
Diz a nota: “O projeto ganhou maturidade,
e os dois times passaram a fazer parte das
primeiras divisões estaduais. Conforme
previsto, o ciclo de evolução do proje-
to está concluído. A partir de ago-
ra, a atividade profissional dos
times exige muito mais foco, re-
cursos e especialização, e o
GPA, reconhecidamente um
grupo dedicado a desenvolver
suas atividades no setor de varejo
e distribuição, decidiu pela avalia-
ção da alienação dos dois clubes, buscando
uma solução que dê continuidade ao projeto”.
Ainda não se sabe se os timesmudarão de nome

para a disputa dos campeonatos Paulista eCarioca
de 2014. Audax é uma palavra que vem do latim
para designar alguém ou alguma atitude audacio-
sa. O planejamento, com certeza, é audaz. Com
50% dos 30 jogadores do elenco formado na base,
e mais uma dezena de jogadores espalhados pelo
Brasil que ainda têmem seu contrato umaporcen-
tagem dos direitos econômicos vinculada à em-
presa, o clube do Rio tem estrutura de dar inveja,
em Venda Velha, bairro de São João de Meriti. São
três campos oficiais, academia, departamento de
fisiologia, refeitório e aulas para curso de inglês
gratuito para os jogadores. Há, ainda, alojamento
para 60 pessoas, piscinas e planos de assistências

médica e odontológica.
Foi deste oásis emmeio ao de-

serto de infraestrutura dos times
pequenos doRio que saiu a nova
joia doBotafogo:Hyuri. Autor de
gols decisivos, o atacante, que
fará 22 anos no próximo dia 29,
tinha 100% dos direitos econô-
micos vinculados ao Audax. O
Botafogo está exercendo sua
preferência, estabelecida no
contrato de empréstimo, na
compra de 60% dos direitos eco-
nômicos do jogador por cerca de
R$ 1 milhão.
Além de Hyuri, o Audax tem,

ou já vendeu, participação nos
direitos econômicos de jogado-
res nos outros três grandes clu-
bes da cidade. No Flamengo, es-
tão Samir, o goleiro César e o za-
gueiro do sub-20 Rafael Dumas.
No Fluminense, o lateral-direito
Wellington Silva. No Vasco, Ra-

fael Carioca, que já passou pelo Grêmio e foi ven-
dido ao Spartk Moscou, passou pelo clube.
— Cerca de 55% dos atletas do time profissio-

nal são formados no clube. Investimos 30% mais
nas categorias de base que os clubes grandes. To-
dos os nossos profissionais são formados em
Educação Física, a maioria com pós-graduação.
Assim, é impossível não dar resultado. Essa é a
diferença — disse Cravo, lembrando que, pri-
meiro, o clube cuidou da base para, somente de-
pois, renovar os contratos dos experientes An-
drade e Fabiano Eller:
— Começamos o trabalho da base, e não do

telhado. Nunca perdemos esse ponto de vis-
ta. Em 2007, tínhamos 75% da base.
Ao formar jogadores desde a base, o

Audax subiu e chegou à primeira divi-
são. Recorrer ao jargão do futebol, no
qual chegar ao topo seria fácil, man-
ter-se lá é o problema, foi a justifica-
tiva para entregar dois times prontos
para um novo investidor. Com quase
uma centena de jogadores em todos os
níveis desde o começo, o Audax tem
mercado e um futuro pela frente.
—Apostamos emmuitos jogadores, de todas

as categorias, para serem estrelas. Nosso in-
fantil acabou de ficar em terceiro na Copa
Amizade Brasil-Japão Sub-15. Indica que
umanova geração promissora está por vir—
declarou Cravo. l

