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RESUMO 
 

Este trabalho analisou a transformação do modelo de gestão estratégica em 

clubes de futebol que buscam a profissionalização de suas atividades no novo 

contexto da indústria do entretenimento. Por ser um tema pouco explorado 

cientificamente, a estratégia de pesquisa adotada privilegiou uma abordagem 

exploratória, buscando identificar as principais razões que empurram os clubes de 

futebol rumo à profissionalização de suas atividades e aprimorar o entendimento 

sobre as questões principais que estão sendo consideradas na concepção do modelo 

de gestão estratégica destes clubes. A estratégia adotada foi o estudo de caso e 

contou com as seguintes etapas: 1) definição dos contextos histórico e econômico no 

qual se insere o processo de transformação da gestão dos clubes de futebol; 2) 

elaboração de proposições de pesquisa específicas na forma de um modelo de análise 

preliminar; 3) estudo de caso baseado em fontes secundárias sobre um caso típico de 

profissionalização na gestão de clubes de futebol (Manchester United); 4) 

aprimoramento do modelo de análise inicial e elaboração de um protocolo de 

pesquisa para a pesquisa de campo; e 5) estudo de caso em dois clubes brasileiros em 

processo de profissionalização. Os resultados do estudo mostraram que começa a 

ficar mais evidente a necessidade de um posicionamento estratégico efetivo por parte 

dos clubes brasileiros que considere as forças internas e externas atuantes na 

indústria de futebol, e as oportunidades e ameaças de mercado (neste caso, tanto as 

relacionadas ao mercado de torcedores quanto de jogadores). Este novo 

posicionamento requer competências essenciais e funcionais específicas para que os 

clubes obtenham seus resultados esperados, tanto em termos financeiros (lucros ou 

equilíbrio) quanto esportivos (títulos ou permanência nas principais divisões do 

futebol). 



 

 

ABSTRACT 
This report studied the transformation in the strategic management of soccer 

clubs that are in a profissionalization process. Considering the innovative nature of 

this subject, the research strategy was exploratory and it sought to identify the major 

reasons that push the clubs to the profissionalization direction and to improve 

knowledgement about the strategic management of soccer clubs in the new football 

industry. The methodology was based in case study research and it was divided into 

five complementary phases: 1) historical and economic context analysis of the 

subject; 2) conception of a preliminary model of analysis; 3) pilot case study based 

on secondary data – the Manchester United, from England, a typical case of 

profissionalization in soccer clubs management; 4) the improvement of the model of 

analysis and the conception of a research protocol to the field research;; e 5) two case 

studies conducted in two brazilian soccer teams in profissionalization process – C. R. 

Flamengo and A. D. São Caetano. The results of the study showed that an effective 

strategic positioning is needed by the brazilian clubs. It must consider the internal 

and external forces of the industry and the oportunities and threats of the market 

(both the customers and players markets). This new positioning requires new 

functional and core competences so that the soccer clubs can achieve their aimed 

results (both in financial terms – to have profits or to survive – and sportive terms – 

to win the championships or to keep on playing in the major league divisions). 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

É sabido que o futebol é hoje um grande negócio que apresenta crescimento 

contínuo e movimenta recursos gigantescos divulgados frequentemente nos vários 

meios de comunicação. Aliado a isto, a modernização que se espera para o futuro das 

organizações que comandam o futebol profissional passa por transformações 

significativas nos vários níveis organizacionais dessa indústria do entretenimento, 

além, e principalmente, por um melhor entendimento dos verdadeiros papéis sociais 

e econômicos dessas organizações. É dentro deste cenário atual de mudanças e 

transformações no futebol brasileiro e mundial que se insere esta pesquisa. 

No Brasil, as organizações esportivas em geral, e as organizações de futebol 

profissional em particular, vivem um momento de transição fruto de um processo 

histórico da evolução do campo esportivo no Brasil e no Mundo. Neste início de 

século XXI, o país ainda vive os efeitos sociais e econômicos da passagem de um 

regime político autoritário e centralizador para a democracia. As escolhas feitas pela 

sociedade brasileira, em muitas áreas, careceu e ainda carece de políticas públicas 

claras, o que não se consegue simplesmente através de mudanças no direito escrito, 

mas principalmente através de mudanças na cultura dos cidadãos. Nesse sentido, o 

que aconteceu e acontece com o esporte profissional (chamado na legislação 

esportiva atual de esporte performance ou de rendimento) brasileiro é típico, 

principalmente no futebol profissional, objeto de estudo neste trabalho. 

Se analisarmos a evolução da legislação brasileira no que tange à questão do 

papel do estado e da iniciativa privada na condução do esporte em geral, 

resumidamente, podemos dizer que ainda não existe uma clara distinção entre o 

esporte dito não profissional (lazer, educacional, e alguns esportes olímpicos) e o 

esporte profissional ou de rendimento. O primeiro decreto que regulamentou o 

desporto (em 1941), tinha como base da organização esportiva o poder altamente 

centralizador e controlador do Estado. Em 1975, em pleno regime militar, alguns 

“avanços” na direção da democratização do desporto brasileiro foram alcançados, 

porém o controle estatal sob os estatutos e sob o regime econômico-financeiro das 
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entidades desportivas eram pontos com a marca do autoritarismo. Em 1993, a Lei 

Zico, como ficou conhecida, implodiu as vigas mestras que sustentavam a legislação 

esportiva anterior, retirando normas centralizadoras e paternalistas, dando mais 

autonomia de organização e funcionamento e facultando às entidades de desporto 

profissional a transformação em empresa. Mesmo assim, ainda restaram críticas 

sobre sua ênfase no esporte profissional preferido dos brasileiros – o futebol –, 

deixando de lado não só outros esportes de rendimento (esportes olímpicos), como 

também os esportes “lazer e educação”. 

A Lei Pelé, na sua primeira versão publicada em 1998, foi uma nova versão 

da Lei Zico (também muito mais preocupada com o futebol profissional, o que pode 

ser visto abaixo, pela obrigatoriedade da transformação não só de clubes de futebol, 

mas de todas as entidades de prática desportiva, em empresas), porém com inovações 

muito importantes. Dentre as principais inovações, podemos destacar: 

1) A obrigatoriedade da transformação de Clubes (entidades de prática 

desportiva) em entidades com fins lucrativos. Três são as possibilidades neste caso: 

i)criar uma sociedade civil com fins econômicos ou lucrativos; ii) criar uma 

sociedade comercial com fins econômicos; iii)constituir uma sociedade comercial 

para administração da atividade profissional. 

2) A extinção do passe no futebol, anteriormente conceituado como um 

vínculo entre clube e jogador que permanece após a extinção do contrato de trabalho, 

foi uma conquista importante com relação aos direitos trabalhistas dos jogadores. 

No entanto, a segunda versão da Lei Pelé1, publicada em julho de 2000, torna 

a transformação do clube em empresa facultativa2 e exige que a entidade de prática 

desportiva que se transformar em empresa mantenha a propriedade de, no mínimo, 

cinqüenta e um por cento do capital com direito a voto e tenha o efetivo poder de 

gestão da nova sociedade, sob pena de ficar impedida de participar de competições 

desportivas profissionais. Além disso, conforme o artigo 27-A, criado pela Lei n.º 

9.981, de 14 de julho de 2000, resumidamente, fica proibido uma mesma empresa ser 

                                                 
1 Esta nova versão foi duramente criticada por Pelé: “Essa lei que ficou não é a lei que o Pelé fez”. 
(Fonte: O Estado de São Paulo, de Quinta-feira, 3 de Agosto de 2000, caderno de Esportes, p. e2). 
Além disso, a instalação, em outubro de 2000, de duas CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), uma 
na Câmera dos Deputados e outra no Senado, pode resultar em novas alterações na lei. 
2 Conforme o Artigo 27 da Lei Geral do Desporto de 1998, alterado pela Lei nº 9.981, de 14 de julho 
de 2000. 
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proprietária ou administrar mais de uma entidade de prática desportiva disputante da 

mesma competição profissional, excluindo-se dessa proibição os chamados contratos 

de parceria clube-empresa3, assim como os contratos individuais ou coletivos que 

sejam celebrados entre as TVs (aberta e fechada) e entidades de prática desportiva 

para fins de transmissão de eventos desportivos. 

Sem entrar no mérito da legislação, a evolução das leis desportivas no Brasil 

refletem e impulsionam mudanças relativas à organização e ao funcionamento das 

organizações esportivas, particularmente as relacionadas ao futebol e apontam para o 

surgimento de um novo paradigma administrativo nessas organizações. A 

degradação do futebol brasileiro (violência nos estádios, venda dos melhores 

jogadores, queda de público nos estádios, etc.) e a realidade atual do soccer business 

(competição globalizada por jogadores/recursos e por mercados consumidores de 

espetáculos esportivos) requerem uma nova configuração organizacional e um novo 

posicionamento estratégico para a gestão eficaz do “esporte nacional”, tanto no 

âmbito cooperativo (quando se fala de Ligas e Federações de Futebol) quanto 

competitivo (quando falamos de competição esportiva e da competição por jogadores 

e por mercados “de torcedores”) dos clubes de futebol. 

Pelo que a Nova Lei Pelé indica4 e a evolução dos modelos de gestão dos 

clubes que já se transformaram organizacional ou institucionalmente em empresa 

(casos Bahia S/A e Palmeiras-Parmalat) ratifica, a gestão do departamento técnico 

dos clubes é o ponto principal a ser considerado neste processo de transição clube-

empresa.  

O que é claro neste processo evolutivo é que a necessidade de 

profissionalização da gestão dos clubes de futebol não é uma coisa que nasce com a 

Lei Pelé; esta é apenas um marco no ainda longo processo de transformação da 

gestão do futebol brasileiro. 

Conforme NETO (1998): “é ilusão pensar que o aumento do fluxo de 

                                                 
3 Os contratos de licenciamento de marca e de patrocínio que não importem na administração direta ou 
na co-gestão das atividades desportivas profissionais das entidades de prática desportiva. 
4 No caso da lei Pelé Nova, a justificativa para a proibição de que trata o artigo 27-A, conforme 
amplamente divulgado na mídia pelos autores da lei, está no fato de que a perda do “controle” da 
gestão técnica ou do departamento técnico por parte dos clubes poderia, no caso de uma mesma 
empresa controlar mais de um clube, produzir uma eventual manipulação de resultados dentro de 
campo, o que, teoricamente, vai contra o interesse público. 
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dinheiro nos negócios caracteriza a passagem do amadorismo para o 

profissionalismo”. Se por um lado o profissionalismo avança nas relações de trabalho 

com os “empregados” do clube (jogadores, técnicos e auxiliares do futebol “de 

elite”) e na compra e venda de jogadores, por outro isto não ocorre da mesma forma 

na administração dos negócios dos clubes, conclui o autor. 

O assunto a ser tratado aqui se refere, genericamente, ao estudo dessa 

transição que se espera para os clubes de futebol brasileiros, e que parece estar num 

ritmo mais acelerado pelo resto do mundo. Essa transição, a exemplo do que 

aconteceu com vários clubes europeus, se dá na medida em que os laços paternalistas 

e amadores do futebol são transformados em atitudes mais profissionais com relação 

a sua organização e gestão estratégica. 

 

1.1. O Problema de Pesquisa 

Nosso problema de pesquisa derivou de algumas reflexões sobre a carência de 

estudos científicos sobre gestão de clubes de futebol no Brasil e no Mundo. Por 

exemplo, a análise de SLACK (1991), que em 1991 fez algumas reflexões sobre o 

futuro da pesquisa na área de administração esportiva, é interessante para posicionar 

nossa pesquisa. Pensando-se nas atividades de pesquisa, o autor supracitado 

argumentou que seria necessário criar projetos conjuntos de pesquisa. A questão que 

ele colocou naquela oportunidade foi a seguinte: se os pesquisadores de 

administração geralmente não estão interessados nos tipos específicos de organização 

(escolas, hospitais, jornais, etc.), mas sim nos aspectos teóricos que eles estudam, por 

que não estudar as organizações esportivas também ? Assim, nossa pesquisa segue 

este mesmo raciocínio e busca, através de ferramentas de análise de produção e 

administração, estudar o processo de transformação pelo qual passa a indústria de 

futebol no Brasil. 

As observações de FLEURY & FLEURY (2000), falando sobre as novas 

competências necessárias ao pesquisador que quer compreender o “processo de 

mudança” do tecido empresarial brasileiro, podem ser úteis também para pensarmos 

este processo na indústria de futebol. Traduzindo, então, tais observações para o caso 

da indústria de futebol no Brasil, podemos supor que estudar o processo de 
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transformações e mudanças profundas por que passam os clubes e a indústria de 

futebol no Brasil requer do pesquisador uma visão dinâmica e não estática dos 

processos em curso nessa indústria, principalmente através da identificação dos 

principais agentes envolvidos, de seus objetivos estratégicos, processos de interação 

e indicadores de performance. 

No entanto, antes de declararmos nossos propósitos de pesquisa, estamos 

assumindo os clubes de futebol como empresas de uma indústria que, para ter êxito, 

requer competição (tanto por mercados consumidores no longo prazo, quanto entre 

si, desportivamente e por seus principais recursos de curto prazo, os jogadores e 

técnicos), e cooperação (para organizarem campeonatos e até para produzirem o 

próprio espetáculo futebolístico – um jogo entre Corinthians x Palmeiras, p. ex.), 

apresentando assim características próprias de funcionamento, algumas iguais e 

outras diferentes das demais indústrias tradicionais (serviços, manufatura, etc.). 

Logo, tendo em vista o que foi posto acima e a carência de literatura, 

principalmente científica, nosso problema geral de pesquisa pode ser descrito da 

seguinte maneira: 

1) como entender o processo de transformação do modelo de gestão 

estratégica dos clubes de futebol, estes considerados como um subsistema 

da cadeia produtiva da indústria de futebol ? 

Esta declaração do problema geral de pesquisa tem implicações importantes 

relacionadas à nossa estratégia de pesquisa, principalmente porque se trata de um 

problema complexo, contemporâneo e pouco explorado cientificamente. 

Diferentemente das pesquisas quantitativas, em que critérios estatísticos 

suportam todo o planejamento de coleta, análise e interpretação dos dados na 

tentativa de se comprovar ou reprovar determinado conjunto de hipóteses, no caso de 

pesquisas qualitativas exploratórias (em que o propósito ou propósitos de pesquisa 

são basicamente exploratórios), tal lógica deixa de operar. 

 

1.2. Estratégia de Pesquisa 

Tendo em vista a natureza do nosso propósito de pesquisa, qual seja o de 

entender o processo de transformação do modelo de gestão estratégica dos clubes de 
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futebol, nossa estratégia de pesquisa segue os preceitos oriundos do estudo de caso 

que, conforme GIL (1991), são usados especialmente quando o objetivo do estudo é 

proporcionar maior familiaridade com o problema sendo estudado. 

