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ODA SEGUNDA-FEIRA O CARIOCA LUIZ 
EDUARDO BAPTISTA, presidente da ope

radora de TV por assinatura Sky, deixa 
São Paulo, onde mora, para passar algu
mas horas em sua cidade natal. A rotina 
é puxada. Bap, como é conhecido, em
barca no fim da tarde e volta logo na 
manhã seguinte. No Rio, reúne-se com 
outros figurões do mundo dos negócios 
— como Rodolfo Landim, sócio da Ma
re Investimentos, Wallim Vasconcellos 
e Eduardo Bandeira de Mello, ex-dire
tores do BNDES, e Flávio Godinho, só
cio do Grupo EBX. As conversas costu
mam avançar na madrugada. Horas 
depois, Bap já está no Santos Dumont 
esperando o avião que o levará de volta 
a São Paulo. O que une esse grupo de 
executivos com interesses aparente
mente difusos é o time do coração de 
todos eles, o Flamengo. Em dezembro, 
eles foram eleitos para comandar o clu
be pelos próximos três anos. O plano 
deles é levar para o futebol as práticas 
com que convivem há anos no mercado 
corporativo. Tem sido um choque. Clu
be com a maior torcida do país, o Fla
mengo se tornou célebre por levar a má 
gestão a um patamar que oscila entre o 
trágico e o cômico. Salários atrasados, 
dívidas não pagas, bens penhorados na 
Justiça (o time em que "a diretoria fin
ge que paga e a gente finge que joga", 
nas palavras de um ex-jogador). Era, 
enfim, uma bagunça. E tem dado traba
lho ao time de executivos que assumiu. 
O primeiro passo foi um arrocho nas 
contas. Em janeiro, eles iniciaram um 
processo de cortes de gastos que levou 
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ao rompimento do contrato do maior 
ídolo da torcida o atacante Vagner Lo-
ve — que fingia receber 1 milhão de reais 
por mês e mal fingia que jogava. A or
dem é cortar 40% dos custos em todos 
os departamentos até o fim do ano. A 
atual gestão promete transparência in-
comum. Em abril, a auditoria Ernst & 
Young descobriu que as dívidas do Fla
mengo somavam 750 milhões de reais, 
50% mais que a estimativa anterior. Em 
seguida, o grupo anunciou que a torcida 
poderia monitorar as finanças em ba
lanços trimestrais, disponíveis na inter
net "O que nos uniu foi a indignação 
pelo momento do clube", diz Bap, vice-
presidente de marketing do clube. "Só 
de fazer o básico, os resultados já estão 
aparecendo." Os custos mensais com o 
futebol caíram de 8 milhões para 6 mi

lhões de reais. E, em 2013, o clube pa
gará 80 milhões de reais em dívidas. "O 
Flamengo era uma empresa quebrada", 
diz Bandeira de Mello, presidente do 
clube. "Parece óbvio, mas, a partir de 
agora, a gente só gasta o que tiver." 

É cedo para dizer se a nova gestão do 
Flamengo será tão revolucionária 
quanto promete, mas o currículo e a 
postura inicial de seus diretores são 
exemplos de um novo momento do 
futebol brasileiro. Apesar de ser pro
fissional desde 1933, o esporte ainda é 
comandado de forma amadora no país. 
Os dirigentes das principais equipes 
são em geral torcedores com conheci
mentos limitados de administração. 
Práticas de gestão comuns em qual
quer padaria — como planejamento 
— ainda são coisa rara. E a ladroagem 

é grande. O resultado é que os clubes 
brasileiros vivem em uma penúria 
eterna. Os 20 maiores do país acumu
laram 2 bilhões de reais em prejuízo 
nos últimos oito anos. Devem, em con
junto, 4,7 bilhões de reais. Suas parti
das têm média de público menor até 
do que o campeonato dos Estados Uni
dos, onde o futebol que importa é 
aquele jogado com bola oval. 

