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O Cruzeiro Esporte Clube acaba de vender seu centroavante Fred ao Lyon, da França, por € 12 
milhões. O negócio consolida a agremiação como uma das maiores exportadoras de jogadores de 
futebol, que incluem dezenas de transferências, como a de Giovanni, por US$ 18 milhões, para o 
Barcelona, e Ronaldinho, o "Fenômeno", para o PSV da Holanda, por US$ 6 milhões. Estima-se 
que o clube da Toca da Raposa, Belo Horizonte, obteve receitas superiores a US$ 150 milhões 
nesta atividade nos últimos dez anos.  
 
Vendas reforçam potencial do talento daqui nos campos de lá 
   
Recente negociação com Lyon consolida time do Cruzeiro como um grande exportador de atletas.  
 
O Cruzeiro Esporte Clube, de Belo Horizonte, vendeu o seu centro-avante Fred ao Lyon, da 
França, por € 12 milhões, líquidos, em transação concluída neste fim de semana. O clube europeu 
ainda pagará, na mesma moeda, um 1 milhão ao jogador e outro milhão ao Feynoord, da 
Holanda, na condição de formador do atleta.  
 
O negócio consolida a agremiação como uma das maiores exportadoras brasileiras de jogadores 
de futebol, que incluem dezenas de transferências, como as de Giovanni, por US$ 18 milhões, 
para o Barcelona, Fábio Jr., por US$ 15 milhões para o Roma, da Itália, e Ronaldinho, o 
"Fenômeno", para o PSV, da Holanda, por US$ 6 milhões. Estima-se que o clube obteve receitas 
superiores a US$ 150 milhões nesta atividade nos últimos dez anos.  
 
Entre as maiores empresas  
 
Somente com o negócio deste fim de semana e já confirmado pelo presidente do clube, Alvimar 
de Oliveira Costa, o Cruzeiro ascende à condição de 150 lugar entre as maiores empresas de 
Minas pelo critério de receita líquida, num estado que sedia organizações poderosas, como a Fiat 
Automóveis, e as siderúrgicas Usiminas, Belgo Mineira e Acesita.  
 
Mas a este faturamento deve ser acrescido de outros negócios já realizados em 2005, a exemplo 
da venda do atacante Jussiê, para o Lens, da França, por US$ 4 milhões, e o empréstimo do 
zagueiro Gladstone, à Juventus de Turim, por € 150 mil durante 12 meses, com a opção de 
compra por € 2 milhões. Sem falar na receita com bilheteria e direitos de televisionamento dos 
vários torneios e campeonatos que disputa.  
 
Apesar da venda de tantos jogadores, o clube conseguiu, nos últimos anos, conquistar torneios e 
aumentar seu patrimônio. Desde o início da década de 90, quando começou a administração dos 
irmãos Zezé e Alvimar de Oliveira Costa, que se revezam na presidência e diretoria de futebol do 
clube, o Cruzeiro ergueu pelo menos 17 taças importantes no País e no exterior. Foi campeão da 
Taça Libertadores da América, da Recopa Sul Americana, da Copa Mercosul, do campeonato 
Brasileiro de 2003 e tetra campeão da Copa Brasil, no período. Foi também oito vezes campeão 
mineiro. No momento, está em 7 lugar no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, cinco atrás do 
líder Santos Futebol Clube.  
 
No setor patrimonial, o clube dispõe de dois centros de treinamento, sendo que o último, a Toca 
da Raposa II, foi inaugurado em 2002, tornando-se um dos mais completos do mundo, superando 
as instalações da seleção brasileira, na serra de Petrópolis (RJ). Suas edificações ocupam 4,2 mil 
metros quadrados e dispõem de quatro campos de futebol com as medidas oficiais, dos quais dois 
apresentam dimensões idênticas às do gramado do Mineirão.  
 
 



O outro centro de treinamento, a antiga Toca da Raposa, foi inaugurado na década de 70, quando 
os clubes do mundo inteiro ainda usavam campos de futebol de má qualidade para seus 
treinamentos. Atualmente, as instalações são utilizadas para a formação das equipes de base e 
para intercâmbio internacional com atletas em formação, principalmente do Japão e Coréia.  
 
Nos últimos dez anos o Cruzeiro já faturou quase US$ 150 milhões com a venda de jogadores de 
futebol para o exterior. Entre os negócios mais expressivos, houve a venda do ponta direita Alex 
Alves para o Herta Dortmund, da Alemanha, por US$ 9 milhões, em 1999. No mesmo ano, o 
lateral direito Evanilson, que serviu à seleção brasileira, foi exportado para o Borússia, também da 
Alemanha, por US$ 7 milhões.  
 
Ainda em 1999 houve um grande negócio no mercado interno, mas cotado em moeda 
internacional, que foi a venda do zagueiro central João Carlos, ao Sport Club Corinthians, pelo 
valor equivalente a US$ 4,5 milhões e mais o passe de outro zagueiro, Cris. Quatro anos mais 
tarde, o mesmo Cris foi vendido para o Lyon, da França, por € 3,5 milhões. Também foi vendido o 
goleiro Dida, que no momento é titular da seleção brasileira, para o Milan, da Itália, por US$ 3 
milhões.  
 
O Cruzeiro também vendeu praticamente todo o time que conquistou a Copa Brasil e o 
Campeonato Brasileiro em 2003. Entre eles, o zagueiro Maicon foi para o Mônaco, por US$ 2,3 
milhões, o lateral esquerdo Leandro foi para o Porto, por US$2,4 milhões, o goleiro Gomes foi 
para o PSV por US$ 5 milhões e Luisão foi para o Benfica, por US$ 7 milhões.  
 
Desde 1999 também foram vendidos o beque Maxwell para o Ajax, da Holanda, por US$ 3 
milhões, e um jogador das equipes de base, Rodrigo Defende para o Tottenham, da Inglaterra, 
por 600 mil libras. Também foram vendidos o atacante Marcelo Ramos, por US$ 6 milhões, o 
mesmo valor de Ronaldinho, o fenômeno, ambos para o PSV da Holanda. Houve uma confusa 
venda do lateral esquerdo argentino Sorin, que serve à seleção do seu país, para a Itália, do qual 
o Cruzeiro teria recebido apenas US$ 3 milhões.  
 
Como o time parecia uma vitrine pequena para tanta mercadoria, o Cruzeiro decidiu assumir, em 
2004, a gestão do Ipatinga Futebol Clube, recém-chegado à divisão futebol mineiro e localizado 
na cidade de mesmo nome, onde estão as instalações industriais da siderúrgica Usiminas. O clube 
enviou para lá suas principais promessas, o treinador, a comissão técnica e assumiu as despesas 
com salários e manutenção do time. O "problema" é que os resultados excederam às 
expectativas.  
 
O Ipatinga Futebol Clube veio a Belo Horizonte para um suposto jogo de compadres na decisão do 
campeonato mineiro e desconheceu a matriz, goleando-a por 3 a 1. Estima-se que os irmãos 
Costa tenham faturado quase US$ 10 milhões com a venda dos principais nomes da sua filial.  
 
Para o presidente do Cruzeiro, Alvimar Costa, não há outra saída. "O futebol brasileiro não 
consegue suportar o assédio dos clubes europeus, principalmente quando este assédio alcança os 
jogadores", explica. Segundo informa, Fred irá receber € 3 milhões em direitos de transferência e 
luvas, salários de € 150 mil mensais, uma mansão para residir com a família, dois carros de luxo 
na garagem e dez passagens aéreas anuais para vir ao Brasil.  
 



 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 ago. 2005, Comunicação, p. C-6. 
 
 