GIL (1991), falando das maneiras de se buscar evidências neste tipo de 

pesquisa, sugere que, na maioria das vezes, essas pesquisas envolvem: 

a) levantamento bibliográfico (fontes primárias e secundárias); 

b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e 

c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

Para deixar mais clara a operacionalização da pesquisa, nossa estratégia pode 

ser dividida em algumas etapas fundamentais que se complementam. Tal estratégia 

foi pensada tendo por base a seguinte estrutura metodológica: definição do objeto de 

pesquisa, declaração da finalidade de estudo ou dos resultados esperados e a 

descrição do método de coleção de dados. 

Objeto de pesquisa: é o processo de transformação no modelo de gestão dos 

clubes de futebol. 

Resultados Esperados: um modelo de análise que deixe claro as 

características deste processo de transformação nos clubes de futebol. 

Finalidade do estudo: com isto, esperamos, entender melhor as questões-

chaves relacionadas à gestão estratégica de clubes de futebol, podendo ainda sugerir 

linhas de pesquisas futuras através do desenvolvimento de novas questões de 

pesquisa, por exemplo. 

Método de Pesquisa: devido ao fato de estarmos diante de um problema 

complexo e ainda pouco delimitado cientificamente, nosso método de pesquisa será 

consolidado através de etapas complementares e sempre aproveitando-se dos 

métodos de coleção de dados citados acima por GIL (1991). Essas etapas 

complementares derivam de proposições de pesquisas, que por sua vez derivam da 

seguinte estrutura metodológica: 

1) Definição do sistema no qual se insere o objeto de pesquisa (Contexto); 

2) Identificação das proposições que se desejam provar ou explicar 

(Questões específicas de pesquisa); 

3) Definição do método de coleta de dados para cada etapa / questão. 
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Para a definição do “sistema” no qual se insere o processo de transformação 

da gestão dos clubes de futebol, supondo-se o que Bourdieu5 chamou de “efeito de 

campo”, buscaremos, num primeiro momento, através de uma análise histórica, 

identificar os principais agentes que atualmente fazem parte da “indústria” do 

futebol, dentre eles os clubes, nossa unidade de análise. A análise histórica nos 

permite comparar os vários momentos distintos da história do negócio futebol e por 

consequência a evolução dos comportamentos dos agentes que se foram agregando à 

esta indústria. Com isto esperamos construir um primeiro modelo que represente a 

lógica básica do negócio futebol, o qual chamaremos de modelo de relacionamentos 

entre os agentes da indústria de futebol atual. 

Num segundo momento, através de uma adaptação de princípios econômicos 

e de engenharia de produção (análise de cadeias produtivas, princípios de gestão de 

serviços), buscamos entender quais as dinâmicas da indústria do futebol. Estas 

dinâmicas decorrem da complexidade estratégica que caracteriza o macro-ambiente 

do futebol como negócio. A partir deste estudo, tem-se o cenário ideal para que se 

entenda o processo de transformação na gestão dos clubes de futebol. 

Ou seja, dado o sistema no qual se insere o nosso objeto de pesquisa, 

proposições de pesquisa específicas devem ser formuladas para que se construa um 

modelo de análise sobre tal objeto. A primeira proposição visa entender as forças que 

empurram os clubes rumo à profissionalização de suas atividades. Elas podem ser 

divididas em forças externas e internas. As internas são decorrentes das várias 

interações e interfaces entre os agentes que compõem a indústria (clubes, dirigentes 

de federações, jogadores, empresários, patrocinadores, mídia, etc.). As externas são 

aquelas que derivam das mudanças tecnológicas, sócio-políticas, legais e 

principalmente econômicas de qualquer sociedade. A segunda proposição busca 

entender o significado e as implicações deste processo na concepção do seu modelo 

de gestão. Esta análise servirá de base para a construção de um modelo de análise 

preliminar para o estudo do processo de transformação no modelo de gestão do 

Manchester United (um caso típico de profissionalização de clubes de futebol, já que 

                                                 
5 Para BOURDIEU (1983), “há um efeito de campo quando se torna impossível compreender uma 
obra (e seu valor, isto é, a crença que lhe é dada) sem conhecer a história do campo de produção da 
obra”. Por exemplo, um problema filosófico (ou científico, etc.) legítimo, é um problema que os 
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consegue de maneira sistemática sucesso esportivo e financeiro). 

O estudo do processo de transformação do modelo de gestão no Manchester 

United é conduzido então com o intuito de aprimorar o modelo de análise pré-

concebido e de entender algumas das principais premissas de seu novo modelo de 

gestão. Tal estudo se dará através de uma pesquisa bibliográfica em fontes 

secundárias, já que existem na Inglaterra inúmeras publicações sobre a história deste 

clube. 

O resultado do estudo sobre a evolução do modelo de gestão do Manchester 

United servirá de base para a concepção de um protocolo (modelo de análise) para a 

pesquisa de campo em dois clubes de futebol brasileiros que estão passando ou já 

passaram por este mesmo processo de mudança / profissionalização (que, por 

exemplo, pode se concretizar através de assinaturas de contratos de parcerias com 

empresas interessadas no mercado futebolístico). 

Ao final, a pesquisa de campo em dois clubes de futebol em processo de 

profissionalização busca ao mesmo tempo testar o modelo de análise e entender as 

características e perspectivas futuras deste processo dentro da realidade da indústria 

de futebol brasileira. 

 

1.3. Importância do estudo e Contexto 

Antes de falarmos da importância deste estudo, falemos resumidamente da 

atual situação da indústria futebolística brasileira. 

Os Clubes de Futebol se vêem diante de uma situação inusitada: por um lado, 

a pressão social revestida pela chamada Lei Pelé e intensificada (com a instalação de 

duas Comissões Parlamentares de Inquérito) após o grave incidente no estádio de 

São Januário6, no Rio de Janeiro, se caracteriza pelo descontentamento da sociedade 

em geral com os serviços prestados por tais organizações ao público consumidor de 

espetáculos futebolísticos (muitos chegam a considerar o produto gerado pela 

                                                                                                                                           
filósofos (ou cientistas, etc.) reconhecem como tal (porque ele é inscrito na lógica da história do 
campo). 
6O incidente, que quase culminou com a morte de vários torcedores, aconteceu durante a partida final 
da Copa João Havelange (disputada no ano de 2000 e só encerrada em 2001) que substituiu o 
Campeonato Brasileiro de Futebol desse ano. 
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atividade de futebol profissional como um bem público); por outro, a situação 

financeira da maioria dos clubes brasileiros (endividados e sem caixa) assume caráter 

simbólico de ineficácia administrativa e desvalorização de seu produto ou marca. 

Portanto este trabalho se desenvolve no começo de um processo de mudança de 

organização e funcionamento dessas “instituições” que se arrasta a anos, 

principalmente no Brasil. 

É, portanto, dentro deste contexto de mudanças que reside a importância deste 

estudo para todos os interessados. 

A sociedade brasileira (aqui se incluem torcedores, patrocinadores, 

jornalistas, etc.), sabidamente apaixonada por futebol, pode e deve aprender mais 

sobre os verdadeiros papéis econômicos e sociais deste esporte. Esporte que provoca 

ao mesmo tempo indignação, propalada pelos críticos de sua Gestão equivocada, e 

encantamento, decantado pelos mesmos críticos frente a um momento de genialidade 

de seus ídolos.  

A indústria do Entretenimento, como setor cada vez mais importante da 

economia de serviços, apresenta crescimento contínuo, e o esporte como negócio 

toma cada vez mais espaço dentro deste setor. Senão, basta olharmos seus números 

representativos da porcentagem do PIB em alguns países. De acordo com estudos 

realizados em 1997 pelo Ministério dos Esportes, cerca de 1 milhão de empregos 

podem ser criados em dez anos no Brasil devido ao desenvolvimento da indústria, do 

comércio e do setor de serviços com a “profissionalização” do esporte. Isto se torna 

ainda mais importante para o Brasil, o país do futebol, onde o esporte representa 

apenas 0,1 % do Produto Interno Bruto. Se compararmos este número aos números 

do esporte em outros países (e aos do futebol na Itália) podemos visualizar melhor o 

que o esporte, e particularmente o futebol brasileiro, pode representar em termos 

sócio-econômicos (veja a tabela 1). 

Na verdade esta tabela reflete a falta de maturidade gerencial dos dirigentes 

esportivos brasileiros, além, é claro, das diferenças sócio-econômicas específicas dos 

países em questão. No entanto, o ponto chave desta constatação é a excelente 

oportunidade de alavancagem sócio-econômica que representa o esporte como 

negócio “profissionalizado”. 
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PAÍS % do PIB atualmente % projetada (5 anos) 
EUA (total do esporte) 3,5 5,0 
Brasil (total do esporte) 0,1 3,3 
Itália (apenas futebol) 2,5 - 

Tabela 1 - Participação do mercado de esporte no PIB (Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 

3o. Caderno, página 11. São Paulo, 14 de outubro de 1997) 

A Engenharia de Produção (EP) deste final de século está em franca expansão 

em termos de conhecimento e atuação. Originalmente, as técnicas e conceitos de 

Engenharia de Produção foram desenvolvidas para a organização da produção nas 

fábricas. Hoje, estas técnicas se mostram úteis para a aplicação nos mais diferentes 

negócios e setores produtivos. Como exemplo podemos citar a área de serviços, que 

atualmente representa um dos setores econômicos mas importantes no Brasil e no 

Mundo. O estudo do negócio futebol como indústria do setor de serviços 

(entretenimento) obriga-nos a ajustar nosso conhecimento para entendê-lo melhor. 

Afinal, quem é ou quais são os clientes deste negócio? Quais as características do 

processo de produção dos clubes ? Quais são suas leis econômicas, a estrutura do 

negócio ? A resposta a estas questões representa uma excelente oportunidade de 

crítica e inovação dos conceitos aceitos pela Engenharia de Produção. Portanto, este 

processo de ajuste é uma excelente oportunidade de crítica e inovação dos modelos 

aceitos pela Engenharia de Produção, principalmente neste contexto de expansão. 

Como colocou TAYLOR (1998), quanto mais pesquisas puderem ser feitas sobre o 

aspecto comercial e de negócio do jogo, melhor se entenderá este novo tipo de 

Gerência e seus caminhos futuros. 

Portanto este trabalho se insere neste cenário de carência de conhecimento e 

conceitos relativos à gestão econômica do esporte que pode e deve ser transformado, 

e que para isto necessita de conhecimento científico apropriado. É neste contexto de 

construção de conhecimento que se insere este trabalho. 
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2. O CONTEXTO HISTÓRICO: A EVOLUÇÃO DO FUTEBOL 
COMO NEGÓCIO 

 

Nesta parte do trabalho a idéia geral é caminharmos na direção de um 

entendimento que hoje é vital para os futuros administradores das organizações de 

futebol profissional – a compreensão da natureza e da lógica básica do negócio 

futebol. 

Estudar a evolução do futebol como negócio não é tarefa simples. Nem 

tampouco deve ser exaurida em apenas um capítulo de uma tese. Porém, algum 

conhecimento sobre tal questão é condição essencial para que se entenda a 

concepção ou origem deste novo setor econômico. 

Num primeiro momento, buscaremos entender como foi possível a 

constituição do sistema de agentes e instituições que atualmente compõem o campo 

futebolístico brasileiro e mundial. Para isto, a análise da cronologia ou da história 

específica do futebol é condição essencial, já que nos permite comparar os vários 

momentos distintos da história do negócio futebol e por consequência entender a 

evolução dos relacionamentos dos agentes que se foram agregando à esta indústria. 

O desenvolvimento do capítulo se inicia com uma síntese da evolução do 

esporte moderno, baseada na análise feita por BOURDIEU (1983). Como resultado, 

este modelo simplificado é usado para fazermos a análise da evolução do futebol 

como negócio no Brasil, destacando a evolução dos agentes ligados à prática 

esportiva e dos agentes ligados ao consumo esportivo. Ao final, iremos em busca de 

um modelo básico de relacionamentos que represente as especificidades e a lógica 

deste negócio complexo, o futebol, para as organizações de futebol profissional. 

 

2.1. Como entender a origem do esporte moderno 

A cronologia ou história do futebol irá mostrar como o futebol, a partir de 

uma manifestação cultural dos nossos ancestrais, se transformou em esporte amador 

e depois em um esporte profissional que desperta o interesse de 4,1 bilhões de 

pessoas (número de telespectadores que assistiram à Copa do Mundo de 1998). 



 12 

BOURDIEU (1983) argumenta que, para iniciar uma análise sobre a história 

social do esporte moderno é necessário considerar três premissas básicas e 

complementares. 

A primeira considera o esporte moderno, o que Bourdieu chamou 

anteriormente de oferta, como um sistema composto por instituições e agentes 

diretamente ou indiretamente ligados à existência de práticas e de consumos 

esportivos: 

- agrupamentos esportivos (clubes, ligas privadas, CBF – Confederação 

Brasileira de Futebol –, FPF – Federação Paulista de Futebol –, etc..); 

- produtores e vendedores de bens necessários à prática do esporte (chuteiras 

e equipamentos esportivos – NIKE, Adidas, etc..); 

- produtores e vendedores de serviços diretos (necessários à prática do esporte 

– professores, treinadores, médicos especialistas, etc.); 

- produtores e vendedores de espetáculos esportivos e bens associados (fotos 

dos campeões, loteria esportiva, transmissões pela TV, etc.). 

A segunda assume que esse sistema esportivo responsável pela oferta de 

produtos esportivos tende a funcionar como um campo autônomo. Logo, podemos 

dizer que, mesmo estando articulada com os grandes acontecimentos da história 

econômica e política num dado momento e num dado ambiente social, a história do 

esporte tem seu próprio tempo, suas próprias leis de evolução, suas próprias crises, 

em suma, sua cronologia específica. 

Finalizando, a terceira premissa assume que, para entendermos a constituição 

do sistema esportivo atual, o princípio das transformações das práticas e consumos 

esportivos deve ser buscado na relação entre as transformações da oferta (invenção 

ou importação de esportes) e as transformações da demanda (transformações dos 

estilos de vida). 

Tendo como guia esse modelo de análise proposto por BOURDIEU (1983), 

nossa análise7 a seguir culmina com a representação das principais fases evolutivas 

do futebol/esporte moderno e serve de base para nossa análise sobre a história do 

negócio futebol para as organizações esportivas do Brasil. 

