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● O senhor é o representante de Ney-
mar. Como foram estes últimos dias
de negociações envolvendo jogador,
Santos, Real Madrid e Barcelona?
O Real Madrid e o Barcelona procu-
raram o Santos oficialmente e fo-
ram autorizados a conversar com o
jogador (agente e família). Houve

uma disputa acirrada: quem oferece o
melhor para o atleta, time dentro do
campo, estrutura fora, dinheiro, cida-
de (onde é melhor morar). E detalhes co-
mo palco, passagens aéreas. Fizeram
duas propostas. Discutimos em con-
junto com o pai do atleta, senhor Ney-
mar, e dona Nadine, a mãe. O Juninho
(Neymar), sempre consultado, dizia
que queria ficar no Santos, disputar o
Mundial Interclubes, depois o Cente-
nário. E, no final, ele e sua família dei-
xaram a decisão para agosto de 2012,
após a Olimpíada.

● O Santos nega ter vendido o jogador.

Neymar fica na Vila Belmiro até quando?
Ele não foi vendido, não assinou nada.
Seu contrato com o Santos vai até 2015.

● O senhor representa outros atletas do
Santos. Como está a sua relação com o
presidente, Luis Alvaro, e a diretoria?
A melhor possível, com respeito. Laor
(Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro) é um
sonhador. Fanático pelo clube. Digo que
é o torcedor na cadeira de presidente.
Sempre diz que o clube vive de títulos e
quer aumentar a torcida, e que o Ney-
mar se tornará um mito. Coloco a ele
que sempre em conjunto com a família
faremos a vontade do garoto.

● Os clubes brasileiros vivem situação
financeira complicada e os fundos de
participação nos direitos do atleta se
apresentam como alternativa de finan-
ciamento do futebol. Como funciona es-
sa estrutura de fundos?
Existem poucos. Traffic, BMG e Teisa

e outros menos conhecidos. Querem
comprar os direitos econômicos dos
atletas semiprontos. Alguns esquecem
que para o jogador ser um Kaká, Robi-
nho, Neymar, tem primeiro que ter
uma base forte no próprio clube. En-
tão devem investir no garoto cedo,
não quando ele já estiver no time de ci-
ma. Além de ficar mais caro nesta si-
tuação, existe o preconceito que os
fundos só querem lucrar, que é o negó-
cio deles, e não fazem a gestão da car-
reira dos atletas.

● O sistema de agenciamento de atletas,
com empresários que mantém diversos
atletas, sejam amadores ou profissio-
nais, apostando em futuros craques, é
uma prática justa, do ponto de vista dos
atletas e suas famílias?
Sim. Posso falar por mim, porque não
cobro e nunca cobrei 1 centavo sobre
salário de jogador. Só ganho na transfe-
rência. Hoje tenho um contrato com o

Neymar de gestão de carreira. Não de-
pendo da venda dele.

● Temos no país uma estrutura que privi-
legia o talento dos atletas?
Antigamente tínhamos mais campi-
nhos nas grandes capitais. Hoje, não.
Existem os clubes sociais e no interior
de São Paulo muitos campos ao redor
da cidade. No Norte/Nordeste ainda se
joga futebol na rua, na praia, e, todo lu-
gar. É onde mais a bola do menino rola.

● Como um pai que quer ver o filho ado-
lescente fazer sucesso deve agir? Procu-
rar um clube ou um agente?
Procurar um agente primeiro, que vai
levá-lo ao clube em seguida, não para a
peneira, mas para fazer uma avaliação
criteriosa. 1: adaptação ao clube, com-
panheiros, relacionamento, dia a dia,
interação com o grupo. 2: parte física
(estar 100%) 3: parte técnica (treinos in-
dividuais); e 4: finalmente no campo.

NEYMAR COLOCA EM XEQUE A
HEGEMONIA DO FUTEBOL EUROPEU

SANTOS PREPARA NOVO
FUNDO DE INVESTIMENTOS

ReportagemEspecial✽
Um astro na Espanha

Jamil Chade e Pablo Pereira

Em meio à pior crise mun-
dial dos últimos 70 anos e
com uma dívida de mais
de € 500 milhões (cerca
de R$ 1,278 bilhões), o
Real Madrid surpreen-

deu o mercado ao anunciar em 2009 as
contratações milionárias de Kaká e
Cristiano Ronaldo. Nos bastidores das
transferências que bateram recordes,
porém, não estavam cartolas com re-
cursos ou clubes com contas em dia.
Foram bancos, fundos e caixas de pen-
são que possibilitaram a maior transfe-
rência da história. Esse modelo de tran-
sação ganha força na Europa diante da
constatação de empresas e do setor fi-
nanceiro de que investir em jovens pro-
messas do futebol é uma das aplicações
mais rentáveis do momento.

