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CHEGAMOS

AS EQUIPES ESPORTIVAS EM 
AÇÃO PARA SUPERAR A CRISE. DIA 16

JUNTOS À META

Embora os especialistas possam fazer estimativas em termos gerais, os efeitos das perdas estão longe de 
serem conhecidos. Um relatório produzido pela empresa Euromericas Sport Marketing, especializada em 
marketing esportivo, indicou que "as perdas nesta indústria chegarão a cerca de 640.000 milhões de 
dólares". Não apenas as perdas econômicas são preocupantes, naquelas áreas em que a atividade foi 
transformada em uma empresa multinacional que movimenta e gera milhões e que não termina com os 
estádios fechados, mas que transcende ao coletivo do cidadão, mesmo em efeitos tácitos que impactam 
no seu emocional, ligado ao sentimento de pertencimento produzido por este tipo de agremiação.

As perdas dos clubes e organizações esportivas incluem o que é gerado, por exemplo, em termos de 
direitos de televisão para diferentes esportes, o mercado publicitário, a venda de ingressos, assinaturas, 
merchandising e negócios gerados através de várias plataformas on-line, entre outros itens. Também 
engloba “as perdas causadas pela suspensão das Olimpíadas do Japão 2020, que se estendem a outros 
investimentos feitos por este país, na casa dos 21 bilhões de dólares, dos quais 12,6 bilhões, foram investidos 
em infraestrutura. Mas, se o evento não ocorrer, apenas em termos de visitantes, esse país poderá perder a 
receita de 75 bilhões de dólares que seriam gerados pelo turismo”.1

Muitos sonhos foram frustrados, tanto os sonhos de jovens desportistas de alto desempenho, prestes a 
se classificarem para as Olimpíadas de Tóquio 2020, como os daqueles que ficaram sem suas práticas que 
os ajudava a escapar de gangues, ou do ócio, ao praticarem esportes com treinadores que entregavam 
tudo nas quadras, com paixão e uma proposta de modo de vida. Para todos estes atletas, as pistas de 
treinamento foram silenciadas. Tudo parou.

A pandemia, de certa forma “parou a bola”, exigindo uma reinvenção com diferentes estratégias de 
abordagem, através da utilização de ferramentas tecnológicas, que podem ser funcionais, em princípio, 
para segmentos específicos, mas que, no ambiente macroeconômico, nem sempre implicará na geração 
de renda para clubes, esportes e as famílias envolvidas.

A preocupação se estendeu aos super craques, os quais se encontram confinados a treinos individuais, e 
que se juntaram às redes com a mensagem persuasiva de "Fique em casa". Eles compartilharam a bola na 
direção do nosso objetivo, procurando uma maneira de se reinventarem.

A pandemia causada pelo COVID-19 que afeta ao mundo inteiro impacta também à indústria 
desportiva da América Latina, cada um dos esportes, clubes, desportistas, ou trabalhadores 

ligados a este setor se encontram buscando alternativas para retomar às suas atividades.
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1  https://mundod.lavoz.com.ar/y-mas/pandemia-de-perdidas-en-el-deporte-mundial
2  France 24, https://www.france24.com/es/20200405-mundo-deporte-paralizado-covid19
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Segundo a France24, “A pandemia do novo corona vírus forçou o fechamento de estádios, centros 
poliesportivos e quase a totalidade das práticas desportivas profissionais. O impacto foi tão grande que que os 
Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Eurocopa e a Copa América, os principais torneios de futebol das equipes do 
Velho Continente e da América do Sul, programados para ocorrer entre junho e agosto, foram adiados 
exatamente um ano para o mesmo período de 2021. Isso sem contar com as competições suspensas ou 
canceladas, entre elas a competição de ciclismo Giro d'Italia e o torneio de tênis de Wimbledon”.2

Segundo Paula Grajales Ramírez, ex-atleta olímpica da Colômbia, “o esporte deve ser entendido como um 
mecanismo ou meio de treinamento integral para as pessoas, através da prática de esportes se fomenta a 
disciplina, o prazer e a recreação. O esporte também ajuda no aproveitamento do tempo livre e da atividade 
física para promover o bem-estar, a qualidade de vida, assim como contribui para a saúde pública, a educação, 
a cultura, a coesão, a integração social, a consciência nacional e às relações internacionais, através da 
participação de atores públicos e privados ”.

Para Grajales, e diante das perdas causadas em tantos cenários, as organizações foram e serão as que 
assumirão a responsabilidade pelas ações de enfrentamento às crises geradas pelo COVID-19. Este 
enfrentamento é responsabilidade das entidades legalmente reconhecidas, as quais deverão promover 
estratégias que incluirão desde contratações e ações voltadas para a mitigação econômica do problema, 
aos sindicatos associados ou vinculados ao sistema esportivo, incluindo ainda todos os envolvidos como 
psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, árbitros, treinadores esportivos comunitários, Médicos 
esportivos e outros profissionais que dependem financeiramente do esporte e que constituem uma parte 
fundamental desse setor e que, com tenacidade e resiliência estão trabalhando para superar 
financeiramente a crise e também para sustentar suas famílias.

Enquanto alguns desportistas já tinham abandonado seus compromissos devido às suas condições físicas 
em meio a todos os cancelamentos de competições, hoje muitos atletas, como o capitão da Seleção 
Colombiana, Radamel Falcao García, já estão voltando aos seus treinos na Turquia. Outros clubes, pouco 
a pouco, voltam aos treinos com todas as precauções junto às suas equipes, para alcançar suas condições 
físicas e logo competir com algum novo protocolo, sem que isso cause um ressurgimento do vírus em 
cada país, embora ainda não seja possível afirmar com exatidão quando um estádio estará cheio de fãs do 
esportes.

É um grande desafio para todos nós voltar à disciplina e treinar a cada um para retornar aos campos. Com 
exemplos inspiradores, como o de coragem e vontade, do atleta Derek Redmond, favorito nos Jogos 
Olímpicos de 1992 em Barcelona, na corrida de 400 metros para ganhar a medalha de ouro. Sua grande 
disciplina explica a sua preparação por muitos anos. Ele até passou por 5 cirurgias no tendão de Aquiles 
com o único objetivo de chegar às Olimpíadas. Finalmente, chegou a quebrar recordes antes de se 
qualificar para esse evento. Mas viveu uma experiência traumática durante a corrida. Quando faltavam 
175 metros para alcançar seu objetivo, ele sofreu o rompimento de um ligamento. Derek não se deu por 
vencido; tomou coragem e fé para terminar a corrida com o apoio incondicional de seu pai, que lhe deu o 
ombro para alcançar à meta.

Nos sentimos inspirados e desafiados por tais exemplos de trauma, mas também de resiliência, nos quais 
é possível superar as adversidades, além de outros aspectos econômicos, técnicos, psicológicos e 
biológicos. E nos perguntamos: quem acompanhará os desportistas para terminar esta corrida como fez 
o pai de Derek Redmond?