                                                 
7 Esta breve análise sobre a história do futebol também está baseada na análise feita por BOURDIEU 
(1983). 
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Antes de entrarmos na discussão da passagem de jogo de bola ao futebol 

como esporte profissional, é interessante lembrarmos, a título de ilustração, os 

“ancestrais” mais marcantes do futebol, descritos assim por MURAD (1996): 

- TSÜ TSÜ - ritual de guerra na antiga China, 2600 a.C., onde, após os 

combates bélicos, a tribo vencedora jogava um futebol ritual com a cabeça do chefe 

inimigo e/ou com as cabeças dos seis guerreiros mais valentes; 

- CALCIO (chute ou coice em italiano)- ritual de lazer da nobreza italiana do 

século 14, jogado por dezenas de pessoas em cada um dos lados. Quando se queria 

“organizar” melhor a atividade, o número de atletas era limitado entre 25 e 30 nobres 

por equipe. Havia, portanto, uma depuração quantitativa e uma seleção por classe 

social. 

- No século 17, bem mais popular e agressivo, o Calcio foi levado para a 

Inglaterra pelos partidários de Carlos II, exilados na Itália, quando houve a 

restauração do trono. Neste país, nos burgos da Bretanha, o mob football (ou futebol 

popular) era praticado nos jogos anárquicos e violentos da terça-feira gorda de 

carnaval. 

Parece indiscutível que a passagem do jogo (de caráter lúdico) ao esporte 

(com regras específicas e padronizadas) propriamente dito tenha se realizado nas 

grandes escolas reservadas às elites da sociedade burguesa inglesa, onde os filhos das 

famílias da aristocracia ou da grande burguesia retomaram alguns jogos populares 

(mob football), impondo-lhes uma mudança de significado e de função. 

Aproveitando o que Bourdieu colocou anteriormente, essa primeira 

“Reinvenção” do futebol pela elite inglesa está bastante associada à noção dos 

burgueses sobre cultura: a atividade cultural é uma coisa desinteressada, lúdica, 

porém ela deve proporcionar o que eles chamam de “lucro da distinção” – o “novo” 

jogo, agora esporte, se diferencia dos jogos populares por não ser comum (isto é, não 

estar ligado à circunstâncias especiais, como só ser praticado na terça-feira de 

carnaval) e por não ter motivo ou função social, a não ser a de caráter lúdico. Se 

notarmos, ainda hoje, a ênfase dada pela FIFA (a entidade máxima do futebol 

mundial – Federação Internacional de Futebol Association) no Flair Play, significa o 

mesmo que na época da criação do futebol – o fair play é a maneira de jogar dos que 

não se deixam levar pelo jogo a ponto de se esquecerem que é um jogo. 
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A necessidade de aplicação universal de regras fixas se impõem desde o 

momento em que as “trocas” esportivas se estabelecem entre as diferentes 

instituições escolares, e depois entre regiões, etc. No vácuo dessa regulamentação do 

futebol, a constituição de um campo das práticas esportivas se acompanha então da 

elaboração de uma filosofia política do esporte. Dimensão de uma filosofia 

aristocrática, a teoria do amadorismo faz do esporte uma prática conveniente para a 

afirmação das virtudes viris dos futuros líderes, capaz de “formar o caráter” e fazer 

manifestar a vontade de vencer (will to win), mas uma vontade de vencer que se 

conforma às regras (fair play). 

Os determinantes da passagem do esporte como prática da elite, reservada aos 

amadores, ao esporte como espetáculo, produzido por profissionais e destinado ao 

consumo de massa é um problema complexo. Conforme BOURDIEU (1983), tal 

passagem não pode ser explicada simplesmente pela lógica relativamente autônoma 

do campo da produção de bens e serviços esportivos e, mais precisamente, pelo 

desenvolvimento, no interior deste campo, de uma indústria do espetáculo esportivo. 

O próprio desenvolvimento da prática do esporte, mesmo entre as classes 

dominadas, se deu devido às suas principais predisposições, como formar o caráter e 

ocupar os jovens a menor custo. Estas foram, sem dúvida, características chaves para 

a multiplicação das associações esportivas que foram progressivamente recebendo 

apoio dos poderes públicos. 

Este meio econômico de controlar e monitorar adolescentes estava 

predisposto a se tornar um instrumento e um objeto de lutas entre instituições de 

certa forma organizadas para a mobilização e a conquista política das massas e que 

ao mesmo tempo competiam pela conquista simbólica da juventude. Ou seja, sempre 

existiram lutas pelo controle no esporte nas várias instâncias políticas. 

O que acontece a partir da divulgação do esporte é uma reinterpretação, por 

parte das classes dominadas, das funções, princípios e das próprias práticas (que vai 

no mesmo sentido da transformação das expectativas e exigências do público). 

Conforme BOURDIEU (1983), o fair play e o espírito de equipe são transformados, 

pelas classes dominadas, no gosto pela violência, na busca de records através do 

sacrifício. Esses novos valores e “interesses” se harmonizam e são correlatos ao 

desenvolvimento de uma indústria - privada ou pública - do espetáculo esportivo. 
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Além disso, a carreira esportiva representa uma das únicas vias de ascensão social 

para as crianças da classe dominada. 

Assim, por maior que seja a importância que reveste a prática de esportes 

(como o futebol) para os adolescentes das classes populares, os esportes ditos 

populares também e principalmente funcionam como espetáculos – cujo interesse 

dos consumidores se deve principalmente à participação imaginária que a 

experiência passada de uma prática real autoriza. O esporte, que nasceu dos jogos 

realmente populares, isto é, produzidos pelo povo, retorna ao povo sob a forma de 

espetáculos produzidos para o povo. 

No cerne desta evolução do campo esportivo estão as lutas que disputam o 

monopólio de imposição da definição legítima da prática esportiva e da função 

legítima da atividade esportiva: amadorismo contra profissionalismo, esporte-prática 

contra esporte-espetáculo, esporte de elite e esporte popular. Mais recentemente, a 

luta principal travada no interior do campo é a luta que disputa a gestão e o controle 

do esporte profissional: gestão amadora ou política contra gestão profissional, clube 

social contra empresa profissional. 

Esta breve evolução do esporte moderno pode ser representada pela figura 1. 

Fase Ancestral -
Prática Cultural
....Ritual de Guerra - Tsü-tsü....
....Lazer da nobreza - Calcio....
....Jogo popular - mob football....

Esporte Amador
Redefinição de significado e
função
Racionalização
Filosofia Política do Esporte
Conquista simbólica das massas

Esporte Profissional
Redefinição de significado e
função
Reinterpretação popular
Consolidação da indústria do
espetáculo esportivo

 

Figura 1 - As três fases principais do esporte moderno (Fonte: elaborada pelo próprio autor) 
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2.2. A História do Negócio Futebol no Brasil 

Quando propomos a análise da História do Negócio para as organizações de 

futebol no Brasil, implicitamente estamos supondo que tais organizações atuem 

como empresa. A Lei Pelé, que ainda hoje é objeto de discussões no Congresso 

Nacional, previa a obrigatoriedade da transformação dos clubes e entidades de 

administração do futebol em empresas. Contudo, ela não é a criadora do futebol 

empresa. Foi a profissionalização irreversível do futebol que exigiu algo como a lei 

Pelé, e não o contrário. A atuação dos clubes de futebol como empresas é um 

processo evolutivo que há muito tempo vem acontecendo no futebol brasileiro e 

mundial. 

Neste tópico, buscamos entender a natureza e a lógica básica da estrutura de 

negócios das organizações de futebol profissional utilizando uma análise 

simplificada do modelo de BOURDIEU (1983) e agregando o estudo da história das 

relações econômicas. Nesta análise, buscamos entender as mudanças ocorridas no 

ambiente (o que Bourdieu chamou de “Oferta”) em que se desenvolveu o futebol 

como negócio de clubes e federações (e atualmente ligas) no Brasil. 

Este ambiente pode ser dividido em duas categorias básicas para efeito de 

simplificação de nossa análise e aproveitando os conceitos propostos por 

BOURDIEU (1983): 

- Prática: representa os agentes e instituições ligados direta ou 

indiretamente à produção de espetáculos futebolísticos8 – agrupamentos 

esportivos (clubes, federações e confederações) e produtores e vendedores de 

serviços diretos (médicos, treinadores, psicólogos, etc.); esta categoria 

representa o ambiente interno às organizações de futebol profissional, 

ambiente este responsável pelas suas ofertas aos seus vários tipos de 

consumidores enquanto consumidores do futebol como espetáculo; 

- e Consumo: representa os consumidores de bens ou serviços ligados 

                                                 
8 estes espetáculos são o resultado do que costumamos chamar de Copas ou Campeonatos, que 
basicamente se caracterizam pela organização do sistema de disputa entre as entidades de prática que 
compõem determinada Federação (Federação Paulista de Futebol, por exemplo) ou Liga de Clubes 
(Clube dos 13, no Brasil). 
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ao futebol, que não participam da produção do espetáculo em si, mas podem 

ser divididos em: 

- consumidores finais: torcedores; 

- e intermediários: produtores e vendedores de bens (necessários à 

prática – Nike, adidas, etc. – e em geral – patrocinadores) e 

produtores e vendedores de espetáculos esportivos e bens 

associados (TV, loteria, empresas licenciadas, etc.). 

A categoria Consumo representa os principais relacionamentos comerciais 

dos consumidores que fazem parte do ambiente operacional das organizações de 

futebol, ambiente este que ainda inclui outros públicos9 relevantes para tais 

organizações. 

Enquanto prática, inúmeras são as análises que podem ser feitas do futebol 

levando-se em conta critérios sociológicos e históricos. Tendo em vista a escassez de 

pesquisas científicas sobre a história econômica do futebol, nossa análise a seguir se 

baseia principalmente nos autores WITTER (1996) e MURAD (1996). Ela não 

pretende ser exaustiva, mas apenas destacar alguns dos principais aspectos históricos 

sobre a evolução das entidades de prática e de administração do futebol brasileiro. 

Enquanto consumo, o que nos interessa é descobrir as fases determinantes 

que marcaram a constituição da atual estrutura de negócios das principais 

organizações de futebol no Brasil. 

 

2.2.1 – Futebol no Brasil – da prática elitista ao esporte profissional 

Para GALEANO (1995) “a história do futebol é uma triste viagem do prazer 

ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a 

beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar”. Nesta frase de Galeano 

está a essência da crítica sobre a evolução do futebol enquanto prática, não só no 

Brasil, mas também no Mundo. 

O futebol brasileiro, principalmente enquanto prática, é mais arte do que 

esporte. Elementos da invenção artística, a liberdade, a espontaneidade e a 

criatividade são características definidoras da estética do futebol brasileiro. 
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Nossa análise histórica, para efeito de simplificação, irá dividir a história do 

futebol brasileiro em duas fases distintas: a primeira, tratando do futebol amador e a 

segunda do início e da consolidação do profissionalismo. Nosso intuito aqui é apenas 

destacar as fases principais da evolução do futebol brasileiro enquanto prática, 

tratando de, nas entrelinhas, destacar ainda os principais agentes e instituições que 

compõem o que chamaremos de sistema produtor de espetáculos esportivos. 

Futebol Amador (até o início da década de 30). Quando chegou ao Brasil, o 

futebol era um esporte elitista e racista. Era praticado apenas nos Clubes Sociais da 

elite brasileira, principalmente no eixo Rio-São Paulo. Nesta fase, as Entidades de 

prática eram compostas por Clubes da elite e jogadores amadores. A International 

Football Association Board, fundada em 1886 é a guardiã das regras e da 

organização desse esporte até hoje. Para o Brasil, as regras são trazidas da Inglaterra 

por Charles Miller em 1894. A FIFA (Federação Internacional de Futebol 

Association), cujas funções principais são organizar e fiscalizar o futebol mundial, é 

fundada em 1904. 

Diferentemente da Inglaterra (o país “inventor”), o futebol no Brasil foi 

“importado” por Charles Miller, oficialmente em 1894, primeiramente para a cidade 

de São Paulo, já como um esporte aristocrático que era praticado apenas nos clubes 

de elite. Nota-se também a criação de Ligas de Futebol, um organismo típico dos 

esportes coletivos cujo intuito é organizar campeonatos entre Clubes dentro dos 

parâmetros e regras estabelecidas pela FIFA. 

Na mesma época, paralelamente a esta “história oficial”, vinha sendo gestado, 

no seio das camadas populares, um processo subterrâneo, clandestino, de paixão, 

divulgação e prática futebolísticas. Driblando todas as interdições (de caráter 

unilateral e discriminatório por parte dos Clubes e Ligas), por meio das várzeas, das 

“peladas” e da periferia, negros, mulatos e brancos pobres engendraram uma posição 

firme: a da apropriação e da inversão do código vigente, isto é, a popularização e a 

democratização do futebol (destaque para a fundação do Corinthians, em 1910, de 

origem popular, que teve maiores dificuldades que outros clubes de elite para poder 

participar da Liga Oficial de Futebol em São Paulo). Este processo atravessa os anos 

                                                                                                                                           
9 estes públicos são responsáveis pelos demais tipos de relacionamento, ou seja os não econômicos 
(por exemplo com o governo, comunidade, concorrentes, etc.). 
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da Belle Époque mais ou menos no anonimato e se instala e se consolida quando o 

Vasco da Gama se torna bi-campeão do Campeonato Carioca em 1924 (invicto) com 

um time basicamente composto por negros e pobres, numa época em que ainda se 

tentava preservar o caráter distintivo e elitista do esporte. 

A partir da década de 20 notadamente, a história do futebol brasileiro vai 

forjar os antecedentes de uma nova fase, a mais original, produtiva e espetacular de 

sua trajetória, ou seja, a sua popularização e democratização. O futebol nas várzeas 

devolveu ao povo o que era seu por direito, já que este esporte, na sua origem, foi 

“inventado” com base nas manifestações culturais das camadas populares da 

Inglaterra do final do século XIX. 

O que marca o final desta etapa do futebol é a sua expansão rápida e o 

surgimento de clubes por todo o país. Portanto, conforme WITTER (1996), durante 

os vinte primeiros anos do século XX, o futebol, ainda amador, consolidou-se, 

popularizou-se e encantou o mundo. Aos poucos os meninos ricos começaram a se 

misturar aos meninos pobres, e os brancos, aos negros e mulatos.  

Início e consolidação do profissionalismo (após a década de 30). Nesta fase, 

marginalizados, os craques surgidos nas várzeas começavam a ser “contratados” 

pelos Clubes que queriam melhorar seu desempenho dentro do campo. Neste ponto, 

percebe-se que o desempenho em campo era um objetivo importante para os clubes, 

não só por fazer parte da filosofia aristocrática do will to win, mas principalmente por 

dar status de vencedor aos dirigentes de clube que usavam isto em benefício próprio 

(principalmente para fins políticos). Isto significou que, embora resistentes à 

participação de negros e pobres no futebol, mas impressionados com o seu 

desempenho em campo, a maneira encontrada para contornar tal impasse foi a 

contratação desses jogadores como empregados do clube. A partir daí, o 

profissionalismo busca conter o êxodo de craques para o exterior e tornar os times 

mais competitivos. 

