
Venda de diárias para a Copa é recorde
Segundo a MATCH, empresa responsável pela logística e pelas

acomodações para a Copa do Mundo da FIFA™ 2014, foram vendidas

R$ 308 milhões em diárias para o evento — o melhor desempenho

de vendas de uma Copa do Mundo na história. Mais de 50% dessas

diárias comercializadas estão em hotéis no Rio de Janeiro, cidade

que sediará a final do campeonato, em 13 de julho de 2014.

■ NEYMAR(Barcelona)
Ocraquefoivendidoparaotime
espanholnessatemporadareduzindo
ovalordemercadodosbrasileiros.

■ KAKÁ(Milan)
Mesmodesvalorizadonosúltimosanos,
omeiaaindatemumvalordemercado
muitosuperioraosdosjogadoresdopaís.

■ SEEDORF(Botafogo)
Ocraqueholandês, líderdoBotafogo
noatualcampeonatobrasileiro,
foicontratadojácom35anos.

Mesmo sem o protagonismo do
passado com Romário, Ronaldo e
tantos outros, 57 jogadores brasi-
leiros foram inscritos para dispu-
tar a Liga dos Campeões, na Euro-
pa. Com Neymar, avaliado em ¤
50 milhões, puxando a fila, os bra-
sileiros estão avaliados em ¤
791,35 milhões, segundo estimati-
va do Transfermarkt, site espe-
cializado em avaliar o valor de
mercado dos jogadores. O núme-
ro poderia ser ainda maior, se colo-
carmos na conta os brasileiros na-
turalizados em outro país, como
Pepe e Thiago Motta.

O valor é superior ao da soma
de todos os jogadores dos 20 clu-
bes do Campeonato Brasileiro
que, juntos, estão avaliados em ¤
528,7 milhões. Ao todo são 677 jo-
gadores, o que significa que cada
brasileiro na Liga dos Campeões
vale mais do que dez jogadores
na elite do futebol nacional. So-
mente o craque Neymar, avalia-
do em ¤ 50 milhões, vale mais do
que todos os jogadores de 18 clu-
bes. Ficando atrás apenas do va-

lor dos atletas do Internacional
(¤ 50,9 milhões) e Corinthians
(¤ 50,7 milhões).

“Pensando como business, e o
futebol é um super negócio, esses
números não surpreendem. Quan-
do une a marca de algum jogador
de talento com um campeonato
expressivo, como é o caso da Liga
dos Campeões, ele valoriza muito
mais”, disse Marcelo Boschi, coor-
denador de MBA em Marketing Es-
tratégico da ESPM RJ.

Segundo ele, esse número de-
monstra o abismo entre o futebol
europeu e os campeonatos locais.
“Ocontinenteeuropeu soube orga-
nizar seus campeonatos. Infeliz-
mente, o brasileiro é como uma se-
gunda divisão do futebol. É como
comparar a Série B com a Série A”.

Na avaliação da Pluri Consulto-
ria, os clubes até são mais valoriza-
dos e, somando todos os elencos,
os 20 times brasileiros somam ¤
741 milhões - ainda assim um va-
lor inferior ao dos jogadores da Li-
ga dos Campeões. Para Fernando
Ferreira, sócio diretor da consulto-
ria, essa diferença existe pelo que
chama de “efeito vitrine”, que faz
com que os jogadores brasileiros

tenham um valor de mercado infe-
rior aos da Europa. “Nosso cam-
peonato é pouco acompanhado
no resto do mundo. Na Europa
existe um pensamento de que os
jogadores só atingem a evolução
quando disputam competições
que consideram de alto nível”.

A contratação de atletas em
fim de carreira enquanto os novos
talentos são vendidos também é
outro fator determinante para es-
sa diferença de valores. “Os me-
lhores do nosso campeonato hoje
já possuem uma idade avançada,
como Seedorf, Zé Roberto, Juni-
nho, o que faz eles valerem bem
menos que os que estamos expor-
tando — caso de Neymar, Lucas e
Oscar, que tendem a se valori-
zar”, disse Boschi.

Seedorf está avaliado em ¤ 300
mil, Zé Roberto e Juninho Pernam-
bucano, em ¤ 250 mil cada. Os três
possuem valor inferior ao lanterni-
nha da Liga dos Campeões, que é
Leandro Tatu, do Steaua Bucares-
te, e que vale ¤ 400mil.

No futebol brasileiro, o mais va-
lorizado é Leandro Damião, avalia-
do em ¤ 22 milhões. O jogador foi
assediado nas últimas janelas de

transferência, mas se manteve no
Internacional. É seguido por Ale-
xandre Pato, que estava no Milan
até 2012, e que vale ¤ 12 milhões.

O valor dos brasileiros no cam-
peonato europeu pode aumentar
ao longo da competição com o in-
gresso de jogadores que não foram
inscritos para essa primeira fase.
O principal caso é de Wellington
Nem, estimado em ¤ 8 milhões.

Segundo Ferreira, mudar isso
passa pela reestruturação do fute-
bol brasileiro, tornando nossos
campeonatos atrativos para clu-
bes, torcedores, jogadores e par-
ceiros comerciais. “Quando tiver-
mos clubes tão fortes e respeita-
dos quanto nossa seleção, nossos
jogadores valerão mais, mesmo
atuando no Brasil”, disse.

Para Boschi, o comportamen-
to do jogador fora de campo tam-
bém é fundamental para uma va-
lorização. “Os jogadores de per-
fis mais polêmicos não têm mais
mercado. Principalmente por-
que o comportamento fora de
campo afeta os patrocinadores,
que hoje são quem pagam os salá-
rios. Nenhuma marca quer se li-
gar a um bad boy”.

■ JUNINHO(Vasco)
ApósbrilharnoLyon,omeiadoVasco
voltouparaofutebolbrasileiroem2011,
quandojátinha36anos.
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Um time para cada jogador da UE

¤791,35mi
Éoquantovalemos57brasileiros
quedisputamaLigados
Campeões,deacordocom
oTransfermarkt,site
especializadoemavaliarovalor
demercadodos jogadores.

¤528,7mi
Éaestimativadovalordos677
jogadoresdos20clubesque
atuamnoCampeonatoBrasileiro.

¤741mi
Éaestimativadovaloracima, feito
pelaConsultoriaPluri.Apesar
deserbemmaisaltodoquea
avaliaçãodoTransfermarkt,
ficaabaixodosbrasileirosque
disputamnosgramadoseuropeus.
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Para cada brasileiro na Liga dos Campeões é preciso mais de dez atletas que jogam por aqui para igualar o valor

18 Brasil Econômico Segunda-feira, 23 de setembro, 2013
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 set. 2013, Empresas, p. 18.




