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Três minutos

Você sabia que os clientes do Escritório Virtual Espaço 2D podem receber suas mensagens e recados simultaneamente 
pelo WhatsApp, sem qualquer custo adicional?

Entre em contato conosco para definir em quais números de celular gostaria de receber suas mensagens.

No Brasil de 210 milhões de técnicos, o futebol

é um prato cheio para metáforas que buscam

explicar nossa política, cultura e sociedade. Do

“futebol mulato” de Gilberto Freyre (símbolo de

uma sociedade idealizada, cordial, sincrética e

multirracial), passando pela “pátria de chuteiras”

de Nélson Rodrigues (quando imaginamos

repetir no cenário político internacional nosso

sucesso no futebol) até o atual “Brasil do 7x1”

(em que refletimos todo pessimismo e frustração

causados pela crise ética e econômica), o esporte

bretão tem sido usado para tentar entender tanto

nossos sucessos quanto nossas mazelas. Tais

simplificações, frequentemente, não resistem a

uma “marcação cerrada” e acabam se tornando

“bolas para fora”.

Ciente desse risco, gostaria de traçar um paralelo

entre o Brasil e o Flamengo atuais. Em 2012, o

Brasil vivia o início das condenações do

mensalão, cuja investigação expôs as entranhas

do conluio entre políticos e empresários para

roubar o país. Foi também o começo da crise

econômica que ainda nos acompanha.

Naquele ano, o Flamengo era o clube mais

endividado do país, com um enorme passivo

fiscal e trabalhista que se refletia em pífios

desempenhos esportivos. Foi quando um grupo

de bem-sucedidos profissionais e torcedores se

uniu para disputar as eleições do clube e reverter

sua caótica situação.

Aos nossos clientes e 
leitores, os votos de um

Feliz Natal !

Hoje tem gol do Gabigol.

(anônimo)

Já em 2013 as histórias do Brasil e do Flamengo começam a

divergir. Enquanto o país mergulhava em uma espiral negativa,

política e econômica, o clube iniciava um regime de austeridade

e administração responsável, progressivamente revertendo seu

quadro crítico, até se tornar o clube mais rico do país.

Neste 2019, o Brasil ainda patina entre reformas e estagnação,

mas o Flamengo se tornou a maior força esportiva continental.

Títulos e conquistas vieram com planejamento e sacrifício. O

processo foi lento e não isento de percalços. Algumas vezes a

bola bateu na trave. Mas onde há vontade, há um caminho. E

quando o caminho é bem construído, os resultados vêm.

Às vezes, em apenas três minutos.
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