Algumas Entidades de prática (Clubes) de origem amadora resistem à idéia de 

profissionalização, porém, a popularidade do esporte (os campeonatos estaduais 

ganham força e passam a atrair grande público) e dos jogadores forçava os clubes a 

remunerarem seus atletas. Mesmo assim, os dirigentes dos clubes tratavam seus 

atletas de forma bastante paternalista, e impunham sua vontade nos contratos. Em 
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1976, após a fase de romantismo do futebol brasileiro que veremos a seguir (de 1950 

até 1970), quando foi praticamente impossível reivindicar mudanças, os jogadores 

tiveram a profissão regulamentada na CLT. Com o fortalecimento do 

profissionalismo, médicos, preparadores físicos, fisioterapeutas, nutricionistas, 

psicólogos, e até a informática, além de outros departamentos de apoio se uniram ao 

treinador visando melhorar o “atendimento” dos profissionais da bola. São os 

chamados produtores e vendedores de serviços diretos aos clubes. 

A Federação Paulista de Futebol (FPF) é fundada em 1941, mesmo ano da 

fundação do Conselho Nacional de Desportos (CND). A Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) é criada em 1980. 

Resumindo, podemos incluir a seguinte periodização10: 

- 1923 / 1933: Clandestinidade. Chamado de “anos românticos”, esse período 

marcou a criação do semi-profissionalismo, que surgiu como um apoio financeiro 

que se dava ao jogador (que ainda tinha que ter outro emprego). O profissionalismo 

chegava para ficar e os principais jogadores brasileiros da época começavam a deixar 

o país para jogar no exterior. 

A implantação do profissionalismo em 1933 teve como uma dupla finalidade 

conter o êxodo de craques para o exterior e tornar os times mais competitivos com 

jogadores oriundos das camadas sociais menos favorecidas, a partir de então, 

empregados do clube. 

- 1933 / 1950: Transição = do futebol elitista à popularização do futebol. 

Nesta fase se inicia a criação dos mitos do futebol. Na Copa do Mundo de Futebol de 

1938 destacou-se o inesquecível Leônidas da Silva, que ficaria conhecido como 

“Diamante Negro”, devido à sua brilhante participação nos jogos que disputou na 

Europa (o apelido também se consagrou, e até virou marca de chocolate). É a fase do 

“profissionalismo marrom”, que consistia numa recompensa dada pelos dirigentes de 

clubes aos jogadores que eram os chamados craques de seus times e, ou não tinham 

contrato, ou estavam com salário abaixo do que mereciam. 

Conforme WITTER (1996), é neste período que surge a prática de compra do 

                                                 
10 Periodização para a História Social do Futebol Brasileiro, conforme MURAD (1996), tomando-se a 
exclusão / inclusão das camadas populares como critério sociológico para o recorte das diferentes 
etapas. 
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passe11 do jogador. 

A Segunda Guerra interrompe a sequência dos campeonatos mundiais, porém 

não deixariam de ser disputados os campeonatos nacionais e regionais. Foi uma 

época em que nada se pode fazer no campo esportivo. Nesta fase, o esporte no Brasil 

sentiria os efeitos da Guerra na medida em que as imposições sócio-políticas de 

fidelidade às causas dos Aliados levaram muitos clubes a alterar os seus nomes: o 

atual Palmeiras chamava-se Palestra Itália. 

- 1950 / 1970: Revolução, Consolidação = auge do futebol brasileiro e 

conquista do tricampeonato, o primeiro na história mundial. O mundo esportivo 

desenvolvia-se, os conhecimentos científicos na área esportiva foram aperfeiçoados e 

os jogadores começaram a ser mais exigidos. Com o fortalecimento do 

profissionalismo, novos departamentos foram criados: médicos, massagistas, 

dentistas (naquela época era comum os jogadores melhorarem muito seu 

desempenho atlético depois de resolverem problemas dentários), etc.. Os treinadores 

apostavam cada vez mais num jogo racional. 

O tricampeonato no México foi o ápice de uma época de ouro da Seleção e de 

grandes triunfos em competições internacionais disputadas por clubes brasileiros. 

- 1970 / 1990: Reelitização, Retrocesso = subtração de oportunidades a 

negros e pobres, pela eliminação de campinhos (várzeas) de futebol no país 

(urbanização desordenada e especulação imobiliária). Da década de 70 até 90, o que 

se verificou foi uma urbanização desenfreada principalmente nas médias e grandes 

cidades, aliada à ausência de políticas esportivas adequadas ao contexto brasileiro, o 

que de certa forma contribuiu para a diminuição significativa de campos de futebol 

(principalmente as várzeas, situadas em terrenos acidentados e esburacados) onde os 

futuros craques pudessem desenvolver seu talento tipicamente brasileiro 

(genialidade, superação de dificuldades, criatividade, etc.). Além da questão da 

urbanização, internamente às organizações de futebol profissional, se verificou 

também uma “importação” do estilo europeu de jogo, o que fez com que se 

privilegiasse jogadores “fabricados” nos próprios times segundo padrões europeus 

                                                 
11 o passe do jogador (no sentido tradicional) representa um vínculo esportivo entre clube e jogador 
que permanece mesmo depois do término do contrato de trabalho (vínculo trabalhista). Ou seja, como 
veremos a seguir no Caso Bosman, se o Clube não assinar a quebra do vínculo esportivo (passe), o 
jogador não poderá atuar mais em nenhum outro clube filiado à FIFA, e ficará sem receber salário. 
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(força física, principalmente). 

Com isto, conforme MURAD (1996), os grandes craques se tornaram 

escassos, assim como as conquistas do futebol brasileiro. O profissionalismo evoluiu. 

Como resultado, as estratégias dos treinadores e o desempenho atlético dos jogadores 

melhoraram e métodos mais apropriados para a confecção dos produtos esportivos 

necessários para a prática do esporte foram adotados. 

É importante salientar, conforme WITTER (1996), que a hegemonia do 

mundo capitalista altera as relações entre o atleta profissional e os clubes. As 

transações de jogadores envolvem milhões de dólares e passaram a ser uma das 

principais estratégias de negócios dos clubes brasileiros. Em função disto, o 

comportamento dos jogadores também se altera: os antigos, talvez menos 

“profissionais” e com histórias trágicas, tinham uma “postura” mais condigna para 

com os clubes que os contratavam (o que se costumou chamar de “amor à camisa”); 

permaneciam fiéis às tradições dos clubes e eram ligados emocionalmente a eles. 

Hoje, em busca da independência financeira, e em virtude da prática de compra e 

venda de jogadores ser uma constante e até regulamentada pela FIFA, os jogadores 

se transferem com maior frequência de uma equipe para outra. Este aspecto do 

campo esportivo é o que podemos chamar de funcionamento do mercado de 

jogadores (isto será explicado posteriormente). 

 

2.2.2 – O Negócio Futebol no Brasil – principais aspectos históricos 
sobre o Consumo Esportivo 

O Consumo Esportivo pode ser representado pelos principais agentes 

consumidores das práticas esportivas enquanto espetáculo, ou seja, todos aqueles 

interessados e consumidores do futebol, enquanto consumidores de bens ou serviços 

ligados ao espetáculo de futebol. Esta categoria foi dividida anteriormente em 

consumidores finais (torcedores) e consumidores intermediários (TV, loteria, 

patrocinadores, etc.). 

Para identificarmos as principais fases da evolução do consumo esportivo no 

Brasil, faremos uma analogia com a evolução do sistema ou do perfil de receitas do 

futebol inglês. Afinal, este perfil de geração de receitas é o próprio indicador dos 

tipos de consumidores que foram se agregando ao chamado sistema produtor de 
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espetáculos esportivos. Partimos pois do pressuposto de que a evolução do sistema 

inglês de receitas é um bom indicador da evolução do consumo na “indústria” do 

futebol profissional como um todo. EKELUND (1998), falando sobre a experiência 

da Liga Inglesa de Futebol, propõe a seguinte evolução do sistema de receitas: 

A Era do Estádio (até a década de 50) - tudo girava em torno da receita das 

entradas. Nesta fase, surge a principal ligação para o negócio futebol: a ligação 

torcedor-clube. A história desta ligação, bem como suas principais implicações para 

o negócio futebol serão detalhadas mais adiante. 

A Era da TV Comercial tradicional (nos anos 50, 60 e 70) - quando o sistema 

de transmissão pública da TV tinha os direitos gratuitos e os jogos eram transmitidos 

sem pagar nada aos clubes. Isto deu origem aos patrocinadores. 

A Era dos Patrocinadores (anos 80) - os patrocinadores, interessados na 

audiência e visibilidade que o futebol proporciona às suas marcas, começaram a 

surgir e cada vez mais eles têm uma participação maior em termos de geração de 

receitas, tanto para os clubes como para as ligas. 

A Era da Nova Mídia (a partir da década de 80) - a TV paga verdadeiras 

fortunas atualmente para transmitir os jogos, mas sua evolução rápida requer uma 

perspectiva diferente para o futuro do negócio. A era da nova mídia inclui a TV via 

satélite, novas mídias e a internet como os grandes consumidores e 

consequentemente financiadores das organizações esportivas. O importante aqui é 

saber que se estes consumidores (intermediários) estão pagando pelos seus direitos, 

eles também têm que ter lucro, assim como os jogadores e os clubes. 

Esta breve evolução do consumo futebolístico apenas identificou as principais 

fases evolutivas do sistema de receitas do futebol como negócio. Agora é interessante 

irmos em busca de um modelo básico de relacionamentos que especifique as 

principais características deste negócio chamado futebol para as organizações de 

futebol profissional (chamadas aqui de sistema produtor de espetáculos 

futebolísticos). 
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2.3. O negócio futebol – em busca de um modelo básico de 
relacionamentos 

Tendo visto a breve história do futebol como negócio, dividida em: 1) história 

dos agentes e instituições ligados à “Prática” do futebol profissional12 e 2) história 

dos agentes e instituições ligados ao “Consumo” do futebol profissional, fica claro a 

necessidade de uma estrutura lógica que indique as principais especificidades dos 

relacionamentos de negócio entre estes dois tipos de agentes. 

 

2.3.1 - O cliente Torcedor : o princípio de tudo 

A análise da evolução do consumo de espetáculos futebolísticos pode ofuscar 

a importância de um agente consumidor importantíssimo para o negócio futebol – o 

torcedor. Foi a partir dos torcedores que todos os outros clientes (TV, patrocinadores, 

etc.) surgiram. Este mercado consumidor relativamente cativo (os torcedores) é a 

chave que atrai a televisão. Ou seja, o que capitaliza o valor do mercado esportivo é 

o poder da torcida, o poder da televisão e o poder dos jogadores. Quando se deixa de 

considerar essa ligação primária entre torcedor e clube, o poder da torcida pode 

perder a intensidade, acarretando uma perda do valor global do mercado 

futebolístico. 

Essa ligação primária, conforme TAYLOR (1998), é fruto de uma 

combinação histórica de dois fatores. 

O primeiro fator histórico mostra que as pessoas que se tornaram 

consumidores apaixonados do futebol na Grã-Bretanha, nesta última parte do século, 

foram os imigrantes das comunidades rurais que vieram para os centros industriais e 

precisavam de novas identidades. O futebol funciona no mundo inteiro como a 

melhor forma de dar às pessoas uma identidade primária. No Brasil, parece ter 

ocorrido o mesmo processo. O Palmeiras fundado pelos imigrantes italianos, o Vasco 

da Gama pelos portugueses, etc.. “O futebol realoca e reidentifica as pessoas e se 

torna virtualmente uma religião urbana”, conforme TAYLOR (1998). 

O segundo fator se relaciona à impossibilidade de comercialização dos clubes 

                                                 
12denominadas Entidades de Prática Desportiva (Clubes) e Entidades Nacionais de Administração do 
Desporto (Federações e Confederações). 
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nas primeiras décadas após o surgimento do futebol. E isto os paralisou no local em 

que eles nasceram, dando a eles esta conexão com este lugar. 

Estas duas coisas produziram um relacionamento profundo e duradouro entre 

os clubes de futebol e seus fãs, e este relacionamento é o maior recurso natural que o 

futebol tem. Os torcedores não mudam. Você troca de esposa, de cidade mas não 

muda de time. Logo, o futebol não é um negócio comum, não tem nada a ver com 

satisfação do produto. É uma relação emocional, na maioria das vezes de sofrimento, 

que pode ser convertida ou até explorada como uma relação comercial, conforme 

TAYLOR (1998). 

Além disso, esta relação é revitalizada ciclicamente pela rivalidade criada 

entre os times ao longo das décadas. Na verdade, a rivalidade é um dos aspectos mais 

importantes no negócio futebol (isto será discutido mais adiante, quando falarmos do 

âmbito cooperativo de atuação dos clubes), pois é o alimento da paixão do torcedor 

pelo clube. Ou seja, tanto clube (empresa) quanto torcedor (cliente) dependem da 

existência saudável dos rivais. Por exemplo, é inimaginável a rivalidade Corinthians 

x Palmeiras deixar de fomentar a paixão de seus torcedores. Ciclicamente, esta 

paixão fomenta aquela rivalidade. 

O relacionamento torcedor-clube é o que chamamos de patrimônio, e quando 

você avalia economicamente um clube de futebol, o seu valor (ou seja, sua 

capacidade de geração de receitas) está na força (devoção) e distribuição de seus 

clientes principais - os torcedores: 

- quantos torcedores o clube tem; 

- qual é o retorno de um jogo em termos de audiência (tanto no estádio quanto 

pela TV); 

- quantas pessoas adoram este clube e qual a intensidade desta devoção; 

- qual é a expansão demográfica dos torcedores, etc.. 

Como podemos ver, o principal recurso dos clubes de futebol é o seu 

patrimônio de fãs e a sua exploração parece inevitável. Contudo, os dirigentes das 

organizações de futebol devem ser cautelosos, pois a lógica do negócio futebol não 

se parece com a lógica dos negócios tradicionais. Sobre isto, TAYLOR (1998) 

argumenta que os perigos de uma exploração comercial bruta são claros e parecem 

estar ligados a dois fatores básicos: um social e outro de negócios. 
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O perigo social: conforme TAYLOR (1998), não se sabe como isto funciona, 

quão importante isto é, mas o futebol está fundido no tecido social da Europa e da 

América Latina das maneiras mais complexas. O que se sabe, após pesquisas 

realizadas pelo autor, é que o futebol representa uma válvula social para inúmeros 

jovens e adultos, uma espécie de nutrição psicológica que possibilita o senso da 

vitória, do sucesso, do reconhecimento e da identificação para estas pessoas. O autor 

pressupõe que se o futebol lhes for retirado, os custos sociais desta deterioração 

cultural serão altos - tumultos, exclusão, etc. 

