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REPORTAGEM 

LARANJEIRAS PARTIDA

Entre o sonho e o trauma
Flu tenta equilibrar a rica parceria e as dívidas para se reerguer no Brasileiro 

FLUMINENSE X FIGUEIRENSE 
ESCAL AÇÕES

## Diego ## Andrey 
## Rissut ## Flávio 
## Ânderson (Henrique) ## Chicão 
## Thiago Silva ## Tiago Prado
## Marcelo ## Márcio Goiano
## Marcão ## Rodrigo Souto
## Romeu ## Carlos Alberto
## Rogério ## M.Paraná 
## Petkovic ## Cícero 
## Evando ## Diego 
## Tuta ## Schwenck 

TÉCNICOS 

## Antônio Lopes ## Waldemar Lemos
ÁRBITRO 

Clever Assunção Gonçalves (MG)
LOCAL E HORÁRIO

Maracanã, às 18h10m
TR ANSMISSÃO

A Rádio CBN transmite a partida
ao vico com narração de Evaldo José e
comentários de Álvaro Oliveira Filho. O
canal Premiere 6 (Net/Globosat) exibe o

jogo pelo sistema pay-per-view.

D
Rogério será
titular hoje
no Maracanã
# Embalado pela classifica-
ção na Sul-Americana, o Flu-
minense espera acabar com o
jejum de nove jogos sem vi-
tória, hoje, às 18h10m, contra
o Figueirense, no Maracanã.

Com 30 pontos, a três da
zona de rebaixamento e a cin-
co da elite que disputará a Li-
bertadores, o técnico Antônio
Lopes decidiu manter a base
que derrotou o Botafogo nos
pênaltis: a única mudança é a
entrada de Rogério no meio,
no lugar de Roger, suspenso.
A dúvida é entre Ânderson e
Henrique na zaga.

# FREDERICO SOARES
f r e d s @ e x t r a . i n f.b r

D ez anos depois do pri-
meiro rebaixamento
para a Série B, o Flu-

minense começa a trocar o so-
nho de jogar a Libertadores
pelo medo de sofrer o mesmo
trauma. A fábrica de talentos
de Xerém e o forte patrocínio
da Unimed, que deveriam ter
firmado os alicerces de uma
nova realidade tricolor na elite
do futebol brasileiro, são hoje
ativos que não parecem fazer
parte de uma mesma gestão.

O clube está dividido em
duas realidades: a dos privile-
giados por um contrato de
imagem pago diretamente pe-
la patrocinadora, com venci-
mentos milionários e em dia; e
a dos jogadores, a maioria da
base, e funcionários que con-

vivem com atrasos e dívidas.
O desconforto com a dife-

rença de tratamento entre os
jogadores da Unimed e os do
clube são perceptíveis. E o mo-
delo de administração do fute-
bol começa a ser questionado.

— Não tenho dúvida de que
isso causa algum incômodo.
Mas a coisa não vai se perpe-
tuar. E os próprios jogadores
sabem disso. Se essa situação se
mantivesse por seis, sete meses,
aí a coisa ficaria difícil de segu-
rar —disseopresidenteRober-
to Horcades, que espera quitar
os salários em até dez dias.

A folha de pagamento do fu-
tebol profissional é de cerca de
R$ 1,6 milhão — dos quais R$ 1
milhão remuneraapenas 13 dos
37 jogadores do elenco princi-
pal. Esse valor é pago pela Uni-
med e o percentual que cabe a
cada jogador varia. No caso do

astro Petkovic, a empresa arca
com 80%, segundo fonte ligada
à diretoria. Os outros 20% são
pagos pelo clube. No total, o
Fluminense gasta R$ 200 mil
para complementar os venci-
mentos dos jogadores contrata-
dos da patrocinadora.

Os R$ 400 mil restantes são
divididos pelos outros 24 joga-
dores. Mas, com algumas cotas
de TV já adiantadas e sem a
premiação de R$ 1 milhão a
que teria direito se tivesse ido
às finais do Estadual e da Copa
do Brasil, o clube passa por di-
ficuldades para cobrir esse va-
lor. Os salários começaram a
atrasar e a insatisfação surgiu.

— A gente sabe (do atraso)
porque o sócio é apertado pelo
funcionário: “Doutor, pode
me emprestar 100 porque ain-
da não recebi?” — conta Paulo
Mozart, da oposição tricolor.

