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50 clubes
estão nas mãos de
magnatas em todo o
mundo. Russos,
norte-americanos
e americanos são
os que mais aparecem
como mecenas. Mas o
homem mais rico do
planeta, o mexicano
Carlos Slim, também
entrou na onda

2 a 1 é o placar
do duelo entre Argentina e
França pelas quartas de final. O
time argentino, que joga em ca-
sa, está em vantagem e só preci-
sa de mais uma vitória hoje.

Bilionários
brincam
com times
de futebol

GLOBALIZAÇÃO

COPA DAVIS
CAMPEONATO FRANCÊS CAMPEONATO CARIOCA

PSG volta a ficar
folgado na liderança

SÉRIE A-2 MOTOGP FÓRMULA INDY

Jogo Rápido

Uefa tenta acabar com
gastança desenfreada

Mercado da bola

Lusa larga com vitória de
virada na segunda fase

Fred deixa partida
com lesão de joelho

Bicampeão, Lorenzo
sai na frente no Qatar

Ryan Hunter-Reay faz
pole. Castroneves é 6º

Se o dinheiro tem sido comemo-
rado por jogadores e torcedores
dos clubes bancados pelos mag-
natas, nem todos estão confortá-
veis com a nova realidade. Um
levantamento do Parlamento
Europeu revelou há dois meses
que o futebol se transformou
num palco para transações finan-
ceiras que pouca relação teriam
com o esporte.

Segundo o estudo, magnatas e
empresas descobriram nos últi-

mos anos o futebol como um es-
paço de altos lucros, forte visibili-
dade global e pouco controle.

A OCDE – o clube das nações
ricas – já havia constatado em
2011 que o futebol havia se trans-
formado num ambiente favorá-
vel para a lavagem de dinheiro.

Michel Platini, presidente da
Uefa, fez questão implementar
uma lei que exigirá a partir de
2014 que clubes só gastem o que
arrecadarem. Oficialmente, o ob-

jetivo é frear dívidas, mas não es-
tá claro até que ponto a lei vai
controlar a injeção de dinheiro
por magnatas.

Para os clubes menores, as leis
impostas pela Uefa não funciona-
rão. Isso porque congelarão a ca-
pacidade desses times de se endi-
vidar, enquanto os clubes com-
prados por magnatas terão di-
nheiro para comprar jogadores,
criando um grupo de elite e ou-
tro, muito maior, de clubes que
apenas lutam para sobreviver.

No fim de 2012, uma carta en-
viada pelas diretorias de Man-
chester United, Liverpool, Totte-
nham e Arsenal para a cúpula da
Premier League deu o tom da in-

satisfação com o investimento
de magnatas no futebol. Os qua-
tro clubes, todos milionários, pe-
diam que as autoridades imple-
mentassem um controle finan-
ceiro na liga com o objetivo de
frear os gastos sem limites de
Abramovich no Chelsea e de
Mansour no Manchester City.

A injeção de dinheiro desses
dois magnatas estaria inflacio-
nando os salários no futebol in-
glês a ponto de ameaçar outros
clubes financeiramente. “Preci-
samos de um fair play não ape-
nas em campo, mas também fora
dele, nas contas dos clubes”, afir-
mou o italiano Gianni Infantino,
secretário-geral da Uefa. / J.C.
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Com um gol de Ménez e outro
do artilheiro Ibrahimovic, o Pa-
ris Saint-Germain venceu o Ren-
nes por 2 a 0, ontem, e recupe-
rou a vantagem de sete pontos
para o Olympique de Marselha
na liderança da competição.

Jamil Chade / GENEBRA

O futebol internacional se trans-
forma na nova fronteira das
maiores fortunas do mundo, que
se lançaram na compra de clu-
bes. Se a onda começou com os
bilionários russos invadindo o fu-
tebol europeu há exatos dez
anos, hoje a tendência é global e
pelo menos 50 clubes estão nas
mãos de magnatas que sequer
eram sócios desses times há pou-
cos anos e jamais foram vistos
nas arquibancadas.

Em busca dos lucros gerados
pelo futebol globalizado, de po-
pularidade e, em alguns casos,
da falta de controle financeiro so-
bre as transações, algumas das
maiores fortunas da lista da re-
vista norte-americana Forbes
passaram a assumir o controle
de clubes em diversos países. O
impacto: o começo de uma revo-
lução na geografia das potências
do futebol, mas também a mobi-
lização de entidades esportivas

internacionais para adotar um
novo controle sobre o que é gas-
to no esporte.

