo -, 
o sucesso do passado não 
garante o desempenho do futuro. 
A contratação de Juninho, apesar 
do caráter inovador, dificilmente 
será repetida em maior escala. 
Para o jornalista e escritor Celso 
Unzelte, pode representar um 
novo formato de relação entre 
clubes e jogadores, mas num 
universo circunscrito. "Pelo 
menos em relação a veteranos 
consagrados, já independentes 
financeiramente e que temem, a 
essa altura da vida, não 
corresponder mais à expectativa 
depositada sobre eles. Para os 
clubes, evidentemente, isso 

também é interessante. Mas não 
acredito que a mesma lógica 
possa vir a ser aplicada em 
relação a jogadores ainda 
economicamente ativos", analisa 
o comentarista da ESPN. 
No ambiente corporativo, por sua 

remuneração acima do mercado. 
Tem sido uma tendência e cada vez 
mais a remuneração está focada 
em resultado." E acrescenta que a 
premiação - sobretudo após a crise 
econômica mundial deflagrada em 
2008 - passou a levar em conta 
não só os resultados individuais, 
mas também os da área e da 
empresa. São as organizações 
valorizando o jogo coletivo para 
premiar seus talentos. 
Mas o modelo de compensação 
nem é o aspecto que chama mais 
a atenção do consultor no 
regresso de Juninho. 
"Evidentemente que, no caso dele, 
com uma conta bancária 
garantida, é mais fácil fazer isso, 
mas, mesmo assim, são raros os 
casos em que isso acontece. Ele 
está dando uma demonstração de 
liderança, de amor ao que faz e 
isso passa um valor muito positivo 
ao pessoal que está começando e 
a quem já está no clube, de uma 
forma geral", observa Santos. 
Impressão confirmada por quem 
convive de perto com o jogador. 
"Não é uma liderança imposta, 
aquela coisa de 'eu sou o líder e 
tal' ou botam o cara como líder e 

A contratação do jogador pode 
representar um novo formato 
de relação entre clubes e atletas, 
mas num universo circunscrito 
vez, a remuneração atrelada a 
resultados tem se tornado mais e 
mais frequente, como ressalta 
Marcelo Santos, CEO da 
consultoria doers. "É um pouco 
parecido com o que as empresas 
fazem. Manter o fixo baixo ou na 
média, mas fazendo resultado, o 
profissional consegue ter uma 

você tem de aceitar. Não. Ele é um 
líder natural", disse o presidente 
do Vasco, Roberto Dinamite à 
MELHOR. Ele revela que a volta 
de Juninho ao clube cruz-maltino 
faz parte do planejamento de 
carreira do atleta, que inclusive 
recusou uma proposta de extensão 
de seu contrato com o Al-Gharafa, 
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clube do Qatar, por mais dois 
anos. "Ele não aceitou porque 
não estava dentro daquilo que 
ele havia programado. 0 projeto 
que ele tem é voltar para o 
Vasco, depois desenvolver um 
trabalho junto à comissão 
técnica e pensar em futuramente 
ser treinador. E, por parte do 
Lyon, onde ele jogou por muito 
tempo, também tem as portas 
abertas para que possa dar 
prosseguimento dentro dessa 
outra função. É um cara muito 
bem resolvido. E isso não é 
comum, não apenas no futebol 
do Rio de Janeiro, mas no 
futebol mundial", disse Dinamite 
Antes do Al-Gharafa, clube para 
o qual se transferiu em 2009, 
Juninho passou oito temporadas 
no Lyon, da França, onde foi 
figura fundamental para a 
conquista do heptacampeonato 
francês. A volta a São Januário 
foi festejada, mas não imune a 
certa desconfiança, afinal, um 
profissional que praticamente 
não ganha poderia ser cobrado? 
Para Unzelte, a cobrança, no caso 
de Juninho, seria apenas o 
prenúncio de uma retirada 
antecipada dos gramados, mas 
sem prejuízo para o clube. "Não 
há cobrança a ser feita. Se não 
der certo, elejá não está 
ganhando nada mesmo", diz. 

Ele quer ser cobrado 
Mas as dúvidas quanto ao que 
Juninho pode render vão se 
dissipando à medida que as 
partidas se sucedem. Na estreia, 
contra o Corinthians, ele marcou 
um gol de falta logo aos dois 
minutos, embora o Vasco tenha 
perdido por 2 x 1 . Nas partidas 
seguintes, nas vitórias sobre o 
Internacional e o Atlético-PR, 
teve o nome cantado pela 

torcida. É o resultado do que já 
se anunciava nos treinamentos. 
"Ele quer ser cobrado. Não é de 
oba-oba, de festa. A atitude é de 
'vamos focar mais os 
treinamentos, os jogos ' . Ele 
quer jogar e se coloca à 
disposição do treinador, não é 
'eu tenho de jogar'. Ele tem 
demonstrado muita 
determinação", conta Roberto 
Dinamite. A demonstração de 
comprometimento começou 
ainda no Qatar, quando o 
jogador pediu três bolas do 
modelo usado no Campeonato 
Brasileiro para acelerar sua 
adaptação no regresso. Nesse 
momento, Roberto, o maior 
artilheiro da história do Vasco, 
teve a certeza de que marcava 
um golaço como dirigente ao 
atrair o talento de Juninho. "O 
clube consegue alinhar 
produtividade a um profissional 
que tem uma imagem fabulosa. 
Qualquer empresa gostaria de 
ver o seu funcionário-padrão, 
que é uma referência, 
se colocar à disposição dessa 
maneira", afirma. 
0 contrato por produtividade não 
prevê variações na remuneração 
pelo número de vezes que o 
atleta entrar em campo. Ainda 
assim, nos três jogos desde sua 
estreia, Juninho atuou em todos. 
Dos 270 minutos disputados, ele 
participou de 254 (foi substituído 
aos 29 do segundo tempo em sua 
estreia). No quarto jogo, foi 
poupado, por decisão do 
treinador Ricardo Gomes, que 
argumentou que não queria 
aumentar o desgaste do jogador, 
que não havia tido férias. 
Na partida seguinte, com 
o Bahia, Juninho estava 
de volta aos gramados com 
a camisa cruz-maltina. 
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Text Box
Fonte: Melhor: gestão de pessoas, São Paulo, ano 19, n. 285, p. 208-210, ago. 2011.




