
Por conta do maior crescimento
da economia brasileira em rela-
ção a países europeus, os clubes
de futebol do país passaramabri-
gar de igual para igual comos ti-
mes do exterior nos últimos
anos. O principal exemplo desse
cenário é a permanência no país
do atacante Neymar, que recu-
soupropostasmilionárias dos gi-
gantes espanhóis Barcelona e
Real Madrid para ficar no Santos
após o time brasileiro apresen-
tar umplano de negócios ao cra-
que que inclui a participação em
receitas publicitárias.
Entretanto, a força dos clu-

bes brasileiros ainda está longe
de fazer frente comos “novos ri-
cos” do futebol mundial. Antes
de negociar omeia-atacante Lu-
cas, o São Paulo havia recusado
uma proposta de €30 milhões
(cerca de R$ 95 milhões) do in-
glêsManchester United. Mas foi
incapaz de segurar o craque
com o aumento em quase 50%
desse valor que foi oferecido pe-
lo Paris Saint-Germain.
“Todos os clubes que monta-

ram um Dream Team sem uma
estrutura por trás se deu mal”,
aponta o consultor em gestão es-
portiva Amir Somoggi. Ele cita
o exemplo do Real Madrid, que
na década passada fez um inves-
timento astronômico para ter Zi-
nedine Zidane, Ronaldo, Luis Fi-
go e David Beckham juntos no
mesmo elenco e o máximo que
conseguiu foi a taça de cam-
peão nacional da Espanha.

Petrodólar russo
Além dos xeques árabes, o mag-
nata russo Roman Abramovich é
outro que tem investido sua for-
tuna originada dos petrodólares
no futebol. Em 2003, ele adqui-
riu o Chelsea e fez o clube inglês
entrar para o grupo de potências
do esporte europeu.Comdinhei-
rode sobrapara injetar emseu ti-
me, Abramovich investiu € 31,9
milhões (o equivalente a R$ 79
milhões) para contratar o meia
brasileiro Oscar, do Internacio-
nal. Essa chegou a ser amaiorne-
gociação já realizada por umclu-
be do Brasil, que só foi ultrapas-
sada pela venda domeia-atacan-
te Lucas nesta semana. ■

Alguns clubes europeus de fute-
bol, que até a década passada se-
quer figuravam entre as potên-
cias do esporte, têm ganhado
destaque no mundo da bola por
conta de investimentos cuja ori-
gem são os “petrodólares”.
Enriquecidos de umahora pa-

ra outra ao serem adquiridos por
xeques do Qatar e dos Emirados
Árabes, Paris Saint-Germain
(França),Manchester City (Ingla-
terra) e Málaga (Espanha) igno-
ram o atual cenário econômico
da Europa e investem alto para
reforçar suas equipes com o que
há de melhor nos gramados.
Um exemplo é o meia-ata-

cante Lucas, do São Paulo, que
nesta semana foi comprado pe-
lo Paris Saint-Germain por €43
milhões (o equivalente a R$ 108
milhões), valor que passa a ser
a maior negociação de um clu-
be brasileiro na história. O clu-
be francês contou com os apor-
tes do grupo Qatar Investment
Authority (QIA), do xeque Nas-
ser Al-Khelaïfi, que já investiu
€ 260 milhões (R$ 634 mi-
lhões) na contratação de 16 jo-
gadores em apenas doze meses

à frente do time.
O primeiro clube europeu a

sofrer uma reviravolta por con-
ta dos petrodólares foi o inglês
Manchester City, que tem como
dono um membro da família
real de Abu Dhabi, nos Emira-

dos Árabes Unidos, o xeque
Mansour bin Zayed bin Sultan
Al Nahyan. Após montar um ti-
me cheio de estrelas como os ar-
gentinos Carlos Tévez e Sergio
Agüero, além do italiano Mario
Balotelli, o clube inglês voltou a

levantar a taça da Liga Inglesa,
o torneio nacional mais valioso
do mundo, após 44 anos.
Já o espanhol Málaga, que foi

comprado há dois anos pelo xe-
que Abdullah binNasser Al Tha-
ni, doQatar, disputará na próxi-
ma temporada a Liga dos Cam-
peões pela segunda vez em sua
história após ficar no inédito 4º
lugar do Campeonato Espanhol.

Gol contra
Apesar da melhora nos resulta-
dos em campo, a entrada dos vo-
lumosos investimentos dos ára-
bes no futebol europeu é vista
com receio por conta do seu re-
sultado no longo prazo.
“Essa é a coisa mais negativa

que poderia acontecer como fu-
tebol europeu nesse momen-
to”, diz Amir Somoggi, consul-
tor da área de gestão esportiva,
ao lembrar das regras impostas
recentemente pela UEFA (enti-
dade máxima do futebol euro-
peu) para reduzir as dívidas
dos clubes. Uma das exigências
é que os clubes não gastem
mais do que arrecadam — pre-
missa que não é respeitada. “O
prejuízo do Manchester City é
astronômico e isso não pode
acontecer”, afirma. ■
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fsuzuki@brasileconomico.com.br

INDÚSTRIAFARMACÊUTICA

EliLilly ampliaestimativa de lucro em
2012 de US$ 3,39 para US$3,82 por ação

Simone Baribeau/Bloomberg

Árabes comamãona bola

Manter
craques no
país ficou
mais difícil
Brasileiros passaram a fazer
frente com os clubes europeus,
mas não com os petrodólares

A empresa do setor farmacêutico Eli Lilly elevou sua previsão para o
lucro líquido em 2012 pela segunda vez em pouco menos de um mês,
para consolidar no balanço o pagamento antecipado de obrigações
financeiras de sua antiga parceira Amylin Pharmaceuticals, comprada
pela Bristol-Myers Squibb por US$ 3,5 bilhões. A expectativa é de lucro
por ação de até US$ 3,82, ante previsão anterior de US$ 3,39. Reuters

EMPRESAS

Lucas, vendido ao Paris Saint-Germain, é mais um exemplo do poder dos petrodólares

NO MUNDO

Kaká é o único brasileiro na lista das maiores transferências

Fonte: Pluri Consultoria 0 20 40

FALCÃO GARCIA (COLÔMBIA)

GAIZKA MENDIETA (ESPANHA)

GIANLUIGI BUFFON (ITÁLIA)

HERNÁN CRESPO (ITÁLIA)

FERNANDO TORRES (ESPANHA)

LUIS FIGO (PORTUGAL)

KAKÁ (BRASIL)

IBRAHIMOVIC (SUÉCIA)

ZINEDINE ZIDANE (FRANÇA)

C. RONALDO (PORTUGAL)                                          € 94,0 milhões

                        € 73,5 milhões

                    € 69,5 milhões

                € 65,0 milhões

            € 60,0 milhões

          € 58,5 milhões

       € 55,0 milhões

  € 49,0 milhões

€  48,0 milhões

€ 47,0 milhões

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALE QUANTO JOGA?
São Paulo e Internacional têm dois jogadores entre as cinco maiores negociações do futebol brasileiro, em € milhões

LUCAS OSCAR DENILSON ROBINHO ALEXANDRE PATO

INTERNACIONALSÃO PAULO
PARIS

SAINT-GERMAIN
FRANÇA

CHELSEA
INGLATERRA SÃO PAULO BETIS

ESPANHA SANTOS REAL MADRID
ESPANHA INTERNACIONAL MILAN

ITÁLIA

43,0 31,9 31,5 24,0 22,0
2012 2012 1998 2005 2007
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 26.




