
Somosmuitospersonagensduran-
te a nossa existência, pai, filho,
executivo, atleta, amante e tam-
bémtorcedor.Detodos, talvezse-
ja no torcedor onde a razão tem
menosespaço.Torcerépuraemo-
ção. Desde o primeiro momento ,
quando bempequenos, fazemos a
nossa escolha e seguimos fiéis a
ela até a morte. Uma fidelidade
única que nenhuma outra relação
consegueseaproximar.Umnirva-
na para os marketeiros. Já pensou
em criar um produto onde o seu
consumidor escolhe uma única
vez ; geralmente antesdos 10 anos
de idade, e nãomudamais?
MasoBahia, omeu timedo co-

ração, é especial; comonão pode-
ria deixar de ser. Lembro nitida-
mente do momento em que fiz a
minhaopção.Doistorcedoresque-
ridosbuscavamconquistarumno-
vo seguidor. De um lado o irmão

mais velho, torcedor fanáticoque,
até hoje, aos 50 anos, afirma que
não há time melhor que o Bahia.
Se perdemos algumas, foi porque
o juiz interferiu no resultado. Do
outro lado um tio gozador, que
nãoperdiaaoportunidadedetripu-
diar toda vezque oVitória levava a
melhor.Fuiconquistadopelocora-
çãodomeu irmão e pelos anos se-
guidosdevitóriasemcimadonos-
soarquirrival;ovice-tóriaouvito-
rinha,comoécarinhosamentetra-
tadopelamultidão tricolor.
Foram muitos anos de alegrias,

mas o ápice se deu em 1988—Ba-
hiaCampeãoBrasileiro. Inesquecí-
vel! Animados com a boa campa-
nha, lá fomosnós;seteamigostor-
cedores rumo ao Maracanã para a
semifinalcontraoFluminense.Es-
távamos por ali entre recém-for-
madoseoprimeiríssimoemprego,
portantopassagemdecorujãodivi-

didanamaiorquantidadedeparce-
laspossíveis.EcomoparaoBahiaa
lutaésempredeumguerreiro,en-
contramos pela frente uma greve
de aeroviários que nos fez pernoi-
tarnoaeroportodeSalvadorequa-
se liderar uma rebelião dos ansio-
sos passageiros. Resultado: fotos
nas primeiras páginas dos jornais
baianos com os guerreiros exauri-
dosembrevecochilono saguãodo
aeroporto.Acaboucustandooem-
pregodealguns,masoentusiasmo
do torcedor faloumais alto.
No jogo de volta, Fonte Nova

com mais de 110 mil torcedores.
Francamente, não tenho a menor
ideia de como coube tanta gente...
nos tempos atuais seria, no míni-
mo,umairresponsabilidadedispo-
nibilizar tantos ingressos. Mas,
comaajudade todososOrixás, 2 a
1, incontestável e paz no estádio.
E ai atropelamos o Internacio-

nal em casa e nos consagramos
no territóriodo inimigoarrancan-
do um empate em 0 a 0. Bahia
“Bicampeão Brasileiro”. Amigo,
Salvador parou... e vivemos um
congestionamento de trio elétri-
co fora de época.
Bom, de lá prá cá as coisasmu-

daram um pouco. A ponto de não
obteromesmosucessoquemeuir-
mão Edson na minha conversão
quando chegou a vez da escolha
domeu filho Victor, que rebelou-
seaos sete anosde idadee rompeu
a linha sucessória optando pelo
outro time que citei no inicio.Mas
não desisti e fiz ummelhor traba-
lho educativo com o caçula, João
Felipe — torcedor do Bahia mes-
momorandohoje emSão Paulo.
O Bahia deu um tempo,mas já

voltou. No ano passado, volta-
mos à primeira divisãodo futebol
brasileiro—deondenuncadeve-

ríamos ter saído. E já começamos
o ano estampando mais uma es-
trelinha de campeão baiano no
nosso peito. Daquele jeito, como
guerreiro, em um 3 a 3 de tirar o
fôlego.Haja emoção... definitiva-
mente , nestenegócio a racionali-
dade executiva não apita!
Avante esquadrão de aço!!! ■