O homem mais rico do mun-
do, o mexicano Carlos Slim, é
um exemplo desse avanço sobre
o futebol. Ele mesmo admite
que a bola não é seu esporte pre-
ferido, mas negócios são negó-
cios. Em setembro de 2012, sua
empresa, a América Móvil, com-
prou 30% das ações do Grupo Pa-
chuca, que, por sua vez, controla
dois clubes do México: o C.F. Pa-
chuca e o Club León. Três meses
depois, comprou parte do espa-
nhol Real Oviedo, que estava à
beira da falência.

Slim já entendeu que, se qui-
ser continuar como o homem
mais rico do mundo – tem uma
fortuna de US$ 73 bilhões (R$
146 bilhões) –, o esporte é um
dos caminhos.

Há duas semanas, ele obteve
um contrato com o Comitê Olím-
pico Internacional para ter o di-
reito exclusivo de transmitir pa-
ra toda a América Latina – exce-
to o Brasil – os Jogos Olímpicos
do Rio, em2016. Jacques Rogge,
presidente do COI, não revelou
quanto Slim pagou pelo negócio.
Mas não escondia a sua satisfa-
ção. “Estamos muito contentes
por termos alcançado esse im-

portante acordo.”
O interesse de magnatas pelo

futebol não é novo. Silvio Berlus-
coni, dono do Milan, mostrou já
nos anos 90 como um clube po-
de catapultar alguém para o car-
go de primeiro-ministro de um
país. Na França, o dono das gri-
fes de moda Gucci e Yves Saint
Laurent, François Pinault, con-
trola o Rennes há 15 anos.

Mas agora o grupo se expan-
diu. Dietrich Mateschitz é dono
do Red Bull Salzburg e do New
York Red Bulls. Dmitry Rybolov-
lev comprou o Monaco, que esta-
va em sérias dificuldades. Laksh-
mi Mittal, dono de uma das maio-

res siderúrgicas do mundo e
com uma fortuna de US$ 16,5 bi-
lhões (R$ 33 bilhões), comprou o
Queens Park Rangers.

Na Espanha, o empresário
Amancio Ortega – dono da loja
Zara e o terceiro homem mais ri-
co do mundo – é o dono do De-
portivo La Coruña.

Invasão árabe. O xeque Abdul-
lah Bin Nasser Al-Thani causou
sensação ao comprar, em 2010, o
medíocre Málaga por € 36 mi-
lhões (R$ 92,8 milhões). Hoje, o
clube disputa as quartas de final
da Copa dos Campeões.

Outro árabe, o xeque Man-
sour bin Zayed Al Nahyan, de-
sembarcou no Manchester City
gerando muita resistência e acu-
sado de tirar a alma do clube. Is-
so até conquistar o título inglês
para um clubeque até pouco tem-
po atrás vivia apenas de glórias
passadas (não ganhava o cam-
peonato desde a década de 70).

Nasser Al-Khelaifi, um prínci-
pe do Catar que é dono de uma
das maiores fortunas do mundo,
é hoje presidente do PSG de Lu-
cas e Thiago Silva. Nesta sema-
na, em uma entrevista ao jornal
espanhol El País, o magnata afir-
mou: “Não é complicado ganhar
muito dinheiro com o futebol.”
Sua ambição é transformar Paris
em um dos epicentros do fute-
bol europeu.

O pelotão russo também vem

ganhando cada vez mais espaço.
Roman Abramovich, com um pa-
trimônio de US$ 10,2 bilhões
(R$ 20,4 bilhões), abriu cami-
nho há uma década. Em 2003, ele
comprou o Chelsea por€233 mi-
lhões (R$ 601,1 milhões) e já te-
ria gasto € 3 bilhões (R$ 7,7 bi-
lhões) desde então. Seu projeto
culminou com a conquista da Co-
pa dos Campeões em 2012.

Se inicialmente foi duramente
criticado, depois o russo se tor-
nou um modelo a ser seguido
por outros magnatas.

Um deles é o oligarca ucrania-
no Rinat Akhmetov, que, com
seu patrimônio de US$ 15,4 bi-
lhões (R$ 30,8 bilhões), transfor-
mou o Shakhtar Donetsk em um
clube de elite.

O time venceu sete dos últi-
mos 13 campeonatos nacionais e
em 2009 ganhou a extinta Copa
da Uefa. Curiosamente, o princi-
pal sócio de Akhmetov, Vadim
Novinsky, é o dono de um adver-
sário do Shaktar, o Sevastopol.

Uma aliança entre o magnata
norte-americano Stan Kroenke
e o homem mais rico da Rússia,
Alisher Usmanov, garante uma
renda estável para o Arsenal, en-
quanto seu rival Tottenham é
bancado pelo também norte-
americano Joe Lewis.

No Manchester United, Geor-
ge Soros tem 7,8% das ações. E o
norte-americano Malcolm Gla-
zer é o dono do clube.