CONTRASTE NA FOLHA SALARIAL

R$ 1 milhão
É a soma dos valores dos contratos de imagem dos 13 
jogadores ligados à Unimed (Petkovic, Tuta, Arouca, 
Roger, Marcão, Diego, Thiago Silva, Thiago, Rogério, 
Cláudio Pitbull, Evando, Ângelo e Pedrinho).

R$ 400 mil
É a soma dos salários dos outros 24 jogadores pagos 
diretamente pelo Fluminense, a maioria vindos das divisões 
de base. O clube ainda arca com R$ 200 mil para comple-
mentar os vencimentos dos 13 jogadores da parceira.

O astro Petkovic com o presidente da Unimed, Celso Barros Fernando Henrique, barrado, se revolta: tratamento desigual
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FLUMINENSE FOOTBALL CLUB
Fundação: 21 de julho de 1902
Torcedores: 14 milhões (8% da torcida brasileira)* 
Sócios: 14 mil (incluindo os dependentes) com 
mensalidades entre R$ 42,11 e R$ 84,22
Patrimônio: Sede das Laranjeiras (R$ 256.725.690) 
e Terreno (R$ 50.233.917,41)**
Receita anual líquida: R$ 38 milhões (em 2005)
Despesa anual: R$ 43 milhões (em 2005)
Dívida trabalhista: R$ 60 milhões, com 
R$ 39 milhões em fase de execução
Dívida tributária: R$ 100 milhões
Dívida cível: R$ 9 milhões

* De acordo com pesquisa Datafolha encomendada pela Unimed
** Avaliado pela Omni Avaliações e Consultoria Técnica 
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90-92 
ÂNGELO CHAVES

2,6 milhões

87-89 
FÁBIO EGYPTO

SEM DÍVIDAS

84-86 
MANUEL SCHWARTZ

2 milhões81-83 
SÍLVIO KELLY

600 mil78-80 
SÍLVIO VASCONCELOS

1,5 milhão75-77 
FRANCISCO HORTA

900 mil

Craque, o Flu
tem de vender

Após a negociação fracassada de Marcelo,
diretoria admite a necessidade de cobrir rombo

LENNY E MARCELO, jóias de Xerém que são moeda de troca

A R Q U I V O

� FREDERICO SOARES
f r e d s @ e x t r a . i n f. b r

A insistência da direto-
ria do Fluminense em
vender a mais nova

jóia de Xerém, o lateral-es-
querdo Marcelo, para o CSKA
— numa negociação que in-
cluiria o atacante Lenny, outro
talento prata-da-casa — revol-
tou a torcida tricolor. Mas, pa-
ra a diretoria, os 6 milhões de
euros (R$ 16,5 milhões) ofere-
cidos pelo clube russo seriam a
salvação para a caótica situa-
ção financeira do Tricolor.

Com dívidas de R$ 169 mi-
lhões (R$ 100 milhões na área
tributária, R$ 60 milhões na es-
fera trabalhista e R$ 9 milhões
em dívidas cíveis) e um déficit
mensal de R$ 200 mil, a tendên-
cia é de que as finanças do clube
voltem a fechar no vermelho es-
te ano. De acordo com o balan-

ço patrimonial de 2005, o pre-
juízo foi de quase R$ 4,8 mi-
lhões. No ano anterior, o bura-
co foi um pouco maior: R$ 5,5
milhões. Por isso, a filosofia
mudou: o clube agora assumiu
que forma jogadores para ten-
tar pôr as finanças em dia.

— Um dirigente do Grêmio
me disse uma coisa com a qual
concordo: venda de jogador
hoje em dia faz parte da recei-
ta ordinária e, não, da extraor-
dinária — disse o gerente de
futebol, Gustavo Mendes.

Ano passado, a salvação fi-
nanceira foram as vendas dos za-
gueiros Fabiano Eller e Rodolfo,
respectivamente por R$ 4 mi-
lhões e R$ 800 mil; e do meia
Diego Souza, por R$ 2 milhões.

Mal que aflige todo o fute-
bol brasileiro, as dívidas cres-

cem em progressão geométri-
ca nas Laranjeiras. Em trinta
anos, passaram de “modestos”
R$ 900 mil para astronômicos
R$ 169 milhões (veja gráfico).