Na época, a contratação de Kaká e de
Cristiano Ronaldo somente foi possí-
vel graças a linhas de crédito dadas pela
Caja Madrid e Grupo Santander. Pelo
brasileiro, os bancos pagaram ao Milan
€ 65 milhões (R$ 166,7 milhões). Fo-
ram outros € 94 milhões (R$ 243 mi-
lhões) ao Manchester United por Cris-
tiano Ronaldo.

Segundo fontes do próprio clube, ca-
da um dos dois bancos forneceu um em-
préstimo de€ 75 milhões (R$ 191,7 mi-
lhões) ao time espanhol. Em garantia, o
clube deixou com os bancos a renda ob-
tida com a venda de direitos de trans-
missão dos jogos. Por ano, esse montan-
te chegaria a € 600 milhões (R$ 1,519

bilhões), dinheiro usado pelo clube pa-
ra pagar os salários e fazer contrata-
ções. Desde 2009, essa renda foi tam-
bém para pagar os bancos, que hoje não
se queixam dos lucros que tiveram com
a “aplicação”.

Não foi a primeira vez que esses ban-
cos emprestaram dinheiro a um grande
clube ou investiram no futebol. O San-
tander já patrocinava a Taça Libertado-
res, que foi obrigada até mesmo a in-
cluir o nome do banco em sua denomi-
nação oficial. Já a Caja Madrid esteve
envolvida com o financiamento da com-
pra de Luis Figo e outros craques duran-
te a época dos “Galácticos” também no
Real Madrid. No clube de Madri, a pró-
pria eleição de cartolas é financiada
com dinheiro dos bancos. O La Caixa
deu € 60 milhões (R$ 153,3 milhões)
para a candidatura de Florentino Pérez
para voltar a ser presidente do clube.

Investimento no craque. Na busca
por Neymar, cartolas da cúpula do Real
Madrid confessaram ao Estado que,
mais uma vez, serão os bancos que defi-
nirão os lances para a transferência do
jogador do Santos para a Europa. A dis-
puta que o Real travou com o Barcelona
pelo craque fez o preço do jogador su-
bir. Para o time de Madri, perder Ney-
mar para o arquirrival Barcelona seria
mais um fracasso da gestão de Pérez,
questionada pela falta de títulos.

A situação do Barcelona só é melhor
que a do Real dentro das quatro linhas.
O time liderado por Lionel Messi dá
show e conquista títulos. O caixa, po-

rém, está baixo. O Barça tem uma dívida
estimada em € 364 milhões (R$ 860,4
milhões). Para arejar os cofres, o clube
está vendendo sua camisa para o grupo
Qatar Foundation, do Catar.

O envolvimento do sistema financei-
ro no futebol alavancou o esporte nos
últimos dez anos e ainda permitiu
transferências milionárias. Usando a
imagem de Pelé, até mesmo um fundo
foi criado em Luxemburgo permitindo
que investidores aplicassem seus recur-
sos em crianças brasileiras que seriam
transferidas para a Europa e, no repas-
se para clubes grandes, gerariam lucros
importantes aos investidores.

Mudança de foco. Num primeiro mo-
mento, a meta do fundo era a de coletar
recursos no valor de US$ 50 milhões
(R$ 127,8 milhões). Parte do projeto
emperrou. Mas os organizadores pro-
metem que ele será mantido. A ideia
era simples: no lugar de investir e apos-
tar na alta do minério de ferro ou de
cobalto no mercado futuro, o investi-
dor aplicaria em outro produto brasilei-
ro: os jovens jogadores.

Dados da Universidade de Neuchatel,
na Suíça, mostram ainda o tamanho da
aposta do mercado financeiro: hoje, são
mais de 250 brasileiros atuando apenas
na Primeira e Segunda Divisão dos cin-
comaiorescampeonatoseuropeus. Ape-
sar de a safra do futebol brasileiro estar
em época de transição, o País continua
sendo o maior exportador.

Crise forte. Mas a crise que eclodiu

em 2008 também revelou o tamanho
da vulnerabilidade dos clubes ao novo
sistema. Segundo dados da Uefa, 51%
dos clubes europeus em 2011 estão endi-
vidados e 20% estão praticamente nas
mãos de fundos e bancos.