Mas, de uns tempos para cá, algo pa
rece estar acontecendo com o futebol 
brasileiro. Casos de boa gestão de clu
bes surgem aqui e ali, com resultados 
excepcionais, inclusive dentro de cam
po. Com ousados planos de marketing 
e finanças em ordem, o Internacional 
e o Corinthians tornaram-se campeões 
mundiais de clubes. O Santos montou 
um comitê formado por executivos de 
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grandes empresas para tocar o clube. 
Eles criaram um modelo único para 
manter o jogador Neymar no país — 
mesmo custando quase 1 milhão de 
reais por mês de salários, manter o cra
que fez com que as receitas triplicas
sem em quatro anos e o clube desse 
lucro (no fechamento desta edição, 
Neymar estava finalmente prestes a ser 
vendido). O clube criou uma regra pa
ra garantir que 20% do investimento 
em futebol seja aplicado na formação 
de novos jogadores. Esses e outros 
exemplos dão esperança de que, com 
uma boa dose de capitalismo, o futebol 
brasileiro pode ser salvo. 

Uma conjunção de fatores dá razão 
a esse otimismo. O primeiro é político. 
Diretores de clubes estão constatando 
que ter uma gestão minimamente em 
ordem ajuda a ganhar títulos — e a de
finir vencedores na eleição seguinte. É 
um fenômeno parecido com o que 
marcou a administração dos estados 
brasileiros na última década. Quando 
os políticos notaram que gerir as con
tas públicas de forma racional dava 
voto, tornaram-se fiscalistas apaixona
dos. E os exemplos de Corinthians, 
Inter e Santos já estão sendo seguidos. 
Metade dos clubes da primeira divisão 
deu lucro no ano passado, algo inédito 
(veja, no quadro ao lado, se seu clube 
está no time azul ou no vermelho). 

Mas talvez o principal fator a impul
sionar a atual mudança seja financeiro. 
O futebol brasileiro está se tornando 
um negócio grande demais para ser 
deixado nas mãos, e nos bolsos, de ama
dores. A receita dos clubes brasileiros 
quadruplicou desde 2004. Em 2012, os 
20 principais times do país faturaram 
mais de 3 bilhões de reais. No mesmo 
período, a receita dos 20 maiores clu
bes europeus avançou 60% e chegou a 
12 bilhões de reais. A distância ainda é 
enorme, mas está diminuindo rapida
mente. A maior responsável por esse 
salto é a televisão. Em 2012, a Rede Glo
bo assinou um novo contrato com os 
principais times do país que rendeu 1,2 
bilhão de reais de receita. Para TVs do 
mundo todo, transmitir esportes é um 
negócio extremamente rentável — ao 
contrário do que acontece com séries 
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ou filmes, ninguém grava uma final de 
futebol. A graça está em ver o jogo ao 
vivo, e o público acaba sendo obrigado 
a assistir aos anúncios. Por isso, a Glo
bo não pôde se dar ao luxo de perder 
a concorrência para a rival Record, que 
demonstrou interesse no Campeonato 
Brasileiro. A cota de TV subiu, de um 
ano para o outro, 50%. A Copa de 2014, 
obviamente, ajuda a criar um ambien
te positivo. Irregularidades e estouros 
de orçamento à parte, os novos está
dios — que custaram 7 bilhões de reais 
— podem trazer de volta um público 
que há anos preferia assistir aos jogos 
em casa. Há semelhanças com o mo
mento que o campeonato inglês viveu 
em 2004, quando um expressivo au
mento dos contratos de televisão 
transformou o torneio no mais valioso 
do futebol mundial. Ou com o futebol 
alemão, que, após construir estádios 
para a Copa de 2006, passou a ter a 
maior média de público do futebol eu
ropeu: 45 000 pessoas por jogo, o triplo 
do que temos aqui. 