— É uma dívida perfeita-
mente administrável, princi-
palmente com o advento da
Timemania. Tudo depende de
uma organização para que
possamos acertar nossas pen-
dências. O acordo com a Jus-
tiça Trabalhista (em que 15%
da receita fica reservada para
pagamento de acordos) é um
exemplo — disse Peter Siem-
sem, colaborador jurídico do
Fluminense e ex-vice-jurídico
na gestão David Fischel.

A DÍVIDA EM
30 ANOS (em R$)
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05-07 
ROBERTO HORCADES

169 milhões

99-04 
DAVID FISCHEL

194 milhões

CAMPEONATO BRASILEIRO

97-99 
ÁLVARO BARCELLOS

40 milhões

93-95 
ARNALDO SANTIAGO

17 milhões

A R Q U I V O

95-97 
GIL CARNEIRO

21 milhões

D

Clube quer rever a parceria

ROBERTO
HORCADES diz que
pretende fazer um
novo contrato

� Obrigado a administrar pe-
la primeira vez em sua ges-
tão um atraso de dois meses
de salários, o presidente Ro-
berto Horcades enaltece a
parceria com a Unimed. Mas
reconhece que o modelo de
gestão não é o ideal. Tanto,
que com a aprovação da Ti-
memania, ele pensa na rene-
gociação dos termos do con-
trato assinado até 2010.

— Esse é o tipo de par-
ceria ideal? Não. O ideal se-
ria o patrocinador nos repas-
sar a verba para que o Flu-
minense contratasse e pagas-
se da melhor forma que
achasse. Mas nada impede
que essa parceria seja revis-
ta, principalmente quando
e  s t  i  v e  r
em vigor

a Time-
mania  e
eu puder, enfim, administrar
o clube, já que até agora só
apaguei incêndio — disse.

Horcades rebateu as crí-
ticas dos opositores.

— Quem critica não co-
nhece a parceria. Acham
que a empresa paga os sa-
lários. E não é assim. Ela ex-
plora a imagem do jogador.
E quem escolhe esses joga-
dores é ela — frisa.

O presidente, po-
rém, reconhece que há
jogadores incomoda-
dos com o fato de a

maioria, que recebe apenas do
clube, estar com os salários
atrasados há dois meses, en-
quanto outros recebem em dia
o valor o direito de imagem
pago pela a patrocinadora:

— Estamos até conversan-
do com a empresa para, caso
haja novo atraso nos salários,
o direito de imagem seja atra-
sado também.

O presidente tenta anteci-

par o paga-
mento da co-
ta de TV do
Carioca  de

2007 e da segunda fase da
Sul-Americana (R$ 312 mil).

Especialista em marke-
ting esportivo, José Carlos
Brunoro acha a parceria in-
teressante. Mas aconselha o
clube a aceitar na adminis-
tração do futebol um repre-
sentante da patrocinadora.

— A empresa que investe
tem o direito de participar da
gestão, de saber o que se faz
com o dinheiro dela. Mas tu-
do em sintonia com a direto-
ria e com a comissão técnica.
Caso contrário, pode se inves-
tir em jogadores que dão re-
torno em marketing, mas que
não dão certo em campo.

D

Empresa tem lucro
� Se as coisas não vão tão
bem para o Fluminense, o
mesmo não pode se dizer da
Unimed. A parceria vem
rendendo ganhos à empresa,
que, coincidentemente, do-
brou o número de clientes.

— Desde 99, quando ini-
ciamos nossa parceria com o
Fluminense, até hoje, passa-
mos de 215 mil para 535 mil
associados — revela Marce-
lo Giannubilo, superinten-
dente de marketing e desen-
volvimento da empresa.

A exposição da marca na
camisa tricolor é um dos fa-
tores que explica esse cres-
cimento. Afinal, em média,
o espaço de mídia espontâ-
nea obtido em jornais, revis-
tas, rádios e TVs faz a em-

presa investir dez vezes me-
nos do que se tivesse de pa-
gar para anunciar sua marca
nesses veículos.

— Mesmo assim, isso é
variável. Quando o Flumi-
nense chegou à final da Co-
pa do Brasil a cada R$ 1 in-
vestido no Fluminense eco-
nomizamos R$ 34. Em julho,
com o mau momento do ti-
me, essa relação passou a 1
para 4 — disse o executivo.

Entre janeiro e julho des-
te ano, a parceria apareceu
durante 308 horas em repor-
tagens e transmissões de jo-
gos na TV e em 219.633 cen-
tímetros em matérias de jor-
nais — o equivalente a 126
cadernos do Jogo Extra, com
12 páginas.