Michel Platini, presidente da Uefa,
conseguiu aprovar neste ano a exigência
de que clubes atestem que gastam ape-
nas o que ganham. Na prática, seria uma
tentativa de afastar o futebol do sistema
financeiro, o que gerava distorções. Na
Inglaterra, 67% da arrecadação
de clubes vão direta-
mente para salá-
rios de jogado-
res.

Na Espanha, pelo menos dez clubes
da Primeira e Segunda Divisão já decre-
taram moratória desde a eclosão da cri-
se financeira, uma vez que não tiveram
mais acesso aos recursos dos bancos.

Do “fair play” financeiro proposto
por Platini, muitos clubes menores na
Europa são contrários. Eles acusam o
novo sistema de congelar a atual hierar-
quia do futebol europeu. Barcelona e
Real Madrid, por ter uma renda maior,
poderão sempre gastar e contratar no-

vos jogadores. O resultado seria
mais títulos, renda e no-

vos gastos.

ENTREVISTA

O Santos prepara a criação de
um novo fundo de investi-
mentos para bancar seus jo-
gadores. Em meio às fortes

pressões externas para a venda de cra-
ques, como ocorre no caso de Neymar,
a direção santista se apressa no dese-
nho de uma ferramenta de financia-
mento de talentos que pretende fazer
captações no Brasil e no Exterior.

O plano está em fase final e deve ser
logo apresentado à Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM). De acordo com
o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ri-
beiro, a alteração do estatuto do clube
permite uma nova forma de financia-
mento do time.

O Santos já operou com o fundo Ter-
ceira Estrela Investimentos S/A (Tei-
sa), considerado embrião do futuro mo-
delo. “O novo fundo será exclusivamen-
te para atletas do Santos e prevê até a

captação internacional de recursos”,
afirma Luis Alvaro. “Vai proteger o clu-
be dos oportunistas”, diz o presidente,
otimista com o novo momento que vi-
ve o clube. A iniciativa coloca o Santos
no grupo de grandes investidores em
jogadores no Brasil.

No mercado da bola, pelo menos três
grandes empresas montaram estrutu-
ras sofisticadas, com profissionais do
mercado financeiro, diretores e uma
ampla rede de olheiros à caça de jogado-
res com alto potencial de sucesso.

Os atletas se tornam ativos de fundos,
como é o caso do Grupo Sonda, do em-
presário Delcir Sonda, dono da rede de
supermercados, um coloradoapaixona-
do que investe também em craques de
outros clubes, como o santista Ganso.

O fundo de investimento da Traffic,
também gigante no negócio futebol, é
outro poderoso competidor, com um

fundo na casa dos R$ 40 milhões, se-
gundo o site da empresa. Ela adminis-
tra “cotistas na aquisição parcial ou to-
tal dos direitos econômicos de jogado-
res de futebol que atuam no Palmeiras
e em outros clubes brasileiros”.

Há ainda o FIP Soccer BR1, montado
com o banco BMG, administrado pela
BNY Mellon, cujo balanço trimestral
(abril) mostra patrimônio líquido de
R$ 49,9 milhões.

Decisão delicada. Para o administra-
dor de futebol Ocimar Bolicenho, ex-
presidente do Paraná Clube, a criação
de um fundo no clube precisa ser muito
discutida porque pode criar um am-
biente adverso ao vivido pelos atletas
na hora das decisões sobre investimen-
tos. “No Paraná, não funcionou”, con-
ta. “Em determinado momento não se
sabia se se decidia pelo clube ou pelo

investidor.” Ele disse ainda que a inicia-
tiva do Santos, clube no qual também
trabalhou, deve levar em conta esse as-
pecto já na sua formulação.

Para o executivo do futebol, esse am-
biente, criado a partir da lei
(9.615/2001), é relativamente novo no
País. “ A administração do futebol nos
clubes do Brasil ainda é muito amado-
ra”, afirma.

Segundo o empresário Antenor Joa-
quim, procurador de Jobson, do Botafo-
go, e que tem outros 108 jogadores em
carteira, os agentes de atletas têm fun-
ções que vão além da representação for-
mal, legal, do jogador.

“A gente cuida de tudo. Até se o atleta
precisa de chuteiras, moradia, passa-
gens”, afirma. “Em muitos casos, as fa-
mílias precisam de amparo para que o
jogador possa trabalhar. E isso tem cus-
to, que precisa ser coberto”, declara.

