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Economia B9

Craque agora é investimento financeiro
Mais de 1,1 mil atletas na Europa são propriedade fundos de pensão, empresas e acionistas, numa aposta de mais de US$ 1,2 bilhão

para lançar uma proposta aos
investidores de todo o mundo:
aplicar seus recursos em um fundo de um banco registrado no
paraíso fiscal de Luxemburgo e
que se encarregaria de investir
em jovens talentos no Brasil. Os
jogadores então seriam vendidos
para a Europa e, na valorização
de seus passes, os investidores
sairiam lucrando.
Na prática, os investimentos
seriam muito inferiores à perspectiva de lucros que a venda do futuro craque poderia gerar ao fundo.
Em vez de investir na valorização

●

este ano, teve garantido salários
elevados graças à participação
de vários sócios.

do dos jogadores está nas mãos
de fundos. Na Espanha, a taxa é
de cerca de 8%.
Para o presidente da Liga Espanhola de Futebol, Javier Tebas, esse é o caminho para que
os clubes permaneçam competitivos, principalmente os menores. Segundo o cartola, um
clube como o Atlético Madrid
paga a cada ano cerca de € 17
milhões em juros aos bancos
porempréstimos que tomouno
passado para comprar jogado-

is.

● Em 2007, Pelé viajou à Suíça

Mangala, dezenas de outros jogadores em Portugal vivem a
mesma situação. Segundo a
KPMG, um em cada três atletas
da primeira divisão está sendo
financiado por um investidor.
Para o clube, o sistema permite
contar com alguns dos principais jogadores da temporada
semter de gastar o que o caixa já
não tem. Para o jogador, o sistema abre as portas para salários
mais altos. Mas quando jogadores como Luciano Teixeira e
João Mário Fernandes deixaram o Benfica neste ano, o valor
da compra não foi para o time
de Lisboa, e sim para a Robi
Plus, a empresa dona dos passes dos atletas.
A prática é disseminada. Vai
desde brasileiros como Hernanes, da Lazio, ao colombiano
Falcão Garcia, que começou a
brilhar no Porto, ganhou notoriedadenoAtléticoMadridehoje vale ouro para investidores
no AS Monaco. No Leste Europeu, o modelo domina metade
de todos os jogadores nas dez
principais ligas da região. Na
Holanda, 3% do valor de merca-

na

Bom para os dois lados. Como

do barril de petróleo ou em minérios, o investidor apostaria em
outra commodity amplamente
difundida e valorizada: o jogador
brasileiro. O projeto fazia parte do
“Campus Pelé”, com a participação Banco Fator. A parceria envolvia o Paulista F.C., de Jundiaí, o
Litoral Futebol Clube (Santos) e
um clube europeu de futebol, o
Lausanne-Sport (Suíça).
Mas a ideia foi lançada justamente no momento em que a crise mundial atingiu em cheio os
fundos de investimentos. Bancos
fecharam suas torneiras e empréstimos se tornaram raridade.
Depois de várias tentativas e
até prejuízos, o projeto foi abandonado em 2011. Não faltavam
craques no interior de São Paulo.
Mas, sim, investidores em Luxemburgo. / J.C.

ma é proibido. Na Inglaterra, a
transferência de Carlos Tevez
do Corinthians para o West
Ham, em 2006, fez os cartolas
britânicos aprovarem uma lei
impedindo a participação de investidores no passe de um jogador. Na transação, o clube escondeu da federação o fato de
quejamaispagouaotimepaulista pelo atleta, mas sim à MSI,
um fundo de investidores.
Outro problema, segundo a
Uefa, é o risco de que equipes
com jogadores que pertencem
ao mesmo dono se enfrentem e
que os “ativos” sejam instruídos a fabricar um resultado que
interesse aos investidores, não
aos torcedores. “Esse sistema
levanta sérias questões morais
eéticas”,declarouGianniInfantino, secretário-geral da Uefa.
FIFPro, o sindicato mundial
de jogadores, também denuncia o sistema. “Os fundos estão
interessados em lucro, que só
ocorre nas transferências. Isso
pode resultar num verdadeiro
tráfico”, alerta o grupo. Outro
temor, é de que os fundos forcem os clubes a escalar os jogadores de sua propriedade para
que entrem em campo, mesmo
que não estejam atuando bem
ou possam estar ainda se recuperandodeumalesão.“Taispráticas são inaceitáveis”, declarou Jérôme Valcke, secretáriogeraldaFifa. “Éa versão moderna da escravidão.”
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Crise mundial
afundou proposta
do ‘Campus Pelé’

res. Esse valor quase seria suficiente para pagar um ano de salário de Cristiano Ronaldo.
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um produto. Temos de ser realistas”, disse. Em 2011, o Doyen
tinha33,33%dosdireitoseconômicos de Mangala, que por sua
vez não sabia que outros 10% de
seus direitos haviam sido comprados pela empresa Robi Plus.

