
A bola começa a rolar nos tor-
neios estaduais de futebol por
todo o país tendo como desta-
que o Campeonato Paulista,
competição regional mais valio-
sa do país chegando à casa de
R$ 1 bilhão. Seu valor de merca-
do corresponde a quase 30% do
total de R$ 3,3 bilhões que so-
mam os dez principais torneios
disputados no Brasil nessa épo-
ca do ano, resultado que mostra
a grande concentração econômi-
ca que há no futebol brasileiro.

O levantamento, realizado pe-
la Pluri Consultoria, mostra tam-
bém que o valor de mercado
dos torneios concentra-se em
poucos times, principalmente
naqueles que disputam a Primei-
ra Divisão do Campeonato Brasi-
leiro. No estadual do Rio de Ja-
neiro, por exemplo, que é dispu-
tado por 16 clubes, Flamengo,
Fluminense, Vasco e Botafogo
são responsáveis por 80% do va-
lor de todo o campeonato.

“Isso ocorre em todos os tor-
neios pelo país e essa concentra-
ção ocorre naqueles times que
geralmente ganham as competi-
ções. O restante, que é a grande
maioria, apenas participa dos es-
tadual e tenta se manter com ele
apenas”, afirma o economista
Fernando Pinto Ferreira, sócio-
diretor da Pluri Consultoria.

Mais valioso do país, o esta-
dual de São Paulo aparece na 15ª
colocação entre os torneios mais
valiosos de todo mundo, ficando
à frente do campeonato nacio-
nal da Grécia e logo atrás do ar-
gentino. “Mesmo sendo uma
competição regional, o Paulista
tem um valor de mercado muito
alto”, comenta Ferreira.

Bagunça no futebol

De acordo com a avaliação do
sócio-diretor da Pluri Consulto-
ria, o resultado revela também
o quanto o futebol brasileiro “é
bagunçado economicamente”,
já que há times de pequenas mu-
nicípios na Primeira Divisão en-
quanto que há grandes cidades
sem representantes no futebol.

Entre as soluções apresenta-
das para diminuir a concentra-

ção dos valores em poucos clu-
bes, a principal seria a refor-
mulação do calendário brasilei-
ro de futebol. “O mais lógico
seria ter campeonatos regio-
nais sendo disputados pelos
grandes times e estaduais pe-
los clubes menores ao mesmo
tempo. Isso ocorreu na década
passada mas por apenas um
ano”, diz o sócio-diretor.

Segundo ele, esta fórmula da-
ria mais chances dos clubes me-
nores terem mais valor no mer-
cado. “Era uma iniciativa que
precisava de continuidade para
dar resultado”, afirma. ■

Fábio Suzuki

fsuzuki@brasileconomico.com.br

ELETRÔNICOS

LG aposta nas televisões 3D para ampliar
a participação no mercado mundial

AQUISIÇÕES

Para Samsonite, compra da pequena
rival Tumi é um “passo natural”

Divulgação

Paulista vale R$ 1 bilhão e lidera
ranking dos estaduais de futebol

Reginaldo Castro/O Dia

A Samsonite International, fabricante mundial de malas e artigos

de viagem, disse ontem que a aquisição da Tumi Holdings Inc. é um

"passo natural", para a companhia, que se prepara para gastar pelo

menos US $ 1 bilhão com a compra de empresa rivais. “Gostaríamos

de acelerar o nosso crescimento por meio de aquisições”, disse Ramesh

Tainwala, presidente empresa para a Ásia-Pacífico e Oriente Médio.

A LG Electronics pretende impulsionar em 20% as vendas de televisões

este ano. A aposta da sul-coreana é pelos modelos 3D. Em 2011,

a companhia vendeu cerca de 25 milhões de televisores de cristal

líquido e, segundo afirmou Lee Kwan Sup, vice-presidente do setor

de TV ontem, em Seul, o objetivo é ampliar participação para 25% do

mercado global do produto e vender 30 milhões de unidades este ano.

O valor de mercado
dos quatro grandes
times do estadual
do Rio de Janeiro
correspondem
a 80% do valor de
todo o campeonato

EMPRESAS

Levantamento revela que os dez compeonatos regionais mais valiosos do país somam R$ 3,3 bilhões

Apesar de estar fora do torneio
preparatório para a Copa do
Mundo 2014, a cidade de São
Paulo foi escolhida como sede
do sorteio, que acontecerá em
dezembro dete ano, para da Co-
pa das Confederações de 2013,
informaram ontem Fifa e comi-
tê organizador local da Copa.

A Copa das Confederações,
campeonato que acontece um
ano antes do Mundial no país, se-
rá realizada de quatro a seis cida-
des. Belo Horizonte, Fortaleza,
Rio de Janeiro e Brasília estão con-
firmadas, enquanto Salvador e
Recife podem ser incluídas depen-
dendo do andamento de seus pre-

parativos para a competição.
A abertura do evento será

realizada em Brasília, com as
duas semifinais em Belo Hori-
zonte e Fortaleza e a decisão do
título no Maracanã.

Já estão classificadas cinco
equipes para o torneio: o Ja-
pão, campeão asiático; o Méxi-
co, campeão da Copa Ouro da
Concacaf; o Uruguai, que ven-
ceu a Copa América, a Espa-
nha, atual campeã do mundo,
e o Brasil, como anfitrião. Fal-
tam ser definidos o campeão
da Eurocopa de 2012 e os próxi-
mos campeões da África e da
Oceania. ■ Reuters

A BOLA VAI ROLAR

Campeonato Paulista lidera ranking dos campeonatos 
regionais mais valiosos do país
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. 24.