‘Eu não dependo da
venda de Neymar’

Disputa pelo jovem craque do Santos provocou uma corrida entre Real Madrid e Barcelona

Wagner Ribeiro, agente de jogadores

Empresário, que tem
contrato de gestão da
carreira do craque, diz que
a vontade do jogador deve
ser considerada sempre
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● Barça ‘quebrado’
Com dívida estimada em € 364 mi (R$ 860,4 mi),
o Barcelona está vendendo sua camisa para o
grupo Qatar Foundation, do Catar.
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AS MAIORES NEGOCIAÇÕES DO FUTEBOL BRASILEIRO NAS TEMPORADAS 2010/2011

UMA REVIRAVOLTA
DE R$ 291 MILHÕES

OS CINCO MAIORES
SALÁRIOS DO MUNDO

A primeirabata-
lha pelo fute-
bol de Ney-
mar começou

em junho. Frente a fren-
te, os poderosos Real Ma-

drid e Barcelona. No início,
parecianão haverlimites pa-

ra os dois clubes da Espanha.
O Real largou na frente, ofere-

cendo um salário de € 5 mi-
lhões (cerca de R$ 12,3 milhões)

por ano ao craque e o pagamento
da multa rescisória de € 45 mi-

lhões (R$ 111,15 milhões) do contra-
to do jogador com o Santos. Neymar

teria de se apresentar ao Real em agosto
passado. O Barcelona entrou no circui-
to, oferecendo€60 milhões (R$ 143 mi-
lhões) ao Santos e salários de R$ 11 mi-
lhões por ano ao atleta. E com um aden-
do: Neymar poderia se apresentar ao
clube apenas em2013.

Seduzido pela proposta do Barça, o
Santos afastou o empresário Wagner
Ribeiro, agente de Neymar, da negocia-

ção e fechou o acordo, conforme o Es-
tado revelou no dia 4 de setembro. O
Barcelona enviou dois de seus dirigen-
tes jurídicos ao Brasil para concluir a
transação com o clube santista no dia 5.

Quando tudo parecia definido, o
Real Madrid reagiu. Dirigentes do clu-
be espanhol pediram para o negócio
com o Barça não ser fechado antes de
Neymar e o Santos ouvirem uma nova
proposta dos merengues.

Começava uma nova fase na compli-
cada operação do Real pelo futebol de
Neymar. Dirigentes do clube tinham
conhecimento das manobras de San-
dro Rosell, presidente do Barcelona e
ex-agente da Nike na seleção brasilei-
ra, em torno do craque santista. Rosell
esteve com o jogador na concentração
da seleção durante a disputa da Copa
América, em julho, na Argentina.

Vai e vem. Para evitar o golpe fatal de
Rosell, o Real Madrid resolveu aumen-
tar a sua oferta por Neymar, com o que
os especialistas em negócios do fute-
bol chamam de “contrato clonado.” O
Real, assim como o Barça, ofereceu €
60 milhões (R$ 146 milhões) pela trans-
ferência do atacante. A diferença é que
o Real propôs um sinal de€ 12 milhões
(R$ 29,1 milhões) no ato da compra. O
Barça oferecia um sinal de€10 milhões
(R$ 24 milhões), mas em três parcelas.

Outro ponto a favor do Real: salários
de R$ 17 milhões por ano ao jogador
contra os R$ 11 milhões oferecidos pelo
Barça, A operação final ficou em € 120
milhões ( R$ 291 milhões), contando aí

os gastos que o Real Madrid vai ter
com Neymar em seis anos, que será

o período de duração do contrato
do atacante, conforme o Estado

revelou na sua edição do dia 20.
Fechada a parte financeira,

o Real despachou seu médi-
co-chefe, Carlos Diez, para

acompanhar o exame
“pré-admissional da

Uefa” que Neymar
seria submetido

– este é o últi-
mo ato para

um jogador ser negociado a um clube
europeu. Os exames foram feitos entre
as 22 horas da sexta-feira, dia 16, e a 1
hora do sábado, dia 17, conforme o esta-
dão.com.br revelou na tarde do mes-
mo sábado.

Neymar e seu staff chegaram a negar
a realização dos exames. Depois recua-
ram. O médico do Corinthians, Joa-
quim Grava, que acompanhou o joga-
dor e os médicos a uma clínica particu-
lar e depois ao Hospital São Luiz, unida-
de Morumbi, confirmou, no dia 22, a
realização dos exames.

