
Bônus pagos na Copa causam atrito por diferença de valores 
  
A reunião de mais de 700 joga¬dores para a Copa do Mundo de futebol na Alemanha está criando 
tensão, pois alguns atletas de países mais pobres têm constatado quanto seus adversários 
receberão além de seus salários, segundo o dirigente de um sindicato de jogadores. 
 
"Isso surgiu inesperadamente, pois há 32 seleções e todas elas querem uma fatia justa do bolo", 
disse em entrevista por telefone Gordon Taylor, principal executivo da Associação dos Jogadores 
Profissionais de Futebol da Inglaterra. "Os bônus são parte integrante do campeonato." 
 
A preparação da seleção de Togo foi perturbada na véspera de sua estréia na Copa do Mundo 
devido a uma discussão sobre os bônus. O treinador, Otto Pfister, pediu demissão devido à 
questão e reassumiu o cargo, após o time ter implorado por seu retorno. Os jogadores e o 
treinador da seleção de Togo queriam receber € 155 mil, mais bônus por vitória, mas a federação 
de futebol de Togo ofereceu € 13 0 mil. 
 
Desde que os valores pagos pelos direitos de transmissão da Copa registraram um boom, no início 
da década de 1990,os pagamentos transformaram muitos atletas em multimilionários. O capitão 
da seleção inglesa, David Beckham, o segundo jogador mais bem-pago do mundo, atrás de 
Ronaldinho Gaúcho, tem uma fortuna pessoal de 75 milhões de libras esterlinas (US$ 138,8 
milhões), segundo o jornal "Sunday Times". 
 
Os pagamentos pela participação na Copa do Mundo já geraram atritos antes, embora nem 
sempre tenham prejudicado o desempenho das equipes. O time da Alemanha Oriental venceu a 
Copa de 1974 após seu treinador, Helmut Schoen, ter ameaçado demitir todos os jogadores 
devido ao fato deles terem exigido um aumento. Isso porque os alemães ficaram sabendo que 
seus colegas holandeses e italianos ganhariam mais. 
 
Roger Hunt, atacante da seleção inglesa e campeão da Copa de 1966, disse que atualmente os 
atletas não precisam de incentivos financeiros. "Os jogadores de hoje em dia já ganham bastante. 
Por isso, eu ficaria surpreso em saber que um bônus faz diferença no modo pelo qual eles 
jogaram", disse ele em entrevista. 
 
Cada jogador da seleção inglesa de 1966 recebeu um bônus de mil libras esterlinas, quantia que 
não havia sido acordada antes do campeonato. Martin Peters, que marcou um gol na final contra a 
Alemanha Oriental, disse ter recebido à época cerca de 120 libras esterlinas por semana de seu 
clube, o West Ham. 
 
Além de seu salário no Real Madrid, Beckham recebeu mais 17,3 milhões de libras esterlinas em 
2004 por sua atuação como garoto-propaganda de empresas como a Adidas AG, a segunda maior 
fabricante mundial de produtos esportivos. 
 
Caso a seleção inglesa vença a Copa, ele receberá mais 300 mil libras esterlinas por se tornar o 
segundo capitão da Inglaterra, depois de Bobby Moore, a erguer a taça, informaram jornais 
britânicos. Os jogadores merecem o dinheiro pago a eles, pois o sucesso da seleção inglesa 
contribuiu para a receita de 206 milhões de libras esterlinas arrecadada pela Associação de 
Futebol britânica no ano fiscal de 2004, disse Taylor. 
 
"A Associação de Futebol está tendo um bom desempenho em relação a isso e a Fifa também", 
disse ele. "Os jogadores merecem receber sua parte." Os jogadores da Espanha — país que abriga 
a quarta federação de futebol mais rica do mundo e dois dos seis clubes de maior receita — 
devem ser os que mais lucrarão. Cada um deles receberá € 540 mil caso ven¬çam pela primeira 
vez a Copa. 
 



Os jogadores alemães ganharão US$ 378 mil cada um se conseguirem obter seu quarto título 
mundial. "Não dá para não pagar bônus aos jogadores, mas eu só recompensaria o sucesso, como 
por exemplo a chegada nas quartas-de-final ou nas semifinais", disse em entrevista Pierre 
Iittbarski, meio-campo da seleção alemã que venceu a Copa de 1990. 
 
Os 23 jogadores dos Estados Unidos receberão US$ 37,5 mil por cumprir a tabela e US$ 3.750 
para cada jogo que participarem. A equipe dividirá US$ 150 mil para cada ponto que fizerem na 
primeira rodada e ganharão bônus dependendo de até onde conseguirem chegar. 
 
Os jogadores do Irã também receberão bônus não-revelados, segundo seu porta-voz, Abbas 
B.Vaziri. "Por que um pai recompensa seu filho por um bom resultado mesmo que ele já esteja 
dando mesada a esse filho? "  
perguntou Vaziri por e-mail.  
 
"Você não gostaria de receber um bônus por ter trabalhado duro?" Todas as equipes receberão 7 
milhões de francos suíços (US$ 8,6 milhões) por participarem da Copa, além de 1,5 milhão de 
francos suíços por passarem à segunda fase, 3 milhões por chegarem às quartas-de-final e 10 
milhões de francos suíços por alcançarem as semifinais. A seleção que ficar em segundo lugar terá 
recebido a quantia total de 22,5 milhões de francos suíços e a campeã, 24,5 milhões de francos 
suíços. 
 
A Nike Inc. paga à seleção brasileira US$ 12 milhões por ano para que os jogadores usem as 
camisas fabricadas pela empresa e dará um bônus de US$ 6 milhões caso a equipe obtenha seu 
sexto título, informou o jornal "Financial Times". Os jogadores brasileiros receberão US$ 200 mil 
por se sagrarem vencedores mais uma vez, quantia inferior aos US$ 250 mil oferecidos aos 
mexicanos, segundo a revista "Soccer Investor". 
 
A maior parte dos jogadores têm orgulho de jogar por suas seleções e dão tudo de si, 
independentemente do pacote financeiro oferecido, disse o vencedor da Copa do Mundo de 
1966,GeoffHurst. 
 
"Hoje em dia, essas quantias são pequenas em relação ao dinheiro que eles recebem, mas eu 
acredito que eles são profissionais", disse Hurst. "Esse é o ápice das carreiras deles e, por isso, 
eles devem receber algum dinheiro para cumprir a tarefa." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 


