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Os craques americanos Kobe
Bryant e LeBron James podem
ter levado suas equipes, o Los
Angeles Lakers e o Cleveland
Cavaliers, aos playoffs do cam-
peonato americano de basquete.
Mas nas finais das conferências
da Associação Nacional de
Basquete dos Estados Unidos, a
NBA, que começaram na sema-
na passada, ambos ficaram de
fora — e os estrangeiros Dirk
Nowitzki e Boris Diaw estão
lutando pelo título.

Na fase decisiva da NBA
com maior diversidade de
nacionalidades em toda a histó-
ria, muitos dos astros america-
nos da liga estão cedendo os
holofotes a uma lista crescente
de talentos internacionais. É
um reflexo da grande investida
da NBA nos últimos anos para
encontrar e desenvolver jogado-
res fora dos EUA, com uma
ênfase particular na Europa.

Nesse aspecto, este ano é um
divisor de águas: os oito times
que chegaram às semifinais das
conferências do Leste e do Oeste
tinham um total de 25 jogadores
de fora dos EUA — mais que o
dobro do recorde anterior, de 12.

A NBA enxerga grandes
benefícios nessa globalização.
Esses jogadores ajudam a criar
interesse pela liga em países
como México, Austrália, China
e Brasil, que está representado
nas finais com Leandrinho,

jogador do Phoenix Suns. Esse
público internacional compra
camisas dos times da liga e cria
audiência para TV e online. A
NBA diz que mais de metade
dos visitantes de seu website
são de fora dos EUA.

Mas a internacionalização
da liga também cria alguns
desafios domésticos para a
NBA, que desfrutou de um
renascimento nas bilheterias
mas vem tendo dificuldades
para ampliar sua audiência na
TV. (A NBA diz que seu ibope
nos EUA está em baixa.)

Será que os fãs da NBA vão
correr atrás de tênis com a
marca Nowitzki? O sucesso da
liga se deve em grande parte à
torcida fervorosa de jovens
negros dos centros urbanos dos
EUA que se identificam com
jogadores de origens parecidas.
As dez camisas mais vendidas
deste ano não incluem a de
Tony Parker, o francês que
ganhou dois títulos com o San
Antonio Spurs, ou a de Pau
Gasol, um espanhol do
Memphis Grizzlies que foi eleito
melhor novato do ano na tempo-
rada 2001—02. Elas foram todas
de jogadores nascidos nos EUA,
liderados por Dwyane Wade, do
Miami Heat, LeBron James, do
Cavaliers, e Allen Iverson, do
Philadelphia 76ers.

“Mundialmente, ter jogado-
res internacionais ajuda a base
de fãs da NBA porque abre lite-

ralmente mercados toda vez
que há um jogador da China,
Argentina, Espanha ou
França”, diz Ray Clark, diretor-
presidente da Marketing Arm,
uma agência de promoção e
consultoria de Dallas especiali-
zada em esportes e entreteni-
mento. “Internamente, o desa-
fio é o fato de os fãs americanos
não verem o jogador participar
do campeonato universitário, de
modo que há uma curva de afi-
nidade menos acentuada.”

A liga e seus fãs recebem há
muito craques estrangeiros, de
Hakeem Olajuwon a Drazen
Petrovic. Mas é ao Time dos
Sonhos de Michael Jordan,
Magic Johnson e Larry Bird nos
Jogos Olímpicos de 1992 que se
atribui a presença da NBA nas
cabeças de muitos torcedores
de basquete ao redor do mundo.

Nos anos seguintes, à medi-
da que mais jogadores desses
países aprimoravam seu jogo,
os times mais intrépidos da
NBA começaram a agir. O
Dallas Mavericks, o Suns e o
Spurs estavam entre os primei-

ros a enviar olheiros para
garimpar talentos em torneios
na Europa, América do Sul e
outros lugares. Hoje, essas
competições atraem olhei-
ros de quase todos os times
da NBA e de algumas uni-
versidades. O paulista Leandro
Barbosa, o Leandrinho do
Suns, era um garoto magrela
com um arremesso engraçado
que jogava no Bauru quando o
Suns o descobriu, diz Jerry
Colangelo, o presidente do time
de Phoenix.

A NBA, por sua vez, fez da
globalização seu principal
negócio. Ela abriu escritórios
em cidades do Tóquio,
Pequim, Paris e Cidade do
México, e enviou treinadores e
jogadores para todos os cantos
do mundo para realizar works-
hops de basquete. A liga diz
que os torcedores se importam
antes de tudo com a habilida-
de do jogador, não a nacionali-
dade, e por isso aprendem a
idolatrar jogadores europeus,
chineses e latinos. “Se seu
nome é Yao ou Pau é menos
importante”, diz o comissário
da NBA David Stern.
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Liga de basquete americana populariza-se em outros países, mas perde audiência nos EUA

Nos últimos anos, quase
todos os serviços do setor finan-
ceiro — bancos, seguros, subs-
crição de títulos — se globaliza-
ram. Agora, chegou a vez das
bolsas de valores.