NOVAS EMPRESAS 
Com tantas oportunidades, as empre
sas estão desbravando novas formas de 
ganhar dinheiro com o futebol — o que 
rende ainda mais dinheiro para os clu
bes. A seguradora alemã Allianz inves
tiu cerca de 300 milhões de reais para 
batizar o novo estádio do Palmeiras 
pelos próximos 20 anos. "O estádio é 
um meio fantástico de aparecer para os 
consumidores", diz Edward Lange, 
presidente da Allianz no Brasil. O Gru
po Petrópolis, dono da marca Itaipava, 
investirá 200 milhões de reais para no
mear a Arena Fonte Nova, em Salvador, 
e a Arena Pernambuco, com o propósi
to de aumentar sua participação de 
mercado por lá. Mas a iniciativa mais 
inovadora é da Ambev. Em janeiro, a 
cervejaria lançou o projeto "Movimen
to por um futebol melhor". É um pro
grama que dá descontos na compra de 
determinados produtos — entre eles, 
claro, cerveja — para os sócios dos clu
bes. Em quatro meses, o quadro social 
dos principais times do país passou de 
159 000 para 465 000 pessoas. "Se ti
vermos ambição e boas ideias, podere-
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mos aproveitar os novos estádios e ter 
o melhor campeonato do mundo", diz 
Ricardo Tadeu, executivo da Ambev 
responsável pelo projeto. A meta é che
gar a 2015 com 3 milhões de sócios, o 
que renderia um acréscimo de 1 bilhão 
de reais por ano aos clubes. 

Não é a primeira vez que os clubes 
brasileiros flertam com gestão profis
sional e lidam com somas vultosas. Em 
versões anteriores, a coisa acabou mal. 
Em 1992, a fabricante de laticínios ita
liana Parmalat assinou um contrato 
com o Palmeiras e passou a gerir o de
partamento de futebol do clube. Con
tratou craques e foi bicampeã brasilei
ra. Mas, com a saída da empresa, o rime 
vencedor foi junto. Depois, ao longo 
dos dez anos seguintes, diversas mul
tinacionais de marketing esportivo 
fecharam acordos com clubes como 
Corinthians, Flamengo e Grêmio. A 
promessa era sempre a mesma: um ca
minhão de dinheiro para faturar todos 
os títulos possíveis. Mas os acordos 
terminaram antes do prometido, com 
os clubes ainda mais endividados. Por 
que desta vez será diferente? 

Um bom termômetro é o fato de que. 
agora, os projetos partem dos próprios 
clubes. Todos parecem ter percebido 
que a era das soluções mágicas ficou no 
passado e que o trabalho à frente é ár
duo. O Fluminense, dono de uma dívida 
de 430 milhões de reais, começou em 
2012 um plano de corte de gastos — as 
despesas caíram 7 milhões de reais em 
relação a 2011.O clube gastava mais de 
200 000 reais por mês apenas em água 
por causa de um vazamento na piscina 
de sua sede social. Corrigir essas ano
malias não resolve o problema, mas é 
um começo. Aos poucos, práticas cor
riqueiras de gestão começam a mudar 
o destino dos clubes. O caso mais em
blemático é o Corinthians. Em 2007, o 
rime foi rebaixado para a segunda divi
são. Gastava 85% de sua receita para 
pagar os custos do time. Desde então, o 
Corinthians enxugou os gastos e mon
tou um agressivo plano de marketing. 
Em parceria com a fabricante de mate
rial esportivo Nike, o clube lançou a 
marca "República Popular do Corin
thians" para vender produtos oficiais 
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do clube a 30 milhões de torcedores. A 
receita triplicou, e os custos com fute
bol foram limitados a 63% do orçamen
to. Em 2012, o time teve lucro de 7 mi
lhões de reais e conquistou o Mundial 
de Clubes. Um dos pilares dessa nova 
fase é uma análise criteriosa dos inves
timentos. "Clubes ainda compram jo
gadores com base no impulso. Nós pas
samos a fazer contas", diz Edu Gaspar, 
ex-jogador do time e atual gerente de 
futebol. Gaspar importou do Arsenal, 
clube inglês que defendeu por cinco 
temporadas, um departamento de esta
tística. No Arsenal, 48 pessoas analisam 
partidas dos principais torneios do 
mundo e computam dados de centenas 
de atletas — sempre de olho em jogado
res que estejam evoluindo discretamen
te e sejam mais baratos do que estrelas 
que fazem um gol na final e mais nada 
ao longo do ano. O Arsenal levou a prá
tica tão a sério que passou a ser critica
do pela torcida por sua lógica estrita
mente financeira. Graças à base de da
dos, o Corinthians chegou ao atacante 
peruano Paolo Guerrero, contratado do 
Hamburgo, da Alemanha, e autor do gol 
do título mundial em 2012. O Grêmio 
começou neste ano a fazer uma análise 
parecida. Passou a observar jogos das 
categorias de base na Argentina, no Chi
le e no Uruguai em busca de revelações. 
Recentemente, contratou dois argenti
nos para o time juvenil. 