“O segundo perigo de uma exploração comercial bruta é o dano inevitável ao 

valor central do negócio, isto é, o seu patrimônio de fãs”, conforme TAYLOR 

(1998). Do ponto de vista empresarial, o pensamento no curto prazo, além de já estar 

ultrapassado nas empresas modernas, se mostra inadequado para a gestão de clubes 

de futebol. A falta de sensibilidade ao contexto pode significar críticas pesadas da 

população. Logicamente é grande a tentação para se explorar este recurso natural, 

fruto do relacionamento histórico entre clubes e torcedores. 

Sobre esta questão, TAYLOR (1998) defende uma exploração mais 

cuidadosa e cita o exemplo do aumento dos preços dos ingressos e as mudanças 

sociais dentro da platéia, alertando para os possíveis danos para o negócio no longo 

prazo fruto desta nova visão estratégica. O autor argumenta que este processo de 

ascensão social das torcidas é uma preocupação com relação à fidelidade destes 

novos torcedores. 

O futebol precisa levar em conta as queixas do público tradicional que provou 

ser tão vital ao negócio. Perder este público seria uma estupidez muito grande em 

qualquer negócio, segundo TAYLOR (1998). 

A visão do professor Taylor parece bastante correta, e pode perfeitamente ser 

aplicada na gestão dos Clubes brasileiros. Esta discussão sobre visão de negócio será 

retomada mais adiante. Por hora, essas considerações juntamente com as 

considerações históricas que vimos anteriormente serão de suma importância para 

respondermos a outras duas questões: afinal, quem são as organizações que 

comandam este negócio ? Quem são seus principais clientes / fontes de receita ? 

Qual é a lógica de seus relacionamentos de negócio ? 
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2.3.2 – O Macro-Sistema de relacionamentos – a base da estrutura de 
negócios no futebol 

Como vimos anteriormente, o torcedor foi o elemento-chave na constituição 

dos principais relacionamentos comerciais das organizações de futebol. Sua “paixão” 

pelos clubes e seleções nacionais é fruto de um relacionamento de longo prazo que se 

consolida a cada dia, mas que deve, primeiro, ser discutido em mais detalhes. Essa 

discussão é importante para que não se corra o risco de subestimar a importância 

desse relacionamento para o negócio futebol como um todo. 

Nossa proposta aqui é apresentar uma primeira perspectiva sobre a estrutura 

de relacionamentos das organizações de futebol. Esta análise desemboca numa 

primeira representação do negócio como um macro-sistema que enfeixa a estrutura 

atual de negócios de tais organizações e pode servir também como um símbolo da 

lógica do negócio futebol. 

Como pudemos perceber a exploração comercial eficaz do principal 

patrimônio do clube, qual seja o seu patrimônio de fãs ou torcedores, é uma tarefa de 

suma importância para sua estratégia de longo prazo.. No entanto, como vimos 

anteriormente, apesar de este ser o principal relacionamento a ser gerenciado pelo 

clube, existem outros relacionamentos comerciais que atualmente dão o suporte 

financeiro central para a maioria dos grandes clubes do futebol mundial, como por 

exemplo a TV, os patrocinadores interessados no marketing, etc.. 

Complementando esta visão para o caso brasileiro, com relação ao outro pilar 

do mercado futebolístico (os jogadores), estamos vendo há tempos os melhores 

jogadores deixarem os principais clubes de futebol em busca de melhores salários e 

condições de trabalho (campeonatos mais organizados e menos desgastantes) na 

Europa. Isto acarreta uma perda do valor global do mercado futebolístico brasileiro, 

já que os jogadores são o recurso principal para os clubes produzirem o espetáculo 

futebolístico. No entanto, as receitas cada vez maiores geradas através de 

transferência de jogadores para os clubes europeus caracteriza a existência de um 

mercado de jogadores que opera paralelamente ao mercado consumidor de 

espetáculos futebolísticos. Este mercado secundário chega a ser responsável por 
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cerca de 50% da receita13 gerada por clubes brasileiros (este assunto será discutido 

mais adiante, na análise da cadeia produtiva da indústria de futebol). 

Mas, afinal, como se compõem os relacionamentos no mercado futebolístico. 

Quem são as organizações vendedoras ? Quais são os clientes e negócios ? 

Ao olharmos a história do futebol brasileiro e mundial, podemos notar a 

existência de dois grandes conjuntos de agentes: um conjunto de agentes ligados à 

produção de espetáculos esportivos (ou hierarquia principal) que comanda e organiza 

essa matéria-prima (o futebol) de grande potencial econômico; e um conjunto de 

“clientes” que compram os vários produtos e serviços ligados ao futebol. Veja a 

figura 2. 

CONJUNTO DE CLIENTES /
NEGÓCIOS

ESCALA HIERÁRQUICA
DO FUTEBOL MUNDIAL

Ligas / Federações

FIFA

Confederações

Clubes

Fãs de futebol (bilheterias)

Empresas patrocinadoras
principais

Empresas patrocinadoras de
material - patrocinador técnico

TV

Loterias

Licenciamento - exploração da
marca

Merchandising - venda de
mercadorias pelos clubes

Serviços prestados no estádio -
restaurantes, outros eventos, etc.

Placas de propaganda nos
estádios

Outros clubes ou federações
 

Figura 2 – Os relacionamentos entre agentes produtores e consumidores no futebol como 

negócio (Fonte: elaborada pelo próprio autor) 

 

Logicamente, não podemos nos esquecer que a relação com o ambiente 

(relações não econômicas) é de suma importância para as pretensões de longo prazo 

das organizações que comandam o futebol mundial. As pressões externas, 

principalmente no futebol (um produto cultural de grande interesse público), sempre 

                                                 
13 Fonte: Relatórios Anuais; Publicações; Análises BOOZ-ALLEN & HAMILTON, 1999. 
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existirão e serão forças importantes a serem levadas em conta na condução dos 

negócios das organizações de futebol com a cadeia de clientes. Existem vários 

exemplos deste tipo de força agindo nos clubes e ligas e/ou federações, como por 

exemplo: 

- No Brasil: a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na 

Câmara dos Deputados e outra no Senado da República (no ano de 2000) para 

analisar o contrato de patrocínio entre a empresa de material esportivo Nike e a 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de outras irregularidades ligadas à 

sonegação de impostos e negociação fraudulenta de jogadores com o exterior; 

- o caso da empresa de televisão Televisa S.A., que detém a propriedade de 

três equipes da Cidade do México, além dos direitos de transmissão das partidas de 

vários outros times - o que, para muitos observadores, confere à Televisa muito 

poder sobre o futebol no México. 

A análise do conjunto de agentes ligados à produção de espetáculos 

esportivos pode ser feita através de uma breve descrição da estrutura hierárquica que 

organiza e administra os principais relacionamentos comerciais destes agentes com a 

cadeia de clientes. Ela pode ser visualizada da seguinte maneira (enfatizando a 

espinha dorsal que “comanda” o futebol brasileiro): 

ConmebolAFC CAF Concacaf OFC Uefa

FIFA

CBF

Federações
estaduais

AFC- Confederação Asiática de Futebol
CAF- Confederação Africana de Futebol
OFC- Confederação da Oceania de Futebol
Uefa- União das Associações Européias de

Futebol
Conmebol- ConfederaçãoSul-Americana de

Futebol
Concacaf- Confederação Norte-Centro-

Americana e do Caribe de Futebol

Clubes

 

Figura 3 - Organograma do futebol mundial (Adaptado de BRUNORO & AFIF, 1997) 
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Para entendermos a forma de organização e funcionamento dentro da 

principal hierarquia dos agentes que comandam o negócio futebol (ou seja, que 

comandam a produção de espetáculos esportivos), começaremos um breve passeio 

pelos principais objetivos da FIFA, conforme BRUNORO & AFIF (1997): 

- Promover o futebol em todas as formas que julgar conveniente; 

- Desenvolver relações amistosas entre clubes, confederações e jogadores, 

colaborando para a organização dos jogos, em todos os níveis, ... 

- Controlar o futebol em todas as suas formas ... para que não sejam 

infringidos os estatutos e os regulamentos da entidade, ou as regras do jogo ... (não 

serão permitidas discriminações de qualquer natureza) 

- Prover, via disposições estatutárias, os princípios válidos para decidir e 

resolver todas as diferenças que poderão surgir entre as associações nacionais 

(Confederações e Federações no caso do Brasil). 

Com relação às federações nacionais e internacionais (como a Confederação 

Brasileira de Futebol, UEFA, Concacaf, etc.), sua organização e política de atuação 

varia de um país ou continente para o outro. Por exemplo, a experiência européia 

indica que o sistema federativo14 para o futebol de primeira linha foi superado. Esses 

países têm uma instância superior (no Brasil, a CBF) que cuida das chamadas 

questões institucionais do futebol (aplicação e fiscalização de regras, organização e 

gestão das seleções nacionais de futebol em todas as categorias reconhecidas pela 

FIFA, etc.), mas que não administra a vida dos clubes e a organização dos 

campeonatos (principal produto ou matéria-prima dessa estrutura). A organização e 

administração dos campeonatos fica a cargo de empresas (ligas profissionais) que 

perceberam o futebol mais como negócio do que como objeto de disputas políticas e 

regionais do sistema tradicional. Na verdade, se observarmos as questões abordadas 

na Lei Pelé, veremos a presença da questão da autonomia dos Clubes que na forma 

de Ligas são livres para organizar seu principal produto, os campeonatos. 

Portanto, a organização dos campeonatos é a atividade mais importante para 

as chamadas entidades de administração do futebol profissional. É a partir dos 

                                                 
14 que congrega as entidades de prática de futebol de todo país, independentemente do seu tamanho – 
medido em termos de arrecadação – e de sua posição nas várias divisões dos campeonatos nacionais. 
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critérios de elaboração do campeonato que os principais clientes se posicionam para 

comprar os produtos e serviços a eles oferecidos. Como vimos, na Europa essa 

atividade já é desempenhada por uma extensão dos Clubes, ou seja, empresas (Ligas) 

formadas especificamente com este fim. Até agora (2001), no Brasil, os clubes, no 

caso o “Clube dos 13”, composto pelos principais clubes nacionais, vendiam uma 

mercadoria que não era totalmente sua (os clubes negociam a venda de direitos de 

transmissão para a TV de um campeonato organizado pela CBF). 

Com relação às funções e objetivos dos Clubes dentro dessa estrutura 

hierárquica, eles podem ser considerados entidades empresariais dotadas de certa 

autonomia, que negociam suas “marcas” legitimadas historicamente. 

O conjunto de clientes que fazem dos negócios de clubes e Federações / Ligas 

parte é composto pelo torcedor ou consumidor final e pelos outros clientes 

intermediários. Os clubes também possuem outro tipo de relacionamento comercial 

bastante conhecido nos dias atuais - a compra e venda de jogadores para outros 

clubes, empresários FIFA15 ou até federações. Este é o motivo para a inclusão dos 

clubes e federações na cadeia de clientes / negócios da figura 2. Este tipo de 

relacionamento dá origem ao que chamamos de mercado de jogadores e será 

discutido oportunamente. 

O relacionamento torcedor-clube já foi discutido anteriormente. Basicamente, 

podemos dizer que o consumidor busca no produto oferecido pelo clube (jogos de 

futebol) uma forma de entretenimento e de se identificar socialmente (identidade 

cultural, originalmente, e de grupo atualmente). Já o clube busca transformar esse 

relacionamento complexo (de sofrimento, conforme TAYLOR, 1998) em um 

relacionamento comercial. Contudo, é necessário agora discutirmos a complexidade 

dos relacionamentos que as organizações de futebol profissional mantém não só com 

os torcedores mas com todos os clientes de seu conjunto de negócios. A figura 2 

mostrou uma primeira sistematização do negócio futebol. “Os relacionamentos entre 

agentes produtores e consumidores no futebol como negócio”, simplificadamente, 

apenas separou agentes relacionados à prática ou à produção e agentes relacionados 

ao consumo do espetáculo futebolístico. Porém, um esquema um pouco mais 
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detalhado se faz necessário a partir de agora. Um esquema que identifique os tipos 

principais de relacionamentos nos quais se enquadrem os vários relacionamentos 

comerciais que irão compor a estrutura de negócios para os clubes de futebol. Veja a 

figura 4. 

 

SISTEMA PRODUTOR DE
ESPETÁCULOS DE FUTEBOL

CLIENTE
INTERMEDIADOR:

TV, patrocinadores, etc..

CLIENTE FINAL:
TORCEDOR OU FÃ

DE FUTEBOL

1(direto)

1(indireto)

Relacionamentos

2

3(direto e indireto)

 

Figura 4 - O Macro-Sistema de Relacionamentos no Futebol como Negócio (Fonte: 

elaborada pelo próprio autor) 

                                                                                                                                           
15 Estes empresários são os únicos agentes, fora os clubes e federações, autorizados pela entidade 
máxima do futebol mundial (FIFA) a negociarem “passes” de jogadores (por hora, o passe ainda 
existe no mercado internacional de jogadores). 
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Esses três tipos básicos de relacionamentos com clientes são a base da 

estrutura de negócios na qual se enquadram os vários relacionamentos comerciais 

envolvendo “ofertas de produtos ligados ao espetáculo futebolístico”. 

O relacionamento tipo 1 é o principal relacionamento, pois é ele quem 

determina o potencial e a geração de recursos para os clubes em particular e para as 

federações / Ligas e seus campeonatos em geral. É o que iremos chamar, a partir de 

agora, de valor da marca ou do campeonato, o que TAYLOR (1998) chamou, 

anteriormente, de patrimônio (para o caso dos clubes de futebol). 

Este relacionamento pode se dar diretamente, isto é, sem intermediários, 

como nos casos em que os torcedores assistem os jogos no estádio ou quando 

compram produtos/serviços em estabelecimentos do clube / federação (restaurantes 

nos estádios, lojas de produtos do clube, etc..). Ou também através de intermediários, 

quando os torcedores assistem aos jogos pela TV, ou compram produtos licenciados 

(loterias esportivas, camisas dos clubes, etc.). 

O relacionamento tipo 2 representa os vários tipos de relacionamentos 

comerciais com os consumidores intermediários interessados ou nos direitos de 

exploração da marca/campeonato das organizações de futebol (Produtores e 

vendedores de espetáculos esportivos e bens associados, como a TV, as empresas de 

licenciamento, etc.) ou interessados no Marketing Esportivo (Produtores e 

vendedores de bens, como os de material esportivo). 

O relacionamento tipo 3 representa os vários tipos de relacionamentos 

(diretos – pay-per-view, por exemplo – ou indiretos – exposição da marca do 

patrocinador nos jornais, por exemplo) existentes entre os consumidores 

intermediários e o torcedor. A este tipo de relacionamento está vinculada uma cadeia 

secundária de produção de serviços e produtos que incluem os campeonatos, clubes e 

jogadores como recursos, a mídia como instrumento de divulgação, a propaganda 

como negócio, o comércio de mercadorias esportivas, a construção da logomarca de 

um produto, tendo como cliente final de toda essa estrutura o torcedor. 