Marcelo Lyra
É tricolor baiano e
vice-presidente da Braskem

Em sua décima edição, o Cam-
peonato Brasileiro — realizado
sob o regulamento dos pontos
corridos — consolida-se como
uma das maiores competições
do esporte no mundo. Soma-
dos, os vinte clubes da primeira
divisão movimentarão, neste
ano, um volume financeiro dig-
no das ligas europeias. Com o
aumento vertiginoso das cotas
de patrocínio e direitos de trans-
missão, as receitas dos princi-
pais times tupiniquins supera-
rão a marca de R$ 2 bilhões.
Apenas com os pagamentos

da televisão, R$ 500 milhões
serão adicionados aos cofres
dos clubes da Série A quando
comparado ao torneio de
2011. Entre os maiores clien-
tes da telinha, estão também
as maiores torcidas: Clube de
Regatas do Flamengo, Sport
Club Corinthians Paulista e
São Paulo Futebol Clube. O va-
lor arrecadado com direitos
de transmissão por estes clu-
bes mais que dobrará em rela-
ção ao ano anterior.
O divisor de águas no esporte

foi a adoção dos pontos corri-
dos como fórmula de disputa,
que elevou o volume de recei-
tas. Em 2002, nenhum clube

brasileiro detinha um fatura-
mento superior a R$ 80 mi-
lhões, somente aproximado pe-
lo São Paulo, que fechou aquele

ano com prejuízo de R$ 13 mi-
lhões. Dez anos depois, somen-
te a conta da TV representa
mais do que este valor para al-
guns clubes (veja quadro ao la-
do). Agora, os valores se aproxi-
mam dos campeonatos espa-
nhol, alemão e francês.
Segundo Robert Alvarez,

pesquisador do Núcleo de Pes-
quisa do Negócio do Esporte,
da ESPM, a forma de disputa
atual foi um dos motivos que
impulsionaram as receitas das
agremiações. “Houve uma va-
lorização do produto. Um sal-
to na qualidade que aumentou
o interesse dos consumido-
res”, avalia.

Outro aspecto que tem ala-
vancado as receitas é a manu-
tenção de jogadores conside-
rados estrelas no país. “Quan-
to mais estrelas melhor”, afir-
ma o diretor do Wolff Sports,
Fábio Wolff. “As cotas de pa-
trocínio mudaram com a vol-
ta do Ronaldo. Muitos clubes
copiaram a experiência corin-
tiana e bancam muitas estre-
las com a participação dos pa-
trocinadores”, diz.
Os casos de Lucas e Luís Fa-

biano, ambos do São Paulo, e
de Ganso e Neymar, do San-
tos, evidenciam o aumento de
qualidade do campeonato, diz
Wolff. ■

ParaoBahia, a lutaé sempredeumguerreiro
Henrique Manreza

Receitasmultiplicamapós adoção
dos pontos corridos no Brasileirão

Odivisor de
águas no futebol
foi a adoção dos
pontos corridos
como forma
de disputa, que
alavancou as
receitas dos clubes

ESPECIAL CAMPEONATO BRASILEIRO 2012

Aumento das cotas de televisão e patrocínio eleva faturamento dos clubes e garante a permanência de
estrelas no futebol nacional. Entre 2007 e 2011, a arrecadação das agremiações mais que dobrou
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PLACAR ELÁSTICO
Quanto custou cada gol 
no brasileirão 2011, 
em R$ milhões

ATLÉTICO-MG

1,83

GRÊMIO 

1,96

CRUZEIRO 

2,06

 FLAMENGO 

2,44 

INTERNACIONAL

2,52 

SANTOS

2,75

PALMEIRAS  
2,78

SÃO PAULO 

3,12

CORINTHIANS 
3,72

Fontes: Balanço dos clubes e Brasil Econômico    *O custo do clube com o departamento de futebol dividido pelo número de gols marcados no Campeonato Brasileiro em 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A8.