Irritação. Segundo o presidente do
Santos, as negociações em torno do jo-
gador começaram mesmo em junho,
quando dirigentes do Real Madrid e do
Barcelona manifestaram à diretoria do
clube interesse em ter Neymar. “Mas
não há negócio fechado”, afirma Luis
Alvaro de Oliveira Ribeiro. “Cadê a mi-
nha assinatura?”, pergunta ele, irritado
com as informações do Estado, que
dão conta de que o jogador já foi vendi-
do ao Real Madrid, mas as formalida-
des do negócio ficaram para depois da
Olimpíada de Londres, em agosto. Se-
gundo o presidente do clube, a situação
de Neymar permanece a mesma de an-
tes dos contatos com os espanhóis: ele
tem contrato com o Santos até 2015.

O presidente do Santos se diz “cho-
cado” com as notícias de que já teria
vendido o jogador. Na noite de quarta-
feira, Luis Alvaro disse ao Estado, por
telefone, que considera “irresponsá-
vel” a divulgação da informação. Jor-
nais da Espanha, porém, também publi-
caram na semana passada que fontes
do Santos e do Real Madrid haviam ga-
rantido que o negócio estava fechado;

O dirigente santista admite que con-
versou sobre Neymar por diversas ve-
zes com os presidentes, tanto do Barce-
lona quanto do Real Madrid. “Essas
conversas são normais. Eles manifesta-
ram interesse em junho”, disse. “Mas
não há venda nenhuma”, afirmou.

De acordo com Luis Alvaro, a existên-
cia de intermediários entre jogadores e
clubes é normal, como em qualquer
mercado. “Mas jogador não é commo-
dity”, argumentou. Ele conta que quan-
do assumiu a presidência encontrou
cerca de metade da base do clube na
mão de intermediários. “Hoje 70% dos
direitos dos atletas são do Santos.” /

COLABOROU LUIS AUGUSTO MONACO

Para não perder o craque santista ao arquirrival,
Real aumenta sua oferta e vence o Barça

Hernanes
Giuliano
Sandro
Jucilei
André
Luís Fabiano
Wesley
Elias
Taison
Alex
Guilherme
Valdivia
Walter
Diego Tardelli
Wellington Silva

Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro
Chileno
Brasileiro
Brasileiro
Brasileiro

Meio-campo
Meio-campo
Meio-campo
Meio-campo
Atacante
Atacante
Meio-campo
Meio-campo
Atacante
Meio-campo
Atacante
Meio-campo
Atacante
Atacante
Atacante

São Paulo
Internacional
Internacional

Corinthians
Santos
Sevilla
Santos

Corinthians
Internacional

Spartak (Rússia)
Dynamo Kyiv (Ucrânia)

Al-Ain (Emirados Árabes Unidos)
Internacional -

Atlético-MG
Fluminense

Lazio (Itália)
Dnipro Dnipropetrovsk (Ucrânia)
Tottenham Hotspur (Inglaterra)
Anzhi (Rússia)
Dynamo Kyiv (Ucrânia)
São Paulo
Werder Bremen (Alemanha)
Atlético de Madrid (Espanha)
Metalist Kharkiv (Ucrânia)
Corinthians
Atlético-MG
Palmeiras
Porto (Portugal)
Anzhi (Rússia)
Arsenal (Inglaterra)

€ 13,5 milhões
€ 11 milhões
€ 10 milhões
€ 10 milhões
€ 8, 1 milhões
€ 7,6 milhões
€ 7,5 milhões
€ 7 milhões
€ 6,3 milhões
€ 6 milhões
€ 6 milhões
€ 6 milhões
€ 6 milhões
€ 5 milhões
€ 4 milhões

R$ 17
milhões será o salário anual de Neymar no Real Madrid,
valor que deve chegar a R$ 31 milhões com publicidade

1º.
CRISTIANO
RONALDO
Real Madrid
€ 1.000.000/mês
€ 12.000.000/ano

2º.
LIONEL
MESSI
FC Barcelona
€ 875.000/mês
€ 10.500.000/ano

3º.
FERNANDO
TORRES
Chelsea
€ 833.000/mês
€ 10.000.000/ano

4º.
YAYA
TOURÉ
Manchester City
€ 833.000/mês
€ 10.000.000/ano

5º.
WAYNE ROONEY
Manchester
United
€ 791.000/mês
€ 9.500.000/ano

R$ 13,8
milhões é quanto o craque embolsa no Santos, entre
salário (R$ 350 mil ao mês) e imagem (R$ 800 mil)

Joia rara.
Em três
anos de
carreira,
revelação
encheu os
cofres
santistas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2011, Esportes, p. E4-E5.