O papel dos jogadores dentro de toda essa estrutura complexa não será 

deixado de lado, pois eles representam os principais agentes (recurso) para o 

negócio, além de representar um “produto” de alto valor – principalmente para os 

clubes brasileiros, como declarou o presidente da principal associação de clubes do 
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Brasil, o Clube dos 13. Segundo ele, a negociação de jogadores é a principal fonte de 

renda para os Clubes brasileiros16. 

Finalizando, para representarmos o negócio futebol no Brasil e no Mundo 

podemos tomar por base as informações sobre os tipos de relacionamentos 

comerciais atualmente mais comuns para as Ligas e Clubes Italianos e Ingleses - 

nossa caracterização será baseada principalmente nos vários tipos de receitas desses 

clubes e ligas17: 

RELACIONAMENTO COMERCIAL 1 - relacionamento com a TV (direitos 

de transmissão); 

RELACIONAMENTO COMERCIAL 2 - relacionamento com o patrocinador 

principal (uso via marketing / Co-Gestão); 

RELACIONAMENTO COMERCIAL 3 - relacionamento com Loterias 

(exploração de jogos de azar); 

RELACIONAMENTO COMERCIAL 4 - relacionamento com o cliente 

torcedor / amante do futebol (bilheteria / merchandising); 

RELACIONAMENTO COMERCIAL 5 - relacionamento com o patrocinador 

técnico (uso via marketing); 

RELACIONAMENTO COMERCIAL 6 - relacionamento com empresas 

produtoras de bens (exploração da marca via licenciamento / placas de publicidade); 

RELACIONAMENTO COMERCIAL 7 - relacionamento com outros clubes / 

federações / empresas patrocinadoras (negociação de jogadores). 

A estrutura atual de negócios para clubes e Ligas varia de acordo com os 

países e regiões nas quais essas organizações estão sediadas, e está fortemente 

relacionada às possibilidades de Inovação oferecidas pela conjuntura sócio-

econômica local, além de depender bastante da “história gerencial” de seus 

administradores. Além disso, o ambiente regulamentador que permeia os 

relacionamentos de tal estrutura de negócios é um fator importante. Por exemplo, o 

poder público na Inglaterra proibiu (em 1999) a compra do Manchester United pela 

empresa de TV BSkyB alegando que isto poderia representar problemas no ambiente 

                                                 
16 Conforme declaração do Sr. Fábio Koff, presente no1º. Congresso Internacional EAESP de Gestão 
de Esportes organizado pela Fundação Getúlio Vargas. São Paulo. 
17 Segundo informações obtidas nos Anais do 1º. Congresso Internacional EAESP de Gestão de 
Esportes organizado pela Fundação Getúlio Vargas. São Paulo. 
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regulador da concorrência entre as empresas televisivas. Em contrapartida, como 

vimos anteriormente, no México tal iniciativa não foi questionada, o que permitiu a 

compra de três grandes clubes da Cidade do México pela Televisa S.A. 

No entanto, é importante notar que cada relacionamento comercial citado 

acima se enquadra em algum tipo de relacionamento mostrado na figura 4. 

Relacionamento do tipo 1(direto)- (indústria de futebol e torcedores): 

- bilheteria; 

- merchandising. 

Relacionamento do tipo 2 (indústria de futebol e clientes intermediários – 

venda de direitos): 

- de transmissão para as TVs; 

- de exploração de jogos de azar para as loterias; 

- de exploração do Marketing Esportivo para o patrocinador principal (de Co-

Gestão no caso da S. E. Palmeiras/SP); 

- de exploração do Marketing Esportivo para o patrocinador técnico; 

- de licenciamento de produtos para as empresas licenciadas; 

- de exploração das placas de publicidade nos estádios. 

Os relacionamentos do tipo 3 e o do tipo 1(indireto) representam, 

respectivamente, os relacionamentos diretos e indiretos entre intermediários e 

torcedores e indiretos entre clubes e torcedores. Como vimos anteriormente, a 

maioria destes relacionamentos está vinculada a uma outra cadeia produtiva que tem 

na mídia seu principal elemento operacional. 

O processo de negociação de jogadores é um processo a parte devido às 

peculiaridades históricas do campo futebolístico no mundo. Os jogadores, além de 

fazerem parte do mercado de recursos dos clubes, têm alto valor no mercado 

futebolístico global, como declarou TAYLOR (1998). Por isso alguns clubes, 

principalmente brasileiros, se voltam quase que exclusivamente para a negociação de 

jogadores como principal estratégia de negócios. 

Como podemos ver, esta análise histórica culminou com uma representação 

da estrutura básica de negócios para os clubes de futebol. Tal representação, ilustrada 

pela figura 4, servirá de base para a continuidade de nosso estudo sobre o processo 

de profissionalização dos clubes de futebol, principalmente como subsídio para a 
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análise da cadeia produtiva da indústria do futebol. 
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3. CONSTRUINDO UMA ESTRUTURA DE ANÁLISE PARA 
O ESTUDO DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO NO 

MODELO DE GESTÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL 

 

O problema da transformação do modelo de gestão estratégica de clubes-

empresas de futebol no Brasil (e no Mundo) é recente e, como vimos, dá a esta 

pesquisa um caráter essencialmente exploratório. Neste capítulo, aproveitando-se da 

abordagem usada por FLEURY & FLEURY (2000) para compreender o “processo 

de mudança” do tecido empresarial brasileiro, construiremos nossa estrutura de 

análise para entender este mesmo processo na indústria do futebol. Afinal, os clubes 

de futebol fazem parte de uma cadeia produtiva complexa e é a dinâmica desta 

cadeia que os empurram rumo à profissionalização de suas atividades (neste caso, 

definimos profissionalização de um clube como sendo a gestão eficaz de seus 

recursos na direção de seus objetivos estratégicos). 

Neste sentido, as estratégias e competências18 desses agentes são definidas em 

função de sua relação com o mercado e de sua posição na complexa rede de 

interações empresariais que os clubes mantêm. Por outro lado, a existência dessas 

competências possibilita a escolha de novas ou diferentes estratégias pela 

organização, gerando um círculo virtuoso, conforme FLEURY & FLEURY (2000). 

O significado e as implicações deste círculo virtuoso para o nosso estudo será 

mostrado no final deste capítulo. 

Contudo, para iniciarmos nosso entendimento sobre o processo de mudanças 

na gestão estratégica destes clubes, é fundamental ultrapassarmos uma visão estática 

da realidade, assumindo o movimento dos processos em curso, por meio da 

                                                 
18 As competências de uma organização, tomando por base as tipologias usadas por FLEURY & 
FLEURY (2000), são as competências técnicas, as sociais e as de negócio. Aqui, nos interessa o 
conceito de competência técnica, baseada na noção da divisão funcional da organização, que 
representa uma competência específica para a empresa realizar certa operação ou atividade. Por 
exemplo uma competência em operações está relacionada à capacidade da empresa em obter insumos 
e oferecer produtos e serviços. Se a estratégia competitiva adotada pela empresa for justamente a 
excelência em operações, então esta competência técnica deve ser a competência essencial na 
empresa, o que significa que a empresa deve orientar seus esforços de aprendizagem e inovação 
justamente para esta função. 
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identificação dos principais atores envolvidos, seus objetivos, processos de interação 

e indicadores de performance. 

Este mesmo raciocínio foi usado pelos autores supracitados para o estudo do 

processo de mudanças de alguns setores industriais brasileiros. Em um dos estudos 

realizados (indústria ou cadeia de transformação do plástico), falando dos aspectos 

metodológicos para a análise do desempenho competitivo da cadeia de produção do 

setor, os seguintes aspectos foram analisados pelos autores: características gerais da 

cadeia (identificação dos agentes e de quem assume o comando da cadeia, dos 

mecanismos de articulação da cadeia, etc.); análise dos indicadores de desempenho 

(receita por tonelada, etc.); características gerais do processo produtivo (operação da 

cadeia para a entrega dos produtos e serviços); relação entre os participantes da 

cadeia; fatores e funções críticas para a competitividade (discutindo-se a estratégia e 

a organização das empresas-alvo); e formação e gestão das competências (como, 

através da análise das políticas de gestão dos recursos humanos, a empresa está 

contribuindo para o desenvolvimento de competências necessárias para que as 

funções críticas sejam realizadas adequadamente). 

Se o capítulo anterior, simplificadamente e através de uma análise histórica, 

nos mostrou quais são e como se relacionam os principais agentes da indústria do 

futebol, a partir de agora, necessitamos construir um primeiro arcabouço que enfeixe 

as principais características da indústria do futebol, aproveitando-se do que fizeram 

FLEURY & FLEURY (2000) para a indústria de transformação do plástico19. Este 

primeiro arcabouço deriva das proposições específicas de pesquisa que seguem 

abaixo: 

1) Se estamos supondo que existe um processo de mudança de paradigma na 

gestão de clubes de futebol, é necessário entendermos as características da cadeia 

produtiva que representa a nova indústria do entretenimento, cadeia esta na qual tais 

organizações estão inseridas: 

- primeiro através do mapeamento da indústria20 do futebol 

(caracterização da cadeia de produção da indústria do futebol e 

                                                 
19 O modelo de análise usado por FLEURY & FLEURY (2000) contempla aspectos específicos que 
não consideraremos – principalmente os relacionados à gestão e formação de competências. 
20 essa caracterização terá como base os desenvolvimentos do capítulo anterior, que culminaram com 
uma representação inicial da estrutura de relacionamentos na indústria do futebol (Figura 4). 
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identificação de necessidades básicas de seus agentes); 

- segundo através da caracterização do processo de produção e do 

produto dessas organizações esportivas; e 

- terceiro através da análise dos indicadores básicos de performance 

e da lógica microeconômica básica que caracteriza este tipo de 

negócio (análise dos fatores e funções críticas para a empresa); 

2) A partir destas análises anteriores, podemos identificar as forças principais 

que empurram os clubes rumo à profissionalização de seu modelo de gestão 

estratégica, antes chamado por NETO (1998) de “gestão amadora”. Tais forças 

podem ser divididas em forças externas e internas. As internas são decorrentes 

das várias interações e interfaces entre os agentes que compõem a cadeia produtiva 

da indústria do futebol (clubes, dirigentes de federações, jogadores, empresários, 

patrocinadores, mídia, investidores, etc.) e dos próprios resultados econômicos e 

esportivos dos clubes. As externas são aquelas que derivam das mudanças 

tecnológicas, sócio-econômicas e políticas (legais ou institucionais) de qualquer 

sociedade. 

Ao final, tendo visto as especificidades da indústria de futebol, teremos 

subsídios para propor um modelo de análise para entendermos como surge a 

necessidade de profissionalização e emergem as estratégias e competências que 

irão conduzir os clubes daqui para a frente. 

 

3.1.O negócio Futebol – analisando a cadeia produtiva dos 
clubes de futebol 

Assim como fizeram FLEURY & FLEURY (2000) para mapear a indústria 

de transformação do plástico, a estrutura da cadeia produtiva para os clubes de 

futebol (que oferecem os produtos / serviços futebolísticos) pode ser definida com 

base nos mercados finais (identificando as necessidades básicas de seus agentes) a 

serem atendidos e nos insumos que são necessários aos clubes para que suas ofertas 

sejam entregues aos seus mercados consumidores. 
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3.1.1. Analisando as ofertas das organizações esportivas como 
atividades de serviço a mercados diferenciados 

 
Os tipos de operações de negócios em cada tipo de relacionamento mostrado 

pela figura 4, são primariamente definidos pelo tipo de mercado consumidor a que se 

refere a operação. Portanto, uma classificação dos diferentes mercados consumidores 

atendidos pelos clubes e ligas / federações se faz necessário, a partir de agora, para 

iniciarmos nossa análise sobre a estrutura da cadeia produtiva na qual os clubes 

operam. 

Mercado é o grupo de compradores reais e potenciais de um “produto”. O 

tamanho do mercado depende do número de pessoas que apresentam necessidades, 

têm recursos para fazer trocas e estão dispostas a oferecer esses recursos em troca do 

que desejam. 

Procurando definir os conceitos de mercado produtor e consumidor, 

KOTLER (1995) argumenta que, na economia moderna, a lógica da divisão do 

trabalho faz das pessoas especialistas que, na condição de fatores de produção (fator 

trabalho) das empresas, são produtoras e, na condição de consumidores de bens e 

serviços das empresas, são mercado. Ou seja, as pessoas num momento são 

“produtoras” e noutro são mercado. São produtoras quando vendem seu trabalho para 

o mercado das organizações que as contratam, recebendo dinheiro para que possam 

suprir suas necessidades. As indústrias, como produtoras de bens e serviços, vão ao 

que chamamos de mercado de recursos (Mão-de-obra, matéria-prima, etc.), compram 

esses recursos, e transformam-nos em bens / serviços. Esses bens são então vendidos 

ao mercado de Intermediários. Estes, agora, passam de mercado consumidor 

intermediário a produtores que vendem aos consumidores finais (mercado de 

consumo). Ou seja, cada economia consiste em um complexo intercâmbio de 

mercados produtores e consumidores interligados através de processos de troca. 

Tomando como base esta breve definição de mercado, cabe-nos fazer uma 

pergunta: 

Considerando-se as organizações esportivas (ligas / federações e clubes) 

como mercado produtor, quem são seus mercados consumidores, quais são suas 

ofertas e insumos usados ? 
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Para identificarmos os mercados de consumo e caracterizarmos as ofertas dos 

clubes e ligas de futebol, iremos nos basear na análise feita no final do capítulo 

anterior que culminou com uma primeira representação do negócio futebol. Como 

vimos, a figura 4 ilustrou os três tipos básicos de relacionamentos que fazem parte do 

negócio futebol. Os relacionamentos do tipo 1 e 2 mostraram que existem dois tipos 

de clientes no ambiente operacional das organizações de futebol profissional. 

O relacionamento do tipo 3, como foi dito anteriormente, representa uma 

cadeia secundária de produção de serviços e produtos que incluem os campeonatos, 

clubes e jogadores como recursos, a mídia como instrumento de divulgação, a 

propaganda como negócio, o comércio de mercadorias esportivas, a construção da 

logomarca de um produto, tendo como “cliente final” de toda essa estrutura o 

torcedor. Ou seja, no relacionamento 3, o mercado de intermediários, agora como 

produtores (a TV, a mídia e seus parceiros de negócio), operam para atender ao 

mercado “consumidor” alvo, no caso do futebol, os torcedores. 

Como podemos ver, existem clientes diferenciados que fazem parte de 

mercados diferenciados. Resumidamente então temos a seguinte estrutura: 

Mercado Produtor de espetáculos futebolísticos: Organizações de Prática e de 

Administração do Futebol (Clubes, Ligas, Federações); 

Mercado Consumidor: os torcedores são os consumidores finais (indivíduos e 

famílias) que compram bens e serviços para seu consumo pessoal. Como a 

porcentagem de receita dos clubes oriunda da TV é significativa, a importância deste 

mercado de consumidores diretos pode ficar ofuscada. Senão, basta lembrarmos do 

conselho de EKELUND (1998) – “só existe um único elemento – o fã – para a 

indústria do futebol; nunca esqueça dele, nunca desaponte esta pessoa para o qual 

tudo é dirigido”. 