A
entrada do grupo Casino na jogada
selou a sorte do Audax: o clube será
vendido. Assim como em suas ativi-
dades empresariais, o conglomera-
do francês, que passou a controlar o
Grupo Pão de Açúcar (GPA), preferiu
ficar com o varejo da venda de joga-
dores como Paulinho e Vitinho, e a
chegada nas primeiras divisões de
Rio e São Paulo, ao possível atacado

de títulos no futuro. Deixa nas prateleiras para o
próximo investidor, provavelmente o mesmo que
controla o Grêmio Osasco (SP), uma nova safra
de jogadores com valor de mercado (entre eles
Hyuri, do Botafogo) e dois times que, apesar de
obterem reconhecimento em poucos anos de
existência, jamais foram campeões na Série A.
Em vez de títulos, o Audax ganhou fama por ser

um hábil formador de talentos e negociador de
promessas. Criado como clube-empresa, deu lu-
cro antes de troféus. Ao garantir que seriam ne-
cessários cerca de R$ 30 milhões anuais para
manter as unidades de Rio e São Paulo, o novo
controlador do GPA pode ter descartado ummai-
or retorno do investimento no futuro. Nesta jane-
la de transferências internacionais, o Audax figu-
rou, ao lado de Santos e Atléti-
co-MG, como um dos maiores
beneficiários das negociações
para clubes europeus.
Enquanto o Barcelona pagou

R$ 159 milhões por Neymar, e o
Shakhtar Donetsk, da Ucrânia,
comprou Bernard por R$ 77mi-
lhões, o inglês Tottenham tirou
Paulinho (criado no Audax-SP)
do Corinthians por R$ 53 mi-
lhões. Metade ficou com o Au-
dax: R$ 31,75 milhões. Na filial
do Rio, a saída de Vitinho do
Botafogo para o CSKA, da Rús-
sia, rendeu ao clube R$ 3,16mi-
lhões (10% dos R$ 31,6 mi-
lhões). O Audax Rio já havia
vendido 60% dos direitos do jo-
gador para o Botafogo, em
2011, e 30% este ano para um
grupo de investidores. Estima-
se que tenha recebido, ao todo,
cerca de R$ 8 milhões.
— Quando recebemos algum valor pela venda

de jogadores, ele vai para os dois times, como se
fossem um só. Nessa janela, fomos o terceiro clu-
be que obtevemaior receita, atrás do Atlético-MG
e do Santos — explicou Michel Cravo, coordena-
dor do Audax Rio.

BOTAFOGO COMPRA 60% DE HYURI
Mesmo tendo superado em vendas o valor neces-
sário para manter os dois times em um ano, o Ca-
sino preferiu não arriscar e arcar com os custos
de manter duas equipes nas primeiras divisões
de Rio e São Paulo. Cravo diz não lamentar a ven-
da, e garante que o trabalho de formação vai con-
tinuar nas duas cidades.
— Trocará o investidor, mas o nosso trabalho se-

rá omesmo. OGrupo Pão de Açúcar quer passar os
dois times. Eu nem gosto de falar muito disso. O
nosso objetivo sempre foi zerar a conta e contratar
cada vez menos. Depois, melhorar nas competi-
ções. Ficamos em sétimo no último Campeonato
Carioca, mas mostramos formação de atletas e um
futebol organizado— disse Cravo.
O Grupo Pão de Açúcar confirmou, em nota, a

venda dos times, mas não disse para quem, e res-
saltou que a decisão foi tomada pela falta de recur-
sos para a manutenção das equipes em competi-
ções de primeira. Ao partir do social para o capital
e atingir as Séries A e metas de venda compatíveis
com os grandes clubes nacionais, o GPA deu o pro-
jeto como concluído.

À VENDA
Grupo Pão de Açúcar anuncia transferência do
controle do clube que revelou talentos como
Paulinho, Vitinho e agora Hyuri, entre outros
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Deve ser difícil para
um técnico de ponta
comandar o Fla

Fernando
Calazans
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“Trocará o
investidor, mas o
nosso trabalho será
o mesmo. Nosso
objetivo sempre
foi zerar a conta
e contratar menos”
Michel Cravo
Coordenador do Audax Rio

Desde a base. Paulinho, do Tottenham (acima),
comemora gol pela seleção brasileira. Hyuri (à direita)
em ação pelo Botafogo, de onde Vitinho saiu para o

CSKA, da Rússia: todos formados no Audax

CHRISTOPHE SIMON/AFP/23-6-2013
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 set 2013, Esportes, p. 1.