A Portuguesa começou muito
bem a segunda fase da Série
A-2. A equipe foi até Catanduva
e bateu o time da casa, de vira-
da, por 2 a 1. No outro jogo da
chave, o Capivariano derrotou
o Comercial também por 2 a 1.

Aos seis minutos do jogo do Flu-
minense contra o Resende, on-
tem, Fred sofreu uma lesão no
joelho direito. Ele será examina-
do hoje e os médicos do clube
estão preocupados, pois há o
risco de o problema ser grave.

Com 1min54s714, o bicampeão
Jorge Lorenzo confirmou a favo-
rita Yamaha na primeira pole da
temporada, no Qatar (a prova
será hoje, às 16h, de Brasília).
Cal Crutchlow, da satélite Tech
3, largará em segundo.

Atual campeão da categoria,
Ryan Hunter-Reay faturou on-
tem a pole position da etapa do
Alabama, hoje, às 16h40 (de Bra-
sília), com 1min07s087. Hélio
Castroneves, o melhor brasilei-
ro, largará em sexto.

N a Escolinha do Professor
Raimundo, criação desse
autêntico gênio do humo-
rismo brasileiro que foi Chi-

co Anísio, havia um quadro com o
personagem que dá título a esta colu-
na. Rolando Lero era protagonizado
por um dos mais talentosos atores
com quem tive oportunidade de tra-

balhar: Rogério Cardoso.
A grande comicidade de Rolando Le-

ro consistia em suas tentativas de evitar
perguntas embaraçosas. Quanto mais
era apertado pelo professor, mais sua
resposta se afastava de algo concreto,
isto é, da própria pergunta. É claro que
não tinha escapado da argúcia de Chico
Anísio essa técnica que muitas figuras

públicas no Brasil elevaram ao patamar
de verdadeira arte. Pois bem, tudo isso
me veio à cabeça ao ler a entrevista de
Ronaldo Fenômeno a este jornal de sex-
ta feira.

Levado frequentemente para as cor-
das por uma jornalista que não lhe dava
trégua o Fenômeno escapava sem res-
ponder com precisão qualquer das per-
guntas. Exemplo: Ronaldo é favorável à
venda de cerveja nos estádios e ao mes-
mo tempo é patrocinado por uma mar-
ca de cerveja. Ele acha, mesmo assim,
que sua opinião é isenta, que uma coisa
não tem nada a ver com a outra. Como
nada tem a ver o fato dele ser contrata-
do pela TV Globo para criticar jogos em
que atuarão jogadores representados
por sua empresa de promoções, como
Neymar entre outros.

Ele garante inteira isenção nos co-
mentários. Essa neutralidade se esten-
derá naturalmente à Fifa, que poderá

ser criticada durante as transmissões
dos jogos se Ronaldo não concordar
com alguma medida da entidade. O fato
de ser também funcionário da Fifa não
tem nada a ver. Ronaldo saberá separar
as coisas com toda a isenção. Sobre a
atuação de Romário como parlamentar,
se saiu assim: “Está mandando

bem..tem uma causa linda que são os
deficientes físicos, não é?” Evidente-
mente estava cuidadosamente tentan-
do abordar a atuação de Romário atra-
vés de suas outras atividades, evitando
pior. Mas o pior veio. A jornalista impla-
cável, logo associa Romário e Marin, e
pergunta a opinião do craque sobre o
presidente da CBF: “Não sei da vida de-

le no passado. O que eu tenho lido é
realmente muito grave. Só que te-
mos que esperar para ver se não é
especulação, parece que é muita acu-
sação sem fundamento...”. Apesar de
grato a Ricardo Teixeira, que foi
quem o levou para o Comitê Organi-
zador da Copa, Ronaldo não fala com
ele há muito tempo. “Parece até que
é incomunicável”. Naturalmente
não é o fato de Teixeira não coman-
dar mais a CBF, e, portanto, perdido
poder, a razão desse afastamento. É
uma mera coincidência. E assim se-
gue a entrevista digna de Rolando Le-
ro. Mas com uma coisa concordo: Ro-
naldo nos informa que o ministro do
Esporte, Aldo Rebelo, na ultima visi-
ta do craque a Brasília, lhe disse que
“tem qualidades para ser um ótimo
político”. Sem dúvida. Só não sei se
houve alguma ironia na frase do mi-
nistro. Acho que não.
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Ronaldo é a favor da venda de
cerveja nos estádios e é
patrocinado por uma marca

Moleza. Nasser Al-Khelaifi (à dir, com Beckham e Leonardo), do PSG, diz que é fácil ganhar muito dinheiro no futebol

Boleiros

Donos das maiores
fortunas do mundo
investem na compra
de clubes em busca de
popularidade e lucros
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 abr. 2013, Esporte, p. E5.