Polêmica. Mas o desembarque

de grupos financeiros no futebol não agradou a todos. A Uefa
quer banir a prática, alegando
que a tendência ameaça a integridade do esporte e pode acabar levando jogadores a serem
vendidos, mesmo que em termos esportivos a transação não
faça sentido. Na França, o siste-

GIAMPIERO SPOSITO/REUTERS-19/9/2013

Neymar, do Barcelona

O astro brasileiro Neymar, que
foi vendido para o time espanhol

BOB ADME/AP-10/08/2013
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Quando dois times entram
em campo hoje na Europa,
não são apenas os torcedores
que esperam de seus ídolos
uma vitória. Investidores,
fundos de pensão, empresas
e acionistas também torcem
para que os craques nos quais
eles têm dinheiro depositado
sejam decisivos em campo.
Um levantamento feito pela
KPMG revelou que mais de
1,1 mil jogadores na Europa
são propriedade de grupos financeiros, e não de clubes.
Juntos,essesinvestidorespoderiam formar cerca de 50 times de futebol, com titulares e
reservas. No total, mais de US$
1,2 bilhão está investido nesses
jogadores. O Estado consultou
investidores, dirigentes de clubes e cartolas e a constatação é
de que a nova fronteira não é
mais comprar um time ou um
estádio, mas ser acionista na
prática de um jogador, como se
ele fosse uma commodity.
O fenômeno não é novo no
Brasil e jogadores como Neymar garantiram salários elevados graças à participação de vários sócios. Mas a noção de que
apráticaeradisseminadanaEuropa era pouco conhecida.
Parte da iniciativa vem dos
próprios clubes que, com a recessãoeuropeia, saíramaomer-

cado oferecendo parcelas de
seus jogadores a investidores
para ajudar a pagar os altos salários dos craques e também para
levantar capital. “Para muitos
clubes, isso evitou que seus presidentestivessemdese ajoelhar
diante de um banqueiro e pedir
mais um empréstimo, pagar juros altos e se endividar”,contou
o cartola de um clube espanhol,
que pediu anonimato.
Num documento de apresentação de um desses fundos, o
Doyen Sports Investments, a
crise na Europa é o argumento
usado para apontar para os benefícios do novo modelo. “Com
a crise financeira internacional,
clubes continuam a ter sérios
desafios de liquidez e escassez
de financiamento tanto para infraestrutura como para aquisição de novos jogadores.”
Emapenas três anos, oDoyen
Sports Investments aplicou
mais de € 80 milhões na aquisição de jogadores. Apenas em
2011, a empresa esteve envolvida na transferência de seis jogadores para o Sevilla. Caso o clube espanhol vendesse dois dos
jogadoresnegociados, Stevanovic e Kondogbia, o fundo, com
sede em Malta, ficaria com 50%
do valor da nova transferência.
Um dos ativos da empresa é
Eliaquim Mangala, do Porto.
“Fomos transformados em um
produto financeiro”, declarou.
“O clube é a fábrica e nós somos
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●

Hernanes, da Lazio

A

O jogador brasileiro foi vendido
pelo São Paulo em agosto de

●

Falcão Garcia,
do AS Monaco

2010 para o time italiano, onde
está jogando este ano sua quarta
temporada.

O colombiano, começou no Por-

to, ganhou notoriedade no Atlético Madrid e hoje vale ouro para
investidores no AS Monaco

Sem limites

NOS EUA, ATLETAS
ABREM ‘SEU’ CAPITAL
Desempenho na bolsa ligado à atuação em campo
GENEBRA

S

e no futebol o debate é
ainda a moralidade ou
não do envolvimento
de investidores, nos Estados Unidos os limites parecem não existir. Neste ano,

pela primeira vez, dois atletas
abriram capital e suas ações
passaram a ser negociadas na
bolsa de valores. O princípio é
simples: se o atleta ganha um
novo contrato de publicidade,
um aumento de salário ou conquista um título, os acionistas

também ganham.
Numa aliança entre Wall
Street e agentes esportivos,
uma empresa começou, em outubro, a vender na bolsa ações
de atletas e ligar seu desempenho financeiro ao desempenho em campo.
O primeiro foi o jogador de
futebol americano, Arian Foster, do Houston Texans. A Fantex Holdings ofereceu 1 milhão de ações a US$ 10 cada.
No total, a empresa espera captar US 10 milhões em ações e o
dinheiro em parte seria repassado ao atleta. Em troca, Fos-

ter promete 20% de sua renda
para a companhia e, portanto,
para que seja distribuído a
seus acionistas.
O projeto envolveu alguns
dos principais nomes de Wall
Street. O presidente da empresa é John Rodin, que comanda
o hedge fund Glenview Capital
Management e ex-Goldman
Sachs. Outro envolvido é
Joshua Levine, um ex-dirigente do Deutsche Bank.
Foster foi apenas o primeiro
de uma série de atletas que terão ações oferecidas no mercado. Dias depois da entrada do

jogador na bolsa, foi a vez de
Vernon David do San Francisco 49ers “abrir o seu capital”.
Limites. Mas colocar um atleta na bolsa de valores também
tem seus riscos. Em novembro, num mesmo fim de semana, a Fantex descobriu isso rapidamente quando seus dois
atletas se machucaram.
Assim, por mais atraente
que seja a proposta, o corpo
humano pode ser o limite da
transformação dos jogadores
em produtos.
Arian Foster terá de passar

por uma cirurgia até o final
da temporada, enquanto Davis deixou o campo com
uma contusão.
A Fantex se defende. Segundo a empresa, ela sempre reconheceu as chances
de uma contusão em um de
seus “produtos”. Ao apresentar as ações em Wall
Street, a companhia expôs
aos reguladores 37 páginas
com os riscos que o “produto” poderia ter. Um deles seria justamente uma contusão abreviando a carreira do
atleta. / J.C.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B9.

