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Na Copa do Mundo o interesse do torcedor brasileiro pelo futebol atinge o ponto máximo. Não há 
outro acontecimento esportivo que leve a esses meio-feriados nacionais nos dias de jogo da nossa 
seleção. Para seus jogadores, representa o ápice de suas carreiras.  
 
MAS HÁ UMA OUTRA HISTÓRIA 
A carreira nesse esporte se constrói de forma contínua. Em geral começa na infância e é cheia de 
percalços. Leva uns poucos à glória e à riqueza, costuma ser satisfatória para os que chegam aos 
times mais importantes - em particular no mercado europeu -, mas a grande maioria não vai 
longe. 
 
Ademais, a passagem pelo futebol dificulta o desenvolvimento de outras carreiras, pois ela ocorre 
numa idade adequada ao ensino superior, cujo acesso é praticamente impossível junto com a 
preparação física, treinos, jogos dos campeonatos profissionais, viagens e outros compromissos. 
São raríssimos os que chegam a esse nível de ensino, mesmo após a carreira no futebol. 
 
POR QUE A GRANDE ATRAÇÃO? 
Entre os mais pobres, o futebol é visto como um meio de ascensão social inigualável, mas para a 
esmagadora maioria é apenas uma ilusão. Um economista famoso, Alfred Marshall, afirmou que a 
atração de uma profissão se dá mais pelo sucesso dos seus poucos expoentes do que pelo 
desempenho médio dos muitos que a procuram. O futebol se enquadra nessa percepção. 
 
COMO COMEÇA A CARREIRA  
Acompanho o futebol desde 1950 e vi que a forma de começar mudou. Naquela época, crianças 
descalças começavam pelas “peladas” em qualquer espaço disponível, freqüentemente com bolas 
improvisadas, como as feitas de meias recheadas com pedaços de pano ou mesmo bexigas de boi 
infladas. 
 
As chuteiras e as bolas oficiais eram inacessíveis à maioria dos praticantes. Alguns se distinguiam 
e, por interesse próprio ou a convite dos “olheiros”, passavam às equipes juvenis dos times locais. 
Daí, alguns chegavam às adultas; raríssimos, ao profissionalismo. 
 
Hoje, o material de jogo é mais acessível, mas o crescimento da população e a ocupação 
imobiliária diminuíram o espaço dos “peladeiros”. Em compensação, vieram as escolinhas e os 
professores de futebol, os patrocinadores, as divisões e campeonatos infantis, e nota-se que esses 
caminhos são cada vez mais dominantes, como nos casos de Kaká e Ronaldinho. Já Pelé e 
Garrinha são típicos da antiga tradição.  
 
VEIO A GRANDE VALORIZAÇÃO  
Um dos traços da sociedade atual é que valoriza muito o espetáculo, num processo acelerado 
pelos modernos meios de comunicação, em particular a televisão. Junto com o maior tempo 
dedicado ao ócio, isso ampliou os mercados para o futebol, estimulados também pelo grande 
crescimento da renda dos espectadores na segunda metade do século passado, em particular nos 
países desenvolvidos e dentre eles a Europa.  
 
Assim, a demanda cresceu mais que a oferta de craques, o Brasil chegou ao penta e exibe seus 
craques valorizados. Ilustrativa dessa valorização foi uma informação divulgada pela imprensa: 
que o valor total dos passes do time titular do Brasil alcança R$ 856 milhões. 
 
QUEM SE AVENTURAR... 
Deve buscar os caminhos citados e fazer uma avaliação realista de seu talento, no caso uma 
qualidade inata, aquele jeito para a coisa que nasce com o indivíduo e depois é burilado por 
treinamentos, jogos, ajustes às equipes, treinadores e muita experiência. E ao avançar, não 



descuidar de carreiras alternativas, que, por falta desse talento, a maioria já busca antes de sair 
da adolescência.  
 
Quem for adiante deve ter em mente a importância de também correr atrás de oportunidades, a 
carreira é curta, e a necessidade de poupar muito ao longo dela para o ajuste na fase seguinte, 
pois a esmagadora maioria não terá o sucesso sonhado. Se este chegar, há esses cuidados e 
outros mais, como o de não se deslumbrar com o sucesso e saber administrá-lo sob os olhos 
vigilantes da imprensa e da opinião pública.  
 
*Roberto Macedo, economista (USP), com doutorado pela Universidade Harvard (EUA), é 
professor, consultor econômico e na área educacional, e autor do livro Seu Diploma, Sua Prancha 
- Como Escolher a Profissão e Surfar no Mercado de Trabalho (São Paulo: Saraiva, 1998). Esta 
coluna é publicada quinzenalmente neste caderno.  
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