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Em maio de 1998, quando seguiu para a França, a seleção brasileira de futebol não era 
favorita para ganhar a Copa do Mundo. Embora Ronaldo já fosse o fenômeno e a seleção já 
contasse com Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu e outras estrelas, a Argentina estava muito à 
frente do Brasil nas bolsas de apostas. França e Holanda também tinham maior prestígio.  
 
Apesar disso, quem chegou a Paris naquele pré-verão frio e chuvoso, notou claramente a força 
do marketing do futebol do Brasil. Nos dias que antecederam o início da Copa, as ruas eram 
uma festa amarela. Pessoas de todas as partes do mundo, loiros, morenos ou negros, vestiam 
camisetas com o número 9 e o nome de Ronaldo nas costas.  
 
O marketing brasileiro era agressivo. Havia várias exposições com a marca Brasil em Paris e a 
pirâmide do Louvre estava pintada de verde-e-amarelo. Fábricas de bebidas transformavam 
Ozoir-la-Ferrière, a pequena cidade escolhida pela seleção para treinamentos, em Ozoir-Brésil. 
Na quadra central de Roland Garros, às vésperas do início da Copa, os finalistas do tradicional 
torneio de tênis de Paris eram os espanhóis Carlos Moya e Alex Corretja. Mas quem apareceu 
na hora da entrega da taça a Moya foi Pelé, fazendo embaixadas e chutando a bola para a 
platéia. Onde estavam Platini, Maradona, Beckenbauer ou os barulhentos holandeses?  
 
A Copa de 1998 terminou com aquele vexame de 12 de julho. A seleção brasileira daquele 
ano, por conta de equívocos da direção técnica, era mais marketing do que futebol. Só foi à 
final em razão da atuação individual de alguns jogadores, entre eles o goleiro Taffarel.  
 
Brasil deveria vender futebol e não jogadores 
 
Às vésperas de mais um Mundial, as reportagens que o Valor vem publicando às sextas-feiras 
sobre negócios que decorrerem da Copa da Alemanha mostram que o marketing do futebol 
brasileiro continua forte. A camisa da seleção - agora com o número 10 de Ronaldinho Gaúcho, 
uma marca que vale US$ 55 milhões segundo a consultoria BBDO Germany - virou objeto de 
desejo global. Como relatou a repórter Eliane Sobral, mais de 2 milhões de camisetas da 
seleção serão vendidas em todo o mundo durante o período do torneio da Alemanha. A US$ 80 
cada uma, essa operação-camiseta representa, sozinha, um negócio de US$ 160 milhões.  
 
Quando se trata de marketing, os jogadores brasileiros são polivalentes. Vendem celulares, 
cervejas e até imagem de banco. O Santander gastou US$ 100 milhões para apresentar os 
dois Ronaldos, Roberto Carlos, Kaká e Cafu em suas peças publicitárias.  
 
No mês passado, a repórter Daniela Chiaretti esteve em Weggis, a pequena cidade suíça onde 
o Brasil ficará hospedado para os treinamentos na fase pré-Copa. Viu suíços em fila, debaixo 
de chuva, às 6 horas da manhã, aguardando o início das vendas de ingressos para os treinos 
da seleção. Em menos de duas horas, 7 mil ingressos foram vendidos, a US$ 10 cada. A 
empresa suíça de marketing esportivo Kentaro gastará cerca de US$ 15 milhões apenas para 
deixar Weggis em condições de receber a seleção durante duas semanas de treinamento.  
 
Apesar de todo esse marketing espontâneo do futebol, o Brasil não consegue transformar seu 
espetáculo em negócio. As parcas receitas de exportações de jogadores, muitas vezes em 
operações fechadas em paraísos fiscais, são a única compensação financeira que o país obtém 
do futebol, embora esse esporte seja o mais popular o mundo, visto por bilhões de pessoas. 
De 2002 a 2005, o país exportou 3.184 jogadores, considerando-se apenas as transferências 
oficiais, registradas na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - muitos jovens, antes mesmo 
de passar por clubes brasileiros, têm se lançado em aventuras européias em busca emprego.  
 
No início do ano passado, a revista "The Economist" fez uma reportagem sobre o comércio de 
jogadores. A fotografia que ilustrava a matéria era de Ronaldinho Gaúcho e a legenda dizia: 
"Há muitos iguais a ele no lugar de onde ele veio." O fato é que, apesar do marketing verde-e-
amarelo, o Brasil não obtém os benefícios dessa produção em massa de atletas.  



Na verdade, é apenas uma espécie de fornecedor de matéria-prima para processamento na 
indústria européia de futebol. O grosso do faturamento vai para clubes europeus recheados de 
jogadores brasileiros. O campeonato brasileiro, por exemplo, tem média de público nos 
estádios de 8 mil espectadores, enquanto a Inglaterra tem quase 40 mil. Na televisão 
internacional, o futebol-espetáculo mostrado semanalmente é o de Barcelona, Milão, Madri etc. 
Por aqui, os clubes, com raras exceções, estão quebrados.  
 
O polêmico empresário russo Boris Berezovski esteve no Brasil na semana passada. Pelo que 
disse, veio para bisbilhotar a Varig, já que tem experiência no ramo da aviação comercial pela 
aquisição de 20% da estatal russa Aeroflot, em 1994. Sabe-se, porém, que Berezovski está de 
olho em negócios ligados ao futebol. Em entrevista à "IstoÉ Dinheiro", o russo deu um 
conselho: "O Brasil precisa parar de vender jogadores e começar a vender o futebol, o 
espetáculo." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12, 13 e 14 maio 2006, Brasil, p. A2. 