Mercado Internediador: este mercado é análogo ao mercado de 

intermediários descrito por KOTLER (1995) no sentido de que eles compram 

“serviços” (direitos de exploração e transmissão e serviços de marketing) tendo em 

vista “revendê-los” ao mercado de consumo. Vejamos algumas das principais 

características deste tipo de mercado: 

- grandes vendas a compradores facilmente identificáveis - TV, empresas 

interessadas no marketing, etc. 
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- as decisões de negócio levam em conta principalmente fatores racionais e 

objetivos; 

- neste mercado estão organizações que compram bens e serviços a serem 

usados na produção de outros produtos e serviços que serão revendidos, alugados ou 

fornecidos para outros a um dado lucro; 

- demanda do comprador organizacional é derivada da demanda do 

consumidor final (no nosso caso o torcedor); 

- o processo de decisão de compra organizacional é mais formal; além disso, 

compradores e vendedores trabalham em conjunto e criam relacionamentos de longo 

prazo (no futebol brasileiro, clubes e federações estão iniciando este processo com 

seus clientes intermediadores – TV, patrocinadores, etc.). 

Além dessa classificação, se observarmos as definições de mercado de 

revenda e de mercado industrial, podemos ainda subdividir o mercado intermediador 

das organizações de futebol da seguinte maneira: 

Mercado de Revenda: é constituído por indivíduos e organizações que 

adquirem “produtos” visando lucro ao revendê-los ou alugá-los a terceiros. Se 

pensarmos na operação de venda de direitos de transmissão para a TV poderíamos 

considerá-la uma operação destinada ao mercado de revenda, já que as TVs adquirem 

um “produto” (representado pelo campeonato) e lucra através da revenda direta ao 

mercado de consumo (TV por assinatura ou pay per view) e da revenda direta a 

outros mercados organizacionais (venda de propaganda nos horários dos jogos 

transmitidos gratuitamente ao mercado de consumo – TV aberta). 

Mercado industrial: é constituído por empresas, de manufatura ou serviço, 

que compram produtos e serviços que são consumidos ou utilizados em seus 

processos produtivos globais. A operação de marketing esportivo é um serviço 

prestado pelas organizações esportivas às empresas interessadas neste tipo de 

marketing, se considerarmos as atividades de marketing e publicidade prestadas pelas 

organizações esportivas como serviços utilizados no processo produtivo global das 

empresas clientes - marketing institucional ou tradicional; aqui, as características do 

mercado são semelhantes às descritas para o mercado de revenda; além disso, o 

mercado-alvo é o mesmo - o torcedor ou fã de futebol. 

Portanto, notamos que a figura 4 realmente representa a estrutura integrada de 
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negócios para as organizações de futebol profissional. Os torcedores são o mercado 

de consumo e os clientes indiretos se dividem em mercado intermediador de revenda 

(TV, mídia, empresas licenciadas) e mercado intermediador industrial (empresas 

interessadas no marketing) – veja a figura 5. 

 

Mercado
Produtor
Organizações
de futebol =
empresas de

serviços

Mercado
Consumidor

Torcedores ou fãs
de futebol

Mercado
Intermediador de

Revenda
TV, empresas

licenciadas
Empresas interessadas

no Marketing Esportivo

Mercado
Intermediador

Industrial

Operações de serviços de
marketing:

- patrocínio principal;
-  patrocínio técnico;
- publicidade estática.

Operações de venda de direitos:
- direitos de transmissão (TV
aberta e fechada);
- licenciamento de produtos;
- loterias.

Operações de venda de
produtos e serviços ao

consumidor:
- bilheteria;
- merchandising.

 

Figura 5 – Estrutura Integrada de negócios para as organizações de futebol – a economia do 

mercado futebolístico (Fonte: AIDAR A. C.; LEONCINI, M. P. & OLIVEIRA, J. J., 2000) 
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No entanto, para que tenhamos uma noção mais clara das verdadeiras ofertas 

que os clubes e ligas dispõem aos seus mercados consumidores, cabe-nos agora 

discutir o conceito de serviço para depois definir as ofertas ou os “produtos” das 

organizações esportivas como ofertas de serviços. 

Um serviço é um fenômeno complexo e pode ter muitos significados, 

dependendo do escopo da definição desejada, conforme GRÖNROOS (1995). Por 

exemplo, uma máquina ou qualquer produto pode ser transformado em um serviço se 

a empresa conseguir desenvolver uma solução (ou resposta) sob medida para atender 

às demandas mais detalhadas daquele cliente. 

Existem inúmeras definições de serviços sugeridas por vários autores. Veja 

algumas delas. 

“Serviços representam ou satisfações intangíveis apresentadas diretamente 

(transporte, acomodação), ou satisfações intangíveis apresentadas indiretamente 

quando da compra de mercadorias ou de outros serviços (crédito, entrega)” (Regan, 

1963, apud GRÖNROOS, 1995). 

“Um serviço é uma atividade ou uma série de atividades que têm lugar nas 

interações com uma pessoa de contato ou com uma máquina física e que provê 

satisfação ao consumidor” (Lehtinen, 1983, apud GRÖNROOS, 1995). 

“As funções de serviços são atividades: 1) relacionadas com transações de 

intangíveis; 2) que influenciam o acesso e a disponibilidade para objetos físicos; 3) 

que influenciam a utilização de outros tangíveis ou intangíveis” (NORMANN, 

1993). 

Para ZARIFIAN & SALERNO (1997) duas aproximações complementares 

são necessárias para entendermos o conceito de serviço, que pode ser definido 

(resumidamente) então da seguinte maneira: “num serviço, se transforma o estado de 

uma realidade já possuída ou utilizada por um destinatário, e uma relação direta, uma 

comunicação, é estabelecida, relativa às expectativas singulares do destinatário”; 

além disso, “a venda de serviços implica também numa transformação dos modos de 

vida dos usuários, e da sua capacidade de integrar os novos usos que lhe são 

ofertados”. 

Como vimos, parece não haver consenso a respeito da definição do que vem a 

ser um serviço. Conforme GRÖNROOS (1995), parece haver uma noção crescente 
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entre os pesquisadores, e certamente entre os profissionais, de que é provavelmente 

impossível e até mesmo desnecessário debater as definições sobre serviço. No 

entanto, este mesmo autor propõe uma definição que pode ser oportuna neste ponto 

do nosso trabalho: 

 

“O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou 

menos intangível – que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante as 

interações entre cliente e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens e/ou 

sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida como solução ao(s) 

problema(s) do(s) cliente(s)”. 

 

Para definirmos as ofertas das organizações de futebol, tomamos por base 

essas definições anteriores sobre o conceito de serviço e passamos a analisar cada 

tipo de relacionamento comercial de tais organizações. 

Com relação ao MERCADO INTERMEDIADOR INDUSTRIAL, as 

operações ou atividades de marketing esportivo prestada pelas organizações 

esportivas representam ou produzem uma maneira alternativa de as empresas 

clientes realizarem seus objetivos de marketing (promoção, publicidade, exposição 

na mídia, etc.). As interações , neste caso, se dão principalmente entre a “marca” do 

cliente e os sistemas de marketing esportivo do fornecedor (clube) – por exemplo, 

quando um jogador usando uniformes com a logomarca da empresa cliente aparece 

dando entrevista na mídia impressa ou televisiva. 

A origem deste relacionamento comercial se deu, num primeiro momento, 

devido ao aumento da popularidade do futebol, com as chamadas placas de 

publicidade estática. Depois, com o surgimento da mídia (principalmente da TV), 

novos tipos de operações de patrocínio / publicidade foram surgindo: patrocínio 

principal e patrocínio técnico (de material esportivo) de clubes, federações e eventos. 

A operação ou atividade de negócio, neste caso, se insere no contexto conceitual e 

prático do Marketing Esportivo, como sendo um conjunto de estratégias e ações 

voltadas para as demandas e interesses específicos das empresas e organizações que 

compram este tipo de serviço profissional, se assim podemos chamá-lo. 

Tais demandas e interesses estão diretamente ligados aos vários tipos de 

consumos esportivos dos fãs ou torcedores de futebol (principais elementos do 
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mercado futebolístico): prática de esportes, audiência de programas esportivos na TV 

e no rádio, leitura de jornais, cadernos e revistas esportivas, etc. Quanto maior o 

consumo, maiores serão os valores do patrocínio. 

Para o mercado de revenda, como o próprio nome diz, as necessidades são de 

negócio e estão ligadas a uma cadeia secundária de produção e revenda de serviços e 

produtos que incluem os campeonatos, clubes e jogadores como recursos, a mídia 

como instrumento de divulgação, a propaganda como negócio, o comércio de 

mercadorias, a construção da logomarca de um produto, tendo como cliente final de 

toda essa estrutura o torcedor. Como vimos anteriormente, não é objeto deste 

trabalho o estudo desta cadeia secundária de produção, que revende os principais 

ativos das organizações de futebol (o campeonato – jogos de futebol – e a marca de 

um clube) ao elemento principal da cadeia global de produção: o torcedor. O que nos 

interessa nesta cadeia secundária de clientes indiretos é que suas necessidades são de 

negócios e estes negócios são dirigidos ao elemento final da cadeia, o torcedor. 

Para este MERCADO INTERMEDIADOR DE REVENDA temos 

atualmente três tipos de operações de negócio: 

1) venda de direitos de utilização dos campeonatos e da marca do clube via 

transmissão dos jogos; 

2) venda de direitos de utilização dos campeonatos via loteria esportiva; 

3) venda de direitos de exploração da marca das organizações esportivas via 

venda de produtos licenciados. 

Nos três casos estamos diante de atividades de serviço, primeiramente porque 

representam transações de intangíveis (tanto o campeonato, quanto a marca do clube 

representam ativos intangíveis, conforme termo utilizado na Revista The 

Economist), e também porque utilizam estes ativos intangíveis para produzirem 

novas transações de serviços aos torcedores (transmissão dos jogos via pay-per-view 

ou via TV aberta, venda de loteria esportiva, venda de produtos licenciados) e demais 

interessados (venda, pela mídia, de propaganda nos horários/espaços dos 

jogos/eventos esportivos). 

A transmissão dos jogos de futebol pela mídia televisiva, que hoje é 

responsável por uma das cadeias de negócios mais significativas no mercado 

futebolístico, pode ser dividida em dois tipos básicos de atividades de serviço 
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prestadas ao mercado consumidor passivo21 - público passivo responsável pela 

audiência ou compra da mídia durante a realização dos jogos (TV e rádio, 

principalmente): 

- serviço de entretenimento gratuito ao consumidor através da transmissão 

aberta de jogos pelas empresas de mídia com concessão pública (Exemplo: Rede 

Globo, SBT, Bandeirantes, Record, etc.); 

- serviço de entretenimento pago através de transmissões pay-per-view de 

jogos pelas empresas de mídia com concessão pública (Exemplo: Sky, Net, etc.). 

Nestes casos, a experiência, mesmo que passiva, também produz uma 

utilidade psicológica (identificação, emoção, entretenimento), porém de natureza 

diferente da experiência produzida pela audiência ao vivo. 

A loteria esportiva é uma atividade de serviço prestada ao mercado 

consumidor que pode ser de controle público, como no caso do Brasil, e neste caso 

não representar uma fonte significativa de receitas diretas para as organizações de 

futebol profissionais, ou como na Itália, representar uma fonte importante de receitas 

para essas organizações. 

A venda de produtos licenciados é uma atividade de revenda de produtos com 

a marca das organizações de futebol e sua demanda está ligada principalmente à 

simbologia do produto para o consumidor e não à sua utilidade intrínseca. 

Como podemos ver, esses negócios constituem venda de ativos intangíveis 

(campeonatos e marcas legitimadas historicamente) que são “revendidos” ao 

mercado de consumo. Os resultados econômicos deste processo de revenda é 

importante para as organizações de futebol por sinalizarem a “compra” que seus 

principais produtos ou ativos (campeonatos e marcas) estão tendo no mercado de 

consumo. Pois, como vimos anteriormente, no caso dos clubes de futebol, é a força e 

distribuição do patrimônio de fãs que dá valor ao clube. Contudo, a análise deste 

processo não é objeto deste trabalho. 

Dentro do MERCADO CONSUMIDOR atendido diretamente pelas 

organizações de futebol temos, atualmente, duas operações básicas: 

                                                 
21 este mercado, apesar de representar um tipo de cliente direto que não participa ativamente do 
espetáculo esportivo (não está presente no estádio), representa um cliente passivo de suma 
importância para as organizações de futebol, pois é ele que dá o valor ao clube nas suas transações 
com os mercados organizacionais de revenda (principalmente a TV) e industrial. 



 48 

1) a operação bilheteria representa a operação principal para este tipo de 

mercado - denominado mercado consumidor ativo (público que vai ao estádio). O 

serviço (ou experiência proporcionada pelas atividades) prestado (as) nos estádios 

teoricamente produz uma utilidade psicológica (ou nutrição psicológica, conforme 

TAYLOR, 1998); 

2) operação merchandising: representa uma operação secundária porém 

importante para as organizações de futebol - a venda de produtos com a marca das 

organizações (neste caso, não se distingue categorias de consumidores). Aqui a 

utilidade representa uma satisfação ligada principalmente à simbologia do produto 

físico ou serviço. Neste caso, o que o diferencia do licenciamento de produtos está no 

fato de que o controle da operação de venda de tais produtos ou serviços é estratégica 

para as organizações de futebol. 

Como acabamos de ver, essas operações ou ofertas de valor aos diferentes 

mercados compõem uma cadeia de produção complexa. Sua gestão estratégica 

começa pelo entendimento do valor (resposta desejada) das ofertas para os diferentes 

mercados, fazendo com que esses diferentes porém interligados negócios funcionem 

harmoniosamente. 

 

3.1.2. Analisando os insumos e o processo produtivo para a entrega 
das ofertas dos clubes-empresas 

A atividade central de um clube de futebol é o “sporting production 

process”22 (em português: processo de produção esportiva), que transforma o talento 

e habilidades de jogadores e técnicos (as entradas) em performance do time e 

desenvolvimento de talentos (saídas). É esta função a responsável pelo fornecimento 

do principal produto dos clubes de futebol: o jogo de futebol. 

A definição de SZYMANSKI & KUYPERS (1999) sobre o produto futebol 

ilustra essa percepção: “um produto (o entretenimento de um jogo de futebol) 

fornecido por trabalhadores (jogadores e comissão técnica) usando terra (campos), 

construções (estádios) e equipamento (bolas, chuteiras, etc.) numa competição, 

                                                 
22 Conforme termo usado na apresentação de William Gerrad, da Leeds University Business School, 
UK, no Seminário Avançado sobre Gestão de Futebol realizado na Fundação Getúlio Vargas em 
novembro de 2000. 
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através de cooperação com os rivais”. 

