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CLUBES

Palmeiras: sem economia na
temporada de 2010
Verdão foi quem mais gastou para contratar jogadores neste ano
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Cerca de R$ 41,4 milhões.
Esse foi o gasto do
Palmeiras com
contratações para a
temporada de 2010. Em
levantamento realizado
pela Prime Time Sport,
Kleber foi a quarta maior contratação do futebol brasileiro
uma empresa
especializada em estudos nesta temporada (Foto: Ari Ferreira)
sobre o esporte, ficou constatado que os palmeirenses foram os que
mais gastaram no futebol brasileiro para reforçar o time.
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Se a equipe não conquistou títulos e não garantiu vaga na Copa
Libertadores de 2011, o motivo não foi falta de investimento. Com a ajuda
ou não de investidores, o clube trouxe grandes jogadores para formar o
elenco. E entre as quatro principais contratações do futebol brasileiro, três
foram feitas pelo Alviverde.
A diretoria não economizou para trazer Valdivia, Léo e Kleber. A vinda o
chileno, aliás, foi a mais cara, por cerca de R$ 14 milhões.
É importante lembrar que o Palmeiras não desembolsou todo o dinheiro
para fazer as contratações. Em muitos casos, o clube teve a ajuda de
parceiros. Além disso, a vinda do zagueiro Léo aconteceu para abater
uma antiga dívida do Grêmio.
Se gastou muito, o Verdão não teve tanta arrecadação com a venda de
atletas. Pelo estudo, os palmeirenses foram os 12 colocados no quesito,
com cerca de R$ 4 milhões. O líder é o Internacional, que lucrou cerca de
R$ 64,6 milhões.
Football Transfer Review, apresentado no Soccerex
O que é?
É uma análise dos clubes, elencos, orçamentos e potencial dos
campeonatos. No Brasil, o estudo mostra uma análise da formação e
montagem dos times, gastos com transferências, evolução do destino
dos brasileiros negociados com estrangeiros.
Base do estudo
Ele conta as negociações dos clubes brasileiros. Quando a transação é
feita por parceiros, ela só é contabilizada se o jogador for inscrito
diretamente no clube. Ou seja, se a Traffic contrata um jogador e o
inscreve diretamente no Palmeiras, os números entram nesse estudo.
Gastos em 2010
Clubes com mais gastos
O Palmeiras lidera a lista nas contratações com um investimento de
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cerca de R$ 41,4 milhões (o clube trouxe um total de 22 jogadores). A
segunda posição no ranking é do Atlético-MG, que desembolsou cerca de
R$ 19,1 milhões. O Galo foi quem mais trouxe atletas: 23. Na terceira
colocação de gasto está o Cruzeiro, com cerca de R$ 17,4 milhões (o
clube trouxe 14 atletas).
Jogadores mais caros
Valdivia lidera a lista. Com a ajuda de investidores, o Verdão gastou cerca
de R$ 14 milhões. Em seguida, aparece Maicosuel, comprado pelo
Botafogo por cerca de R$ 9,4 milhões. A terceira posição é de Léo. Para
ter o zagueiro, que hoje está no Atlético-MG, o Verdão abriu mão de uma
dívida de R$ 7,5 milhões com o Grêmio. Já para trazer Kleber, o Alviverde
gastou R$ 7 milhões.
Com a palavra, Fernando Pacheco - analista da Prime Time Sport
A intenção é ajudar fora de campo
A pesquisa é tradicional na Europa. Nela, são estudados os valores
gastos no investimento em atletas, montagem e análise de grupos. É a
primeira vez que ocorre no Brasil.
A pesquisa tem um caráter independente. Os clubes não são muito de
divulgar balancetes e trazer informações importantes de como ele é
gerido. Se a aceitação for boa, talvez trabalhem com mais transparência.
A intenção é ajudar os clubes a se tornarem potências também fora de
campo.
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JOGATINA - CADASTRE-SE E JOGUE COM MILHARES DE PESSOAS
Jogue poker, tranca e buraco em centenas de mesas gratuitamente.
(w w w .Jogatina.com)