DINHEIRO OU TÍTULOS? 

Clubes, como nações, vivem pressiona
dos a entregar os melhores resultados 
possíveis hoje. Nos dois casos, o obje
tivo final não é dar dinheiro — mas paí
ses e clubes que ignoram por anos o 
bom senso financeiro acabam, como o 
Flamengo ou a Grécia, na lama. Os clu
bes brasileiros costumam trocar de 
presidente a cada dois ou três anos. É 
esse o tempo que os dirigentes têm pa
ra conquistar títulos e conseguir a 
reeleição. Por isso, é comum que invis
tam pesado e arrisquem alto nesse pra
zo curto. A consequência histórica tem 
sido uma gestão financeira suicida. Paí
ses tentam superar esse choque de in
centivos criando instituições que so
brevivam aos desejos do governo de 
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plantão. O Internacional fez algo pare
cido. Definiu um plano estratégico de 
longo prazo: até 2019, a meta é dobrar 
as receitas, para 500 milhões de reais, 
e chegar a 200 000 sócios. Os futuros 
presidentes são obrigados, por estatuto, 
a levar os planos adiante. Faz parte do 
projeto investir em marketing para 
atrair sócios. A gestão seguinte não po
de usar o dinheiro com outra coisa. 

Outra barreira que vem sendo supe
rada aos poucos é a politicagem interna 
que assola os clubes brasileiros. Em 
2009, quando uma nova diretoria assu
miu o comando do Santos, encontrou 
um cenário esdrúxulo. Com receita de 
70 milhões de reais e prejuízo de 46 
milhões em 2009, o clube era usado 
para a ascensão política e social de de
zenas de torcedores. Tinha 36 diretores 
— havia até diretor de banquetes. Eles 
foram substituídos por dois executivos 
remunerados. Antes, a discussão dos 
temas importantes ficava a cargo de um 
grupo de mais de 200 conselheiros. 
Qualquer aprovação levava semanas. 
Hoje, o Santos tem um comitê gestor 
que reúne o presidente, o vice-presi

dente e sete empresários torcedores. 
Eles se reúnem toda semana para to
mar as decisões do dia a dia. 

É curioso que seja o próprio Santos o 
exemplo dos limites do capitalismo 
num clube de futebol. Há quatro anos, 
o clube vendeu 45% dos direitos econô
micos do atacante Neymar para dois 
fundos de investimento. Foi uma forma 
de pagar as contas do ano e manter o 
jogador. Mas o contrato do atacante 
vence em julho de 2014 e, para os inves
tidores, a hora de vendê-lo é agora. 
Vencido o contrato, Neymar fica livre 
para negociar com qualquer clube, e os 
investidores e o Santos não receberiam 
nada pela transação. O Santos, claro, 
também tem a ganhar com a venda ime
diata — mas manter o jogador até o fim 
do contrato não deixa de ser uma opção 
interessante, já que ficou provada a di
ferença que Neymar faz nas vendas de 
camisas e mesmo na simpatia do Santos 
entre os jovens. Para os fundos, a per
manência do craque no Brasil por mais 
um ano seria um desastre. "Os investi
dores estavam cientes do risco quando 
entraram no negócio. A palavra final 
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sobre a negociação cabe apenas ao San
tos", diz Alvaro de Souza, ex-presiden
te do Citibank no Brasil e integrante do 
comitê gestor do clube. 