As arenas para negociação
de ações e outros instrumentos
financeiros sempre tiveram um
gosto provinciano. Elas adota-
vam o nome de sua localidade

— Bolsa de Valores de Nova
York, Deutsche Börse AG,
Bolsa Mercantil de Chicago — e
geralmente se concentravam
em atrair negócios para o seu
mercado.

Mas grandes mudanças
estão forçando muitas dessas
bolsas a extrapolar os limites
nacionais para garantir seu
futuro. Avanços tecnológicos
tornaram as operações mais
rápidas e fáceis, mas também
menos lucrativas para as bol-
sas. Ao mesmo tempo, a nego-
ciação de instrumentos finan-
ceiros conhecidos como derivati-
vos é agora um negócio melhor
para as bolsas do que a simples
operação com ações.

Nos Estados Unidos, as bol-
sas se encontram motivadas por
um novo fenômeno: grandes
companhias de outros países
não vêem mais os EUA como um
país em que precisam ter suas
ações negociadas para levantar
capital. As regras americanas
para empresas ficaram mais
rígidas e o fluxo de capital ao
redor do mundo ficou mais fácil,
e a combinação desses fatores
tornou mais atraente listar
ações perto da sede. Esta sema-
na, o Banco da China está pre-
parando uma oferta de ações de
quase US$ 10 bilhões na Bolsa
de Valores de Hong Kong.

A solução para esses desafios:
expandir-se, e rápido. Uma bolsa
pode acrescentar mais negócios
para suas plataformas eletrôni-
cas a um custo praticamente zero
quando compra ou associa-se
com outra. Mercados maiores
são bons para fundos de hedge e
outros investidores sofisticados
que usam avanços tecnológicos
para entrar e sair de mercados
até milhares de vezes por dia.

A criação de superbolsas
poderia oferecer a possibilidade
de negociar ações, títulos e um
vasto leque de derivativos sem
interrupções quase que em qual-
quer lugar do mundo por meio de

um único sistema — e os investi-
dores pagariam comissões peque-
nas e desfrutariam descontos por
volume. Mas essas mudanças
não serão fáceis. Autoridades
nacionais podem tentar manter
seus mercados distintos a fim de
preservar sua jurisdição. E ques-
tões cambiais podem obstruir as
negociações internacionais.

Em todo o mundo, no ano pas-
sado, investidores compraram e
venderam US$ 51 trilhões em
ações e fizeram apostas em juros
de curto prazo com mais de 800
milhões de contratos futuros,
segundo dados da Federação
Mundial de Bolsas de Valores.

As bolsas americanas estão
liderando a consolidação, princi-
palmente porque têm cacife para
tanto. A Nasdaq Stock Market
tem abocanhado grandes fatias
da Bolsa de Valores de Londres e
já sinalizou que quer uma fusão.

A diretoria da Nasdaq espera
reunir-se com executivos e con-
selheiros da bolsa britânica já
esta semana. A Nyse Group,
dona da Bolsa de Nova York, está
batalhando contra a Deutsche
Börse para comprar a operadora
européia de bolsas Euronext. A
Bolsa Mercantil de Chicago tem
tido negociações informais com a
Euronext, segundo pessoas fami-
liarizadas com o assunto.

A rápida transformação da
Nyse deixa entrever como o
mundo das bolsas mudou. Há
apenas três aos, a bolsa nova-
iorquina exibia seus sistema
híbrido de pregão de viva-voz e
negociação eletrônica e mostra-
va pouca inclinação em abrir
seu capital ou comprar outras
bolsas. “Eram tempos diferen-
tes e um modelo diferente”, diz
Dick Grasso, diretor-presidente
da Nyse de 1995 a 2003.

Quando John Thain assumiu
o comando, em 2004, descobriu
que a Nyse tinha sérios proble-
mas. Especializada em ações,
ela era menos eletrônica do que
as outras. Visitas a Chicago e à
Europa o fizeram ver como a
bolsa nova-iorquina tinha ficado
para trás de rivais inovadoras,
como a Bolsa Mercantil de
Chicago, a Euronext e a
Deutsche Börse.

Mudanças levam bolsas 
a fusões internacionais

ADMINISTRAÇÃO

Fontes de capital
alternativas tornam
registro nos EUA
menos atraente.

Cestinhas ao
redor do mundo
Alguns dos jogadores da cada
vez maior legião estrangeira
da NBA.
JOGADOR/TIME
Leandro Barbosa
Phoenix Suns

Andrew Bogut
Milwaukee Bucks

Boris Diaw
Phoenix Suns

Pau Gasol
Memphis Grizzlies

Manu Ginobili
San Antonio Spurs

Zydrunas Ilgauskas
Cleveland Cavaliers

Andrei Kirilenko
Utah Jazz

Yao Ming
Houston Rockets

Steve Nash
Phoenix Suns

Tony Parker
San Antonio Spurs
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Legião estrangeira cria desafio doméstico para a NBA

Por Alistair MacDonald em Londres,
Aaron Luchetti em Nova York e
Edward Taylor em Frankfurt,
do The Wall Street Journal. 
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