PEÇAS PARA O SEU CARRO É NA JOCAR - COMPRE SEM SAIR DE CASA
Escolha entre comprar em casa ou enfrentar as filas das lojas.
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BRAZIL
CLUBS SPEND US$71M ON TRANSFERS
Brazilian clubs have spent US$71 million in player transfers in 2010, a 61% increase on last year, according
to a study by Spain-based sports marketing agency Prime Time Sport. Sao Paulo state's Palmeiras was the
biggest spender with US$24 million, mainly due to the signing of Chile international Jorge Valdivia from
Dubai’s Al-Ain for US$8.3 million. “Domestic club football has a great opportunity to develop and consolidate
a new football model based on a re-vamped value and strength of the Brazilian championship, ahead of the
upcoming 2014 World Cup”, said Prime Time Sport CEO Esteve Calzada, former Chief Marketing Officer at
Spanish club FC Barcelona. Calzada presented the Brazilian edition of his Football Transfer Review at the
Soccerex Global Convention in Rio de Janeiro. Details can be found on:
http://www.slideshare.net/ptimesport/football-transfer-review-2010-ediao-brasilenglish

PRESIDENT UNCONCERNED ABOUT 2014 DELAYS
Brazil's president downplayed concerns about delays in preparations for the 2014 World Cup and the 2016
Rio Olympics on Wednesday, insisting the country will be ready to host both events. Luiz Inacio Lula da Silva
said the preparations for the 2011 Military Games and the 2013 Confederations Cup also are on track.
"There are no delays either for the World Cup or for the Olympics,'' Silva told a live online broadcast on
Twitter. "We have the will, the money and the commitment, and everything is set for the best World Cup, the
best Confederations Cup, the best Military Games and the best Olympics in the world.' The president's
comments came two days after Sports Minister Orlando Silva warned that local officials must speed up work
to upgrade the nation's airports to avoid an "embarrassment'' during the World Cup. "We made the decisions
that we had to make and gave the money to the states so they can do their part,'' the president said.
He also criticized FIFA for imposing "European standards'' for the construction and the upgrade of stadiums
for the World Cup. He specifically complained of the FIFA veto to Morumbi stadium in Sao Paulo, which has
forced the city to build another venue to try to host the competition's opening match. "Morumbi is ready, it's
nonsense to discuss problems just because FIFA comes here with European standards,'' said the president,
an avid soccer fan. "I have been going to Morumbi since 1962, watching matches with 40,000, 50,000 fans
and I have never had any problems.''

AFC
soccerbusinessworld.com/category/afc

KOREA
HYUNDAI RENEWS FIFA SPONSORSHIP
FIFA says Hyundai-Kia has extended its deal as a top-tier sponsor through the World Cups of 2018 and
2022. The Korean carmaker agreed eight days before FIFA chooses hosts for the two tournaments. South
Korea is one of five bidders for 2022 hosting rights. The value of the deal was not disclosed. Chung MongKoo, chairman of Hyundai Motor Group, says the company believes "football can act as the driving force to
make a better world.'' Chung's brother, Chung Mong-Joon, is one of 22 FIFA executive committee members
who will choose the 2018-2022 hosts in a secret ballot in Zurich. Meanwhile, the South Korea bid for the
2022 FIFA World Cup believes the exchange of artillery shell with the North yesterday could draw attention to
the need for bringing the two countries “closer together”. The bid uses the motto “Passion that unites” and
one of its proposals is to stage World Cup games in North Korea. “I don't think this incident will make a
negative impact on our bid,” said South Korea bid team member Hyo Jin Ahn at the Soccerex Global
Convention in Rio. “But it does show the need for peace and anything which can help bring this about, so this
[incident] may possibly have a positive outcome.
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