Nem todos os ventos jogam a favor de 
uma gestão mais eficaz dos clubes bra
sileiros. No mundo inteiro, a cultura do 
esporte tende ao desperdício. Na teoria, 
os clubes precisam organizar a casa pa
ra evitar perder dinheiro e, no limite, 

continuam a perder dinheiro. No Brasil, 
o Ministério do Esporte e deputados 
federais tentam aprovar uma medida 
provisória para perdoar as dívidas dos 
clubes com o Fisco. O plano é que eles 
recebam um perdão de 90% da dívida. 
Em troca, ofereceriam sua estrutura 
para jovens de comunidades carentes. 
É chamar de idiota quem está apertan
do o cinto. Embora a lei permita que os 

ficar insolventes e não ganhar títulos. É 
o que funciona com as empresas, que, 
mal administradas, quebram. Mas, na 
prática, clubes de futebol são institui
ções incrivelmente estáveis. Na Europa, 
dos 74 clubes que jogaram os campeo
natos da Inglaterra, da França, da Itália 
e da Espanha em 1950,62% disputam a 
primeira divisão até hoje. E, na média, 

clubes se tornem empresas com fins 
lucrativos, ninguém quer abrir mão dos 
benefícios fiscais a que as agremiações 
têm direito. A distância a percorrer até 
um ambiente de fato capitalista no fu
tebol, ninguém duvida, é grande. 

Como, então, forçar os clubes a se 
manter saudáveis? A experiência recen
te mostra que a resposta tem sido algo 

que qualquer economia precisa para 
funcionar — um pouquinho de regula
ção. Em 2013, a Uefa, responsável pelos 
campeonatos europeus, vai exigir dis
ciplina de seus membros. Clubes que 
acumularem prejuízos de 45 milhões 
de euros serão excluídos dos torneios. 
Investimentos que fujam às fontes tra
dicionais de receita também serão proi
bidos (xeques árabes e bilionários rus
sos incluídos). A Uefa caminha na dire
ção das ligas americanas, de longe as 
mais valiosas do mundo. A maior delas, 
a NFL, de futebol americano, é também 
a mais preocupada com o espetáculo. 
Lá, tudo é pensado para manter o equi
líbrio e a saúde financeira das equipes. 
Desde 1961, os contratos de televisão 
são negociados em conjunto, e todos os 
32 times recebem farias iguais — cerca 
de 120 milhões de dólares por ano. Há 
pisos e tetos salariais. E 30% da receita 
com ingressos é distribuída para os clu
bes. Vem dando certo. Todos os 32 times 
da liga estão entre as 50 marcas espor
tivas mais valiosas do mundo. Apenas 
três tiveram prejuízo na última tempo
rada. E 98% dos ingressos foram vendi
dos. "O futebol americano é a maior 
prova de que esporte pode ser um gran
de negócio", diz Anita Elberse, profes
sora da escola de negócios de Harvard. 
A NFL também é um fenômeno para os 
investidores. Desde 1998, o valor de 
mercado dos clubes quadruplicou. Não 
é à toa que a NFL é apelidada de liga 
socialista. O brilho dessas medidas es
tá em evitar o domínio absoluto de 
quem tem mais poder econômico. Na 
Europa, o mesmo punhado de clubes 
disputa todas as ligas nacionais. São os 
mais ricos, com mais dinheiro para 
comprar estrelas. No Brasil, o risco pa
ra o torcedor é que o caminho seguido 
seja esse. Flamengo e Corinthians, os 
times mais populares do país, ganham 
120 milhões de reais por ano da Globo 
— o dobro de rivais como Botafogo e 
Atlético Mineiro. Trata-se de um peri
go para aquele que é um dos campeo
natos mais equilibrados do mundo. O 
jeito capitalista pode salvar o futebol 
brasileiro da praga dos dirigentes ama
dores. É torcer para que não estrague 
o que vinha dando certo antes. • 
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mcleide
Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 10, p. 20-30, 29 maio 2013.