É este produto, portanto, que é oferecido aos diferentes mercados 

consumidores e de diferentes maneiras, como mostrado anteriormente. Ou seja, a 

atividade de maior valor agregado na cadeia produtiva da indústria de futebol é 

justamente “a produção de jogos de futebol”, através de cooperação (na concepção 

dos campeonatos e na realização dos jogos) e de competição dos clubes por títulos. 

Portanto, notamos que o processo produtivo dos clubes de futebol só pode 

existir através de cooperação com seus rivais. Isto foi anteriormente colocado por 

TAYLOR (1998) e indica, conforme SZYMANSKI & KUYPERS (1999), que um 

time de futebol (ou de vôlei, basquete, etc.) não pode ser produzido e vendido ao 

público a menos que dois times concordem em marcar um jogo. No jargão 

econômico, os competidores na indústria esportiva como a do futebol são também 

complementos no processo de produção: diferentemente de qualquer outra indústria, 

os competidores necessitam uns dos outros para produzir o que eles vendem. 

Logo, a competição entre os clubes por vitórias dentro de campo produz o 

espetáculo, mas a cooperação é necessária para garantir que o encontro seja realizado 

em uma data acordada, com regras e normas aceitas por todos os participantes. Daí 

surgiu, desde os primórdios do esporte moderno, a necessidade de uma entidade em 

forma de liga que coordenasse os clubes e se encarregasse das regras. 

Na Inglaterra, existem duas entidades: a Football Association, filiada à FIFA, 

e a Football League. A primeira representa o futebol a nível nacional, determina as 

regras e autoriza a atuação da segunda, que administra as competições. No Brasil, 

este mesmo processo de separação de papéis vem ocorrendo, ainda que de maneira 

lenta e confusa. 

Já o mercado do principal insumo (chamado de “mercado de jogadores”) 

usado neste processo de produção apresenta características diferenciadas dos 

mercados de recursos de outras indústrias. Como colocou TAYLOR (1998), os 

jogadores (ou os contratos / vínculos dos jogadores com os clubes/empresários FIFA) 

representam ativos intangíveis de alto valor, pois são estes “insumos” que fazem o 

espetáculo.  

A criação do sistema mundial de transferências de jogadores pela FIFA data 

dos primórdios do profissionalismo na Inglaterra (por volta de 1900) e surgiu como 
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uma das formas de controlar os salários dos jogadores23. Este sistema, surgido 

inicialmente na Inglaterra, era baseado na noção de registro de um jogador: apenas 

um jogador registrado pela FA Inglesa (Federação de Futebol Inglesa) poderia jogar 

futebol profissional. Contudo, este registro pode estar apenas em poder dos clubes. 

Se o jogador quiser mudar de clube, só poderá fazê-lo caso o clube que detém seu 

registro permita. Esta é a definição do que costumamos chamar aqui no Brasil de 

“passe”. 

Na busca do sucesso dentro de campo, mesmo com a justificativa de que tais 

restrições sobre a livre movimentação de jogadores ajudariam no controle do gasto 

dos clubes com salários, os clubes sistematicamente produziram um crescimento 

significativo dos salários e taxas de transferência24 (os valores pagos pelos clubes 

que queriam comprar o passe de determinado jogador) de jogadores ao longo das 

décadas. A evolução do mercado de jogadores (salários e “passes”) tomou 

proporções ainda maiores, conforme SZYMANSKI & KUYPERS (1999), a partir de 

meados de 1980, quando os melhores jogadores do mundo começaram a despertar o 

interesse de clubes poderosos financeiramente. As transferências de Maradona para o 

Barcelona da Espanha em 1982 por £4,8 milhões e de Sócrates e Zico para a Itália 

neste mesmo período, davam os primeiros sinais do surgimento de um mercado 

internacional de jogadores cada vez mais intenso e significativo economicamente. 

Mas foi a partir do caso Bosman, que será descrito posteriormente, que este 

sistema de transferência começou a ser questionado e hoje é objeto de discussões nos 

“altos escalões” da FIFA e também no Brasil. Conforme SZYMANSKI & 

KUYPERS (1999), o sistema antes do caso Bosman tornava os contratos de curto 

prazo uma alternativa mais vantajosa porque mesmo se um contrato durasse apenas 

alguns anos, o clube poderia pedir uma taxa de transferência quando este contrato 

terminasse. Isto significava que os clubes obtinham uma significativa parte do 

benefício de um contrato de longo prazo (o esperado aumento do “valor” do jogador) 

sem ter que pagar por isto (já que o clube permanecia com o direito sobre o jogador 

ao final do contrato de trabalho). Neste sentido, a evolução da legislação esportiva 

com relação ao “passe” (após o caso Bosman na Europa, a Lei Pelé, que extinguia o 

                                                 
23 A outra maneira era a imposição de uma espécie de “teto” salarial para os jogadores. 
24 Para maiores detalhes consultar SZYMANSKI & KUYPERS (1999), paginas de 99 a 110. 
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passe, e a “Nova Lei Pelé” no Brasil) pode trazer algumas implicações importantes 

para jogadores e clubes: 

1) os jogadores passariam a ter mais segurança no trabalho e menos 

incertezas, pois os clubes teriam que fazer contratos mais longos 

para recuperar o investimento feito; 

2) com isto, os clubes teriam obrigações contratuais (salários de 

jogadores) mais longas, o que os obrigaria também a adotar uma 

perspectiva de longo prazo na condução dos seus negócios (com o 

“mercado de torcedores/consumidores”). 

Esta análise, aliada à análise anterior que culminou com a representação da 

estrutura de negócios das organizações de futebol (Figura 5), nos ajuda a entender 

melhor a lógica do processo produtivo para os clubes-empresas. Podemos considerar, 

acrescentando essa noção de mercado de jogadores e a de cooperação, e aproveitando 

a estrutura mostrada na figura 5, que a estrutura da cadeia produtiva da indústria de 

futebol pode ser representada pela figura 6. 

Portanto, a Figura 6, acoplada à Figura 5, mostra que os clubes-empresas 

fazem parte de uma cadeia produtiva complexa, que tem nos eventos / jogos de 

futebol o produto central dessa cadeia. Além disso, as leis econômicas deste produto 

futebol e as dinâmicas (forças ambientais e internas) da indústria são complexas, 

afetando as escolhas estratégicas e o desempenho dos clubes. Portanto, devemos 

analisar tais aspectos para entendermos melhor o ambiente competitivo no qual estes 

clubes operam. 

 



 52 

 

M
  E

  R
  C

  A
  D

  O
   

  D
  E

   
  J

  O
  G

  A
  D

  O
  R

  E
  S

M  E  R  C  A  D  O     C  O  N  S  U  M I  D  O  R   (Fig.5)

Produto
Central:
Jogos de
futebol

Função do
Mktg/Serviços

CRIAÇÃO E OFERTA DE   S  U  B  P  R  O  D  U  T  O  S

Função
Esportiva

Função
Esportiva

Função do
Mktg/Serviços

Desenvolvimento de
Competições

Desempenho em
campo

Desenvolvimento de
Talentos

Direitos Cedidos

$$
Clubes Ligas/Federações

Equipamentos   RH Arenas C. T.s

“Marca” do Clube (fidelidade da torcida)
Princípios Esportivos

Informações de mercado

Figura 6 – Estrutura da Cadeia Produtiva na Indústria de Futebol (Fonte: Elaborada pelo 
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3.2.Futebol, um produto especial: as características do produto 
fornecido pelos clubes 

Como vimos anteriormente, competição e cooperação são necessárias para a 

produção do principal produto dos clubes: os jogos de futebol. Contudo, é necessário 

entendermos as características deste produto do ponto de vista econômico. Isto 

significa entender a natureza da demanda por jogos de futebol, seja ela direta 

(audiência ao vivo nos estádios) ou indireta (audiência pela TV). 

Em termos microeconômicos, o ideal para qualquer empresa é que seus 

produtos não sofram alterações de demanda quando seu preço se altera e que, ao 

mesmo tempo, tenham sua demanda aumentada quando a renda da população cresce. 

É o que chamamos de demanda com baixa elasticidade em relação ao preço e com 
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alta elasticidade em relação à renda. 

Produtos básicos como o sal, a água, etc. normalmente têm demanda 

inelástica com relação ao preço, já que são fundamentais para os seres humanos e 

não possuem substitutos diretos. Contudo, eles também têm demanda inelástica com 

relação à renda, já que seu consumo é limitado pelas necessidades básicas familiar. 

Por exemplo, para o caso do sal, se o salário de uma família aumentasse, dificilmente 

este aumento se refletiria num aumento significativo de consumo desse produto 

básico. 

Já os bens supérfluos tendem a ter alta elasticidade com relação a variações 

de preço e também alta elasticidade com relação a variações de renda. Um exemplo 

típico de bem supérfluo é a compra de um carro zero KM. A demanda por este bem é 

altamente sensível a variações de preço e também a variações de renda. Sua 

flutuação de demanda está claramente ligada a variações de preços e de nível de 

renda. A explicação deste tipo de comportamento está em que são bens com muitos 

substitutos e não básicos para o ser humano. 

Alguns estudos realizados na Inglaterra mostram que o produto futebol 

(voltado ao “mercado de consumidores” descrito anteriormente), quando bem 

tratado, pode ter essas duas características mais desejáveis para qualquer produtor. 

Vejamos, como exemplo, um estudo sobre a elasticidade-preço da demanda por 

futebol. 

“No jargão econômico, a demanda por futebol é considerada como sendo 

inelástica em relação ao preço: ela não responde fortemente a mudanças no preço. 

Ao longo dos anos têm havido um número razoável de estudos feitos por 

economistas tentando estimar a elasticidade em relação ao preço da demanda por 

futebol, todos eles confirmando que a demanda é insensível em relação a mudanças 

no preço, levando-se em conta todos os outros fatores que poderiam influenciá-la”, 

conforme SZYMANSKI e KUYPERS (1999)25. Esta característica se deve 

                                                 
25 A elasticidade de preço da demanda é a porcentagem de mudança na demanda em resposta a 1% de 
mudança no preço; se a elasticidade de preço estiver entre 0 e –1 ela será considerada inelástica e se 
ela for menor que –1 ela será elástica. Um dos mais recentes estudos (Dobson, S. M. & Goddard, J. 
A., 1995 apud SZYMANSKI, & KUYPERS, 1999) estima em –0,078 a elasticidade de demanda do 
futebol para um período que vai de 1925 a 1992. Isto sugere que a demanda por futebol é 
extremamente inelástica em relação ao preço. Já um outro estudo (Szymanski, S. & Smith, R., 1997, 
apud SZYMANSKI, & KUYPERS, 1999), usando dados de 1974 a 1989, estima a elasticidade em –
0,38. 
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principalmente à fidelidade dos torcedores de futebol, conforme os autores 

supracitados. 

Para exemplificarmos a elasticidade-renda da demanda por futebol, tomamos 

o exemplo do futebol inglês. O que se vê neste país é a crescente preocupação dos 

clubes em aumentar o consumo dos produtos futebolísticos através do 

desenvolvimento de “ofertas” diferenciadas a clientes diferenciados e por preços 

diferenciados. Isto mostra a preocupação dos ingleses em aumentar a gama de ofertas 

aos consumidores. Por exemplo, já existe na Inglaterra uma segmentação dos tipos 

de torcedores26: 

- torcedores virtuais: aqueles que acompanham seu clube 

através da mídia sem ir aos estádios; 

- torcedores locais: aqueles que assistem seu clube sem sair 

de sua cidade; 

- torcedores “Followers”: aqueles que acompanham o Clube 

na maioria dos jogos como mandante e visitante; 

- Family Suporters: torcedores que vão aos estádios com 

mais de um membro da família; 

- Corporate Suporters: torcedores de alto poder aquisitivo 

que necessitam de um atendimento especial e sofisticado 

nos estádios (geralmente usuários dos camarotes especiais 

nos estádios). 

Podemos supor então que, com as técnicas modernas de marketing, aumentos 

na renda do torcedor elevarão seus gastos em alimentação no estádio em dias de 

jogos, compra de camisas, bonés, etc. (Não é por outra razão que as camisas oficiais 

dos times estão sendo alteradas praticamente todos os anos. Ou seja, isto é um grande 

exemplo de obsolescência planejada de produtos). 

Logicamente, o que está por trás destas características do futebol inglês é o 

tratamento do torcedor como cliente, principalmente através da integração da função 

Esportiva com a função de Marketing e Oferta de Serviços dos Clubes e Ligas. Neste 

ponto, a análise de KIM (1997), tratando da direção futura da organização do futebol 
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profissional na área da administração da entrega da qualidade de serviço, se torna 

útil para analisarmos a evolução do produto básico dos clubes: o “jogo de futebol”. 

Ele argumenta que a provisão de serviços esportivos de sucesso requer um 

entendimento das dimensões da qualidade da entrega do serviço (jogo de futebol) 

para atender às expectativas do espectador (cliente): os fatores associados ao 

resultado do evento (jogo) e os fatores de administração do evento. 

Enquanto, para os clubes individualmente, os fatores associados ao resultado 

do evento (principalmente as vitórias do time) sempre foram os principais fatores 

relacionados à satisfação e ao aumento (no longo prazo) dos chamados torcedores 

fiéis27, a transformação ou a transição no perfil dos espectadores esportivos dentro 

dos estádios / arenas tem aumentado a importância dos fatores associados às 

condições do estádio, ou seja, ao que KIM (1997) chamou de fatores associados à 

administração do evento. 

O tratamento do torcedor como cliente, para o futebol inglês, também se 

baseou na melhoria dos fatores associados à administração do evento, principalmente 

depois que várias tragédias aconteceram nos antigos estádios britânicos, matando e 

ferindo gravemente vários torcedores (isto será discutido mais adiante). Até então, os 

clubes ingleses tratavam os torcedores da mesma maneira que os clubes brasileiros 

tratam os seus torcedores (um dos grandes exemplos é o da final da Copa João 

Havelange, no dia 30 de Dezembro de 2000, onde vários torcedores se feriram em 

São Januário, na cidade do Rio de Janeiro): sempre estiveram mais preocupados com 

o principal fator associado ao resultado dos eventos – o desempenho esportivo / a 

vitória do time. 

Uma outra premissa, que também deve ser levada em conta e afeta o 

desempenho do produto futebol para os clubes (e que serve também para explicar a 

diferença do futebol europeu para o brasileiro) está relacionada à lógica do processo 

produtivo de suas ofertas, descrita anteriormente: a necessidade de cooperação com 

os rivais. Diferentemente de outros setores econômicos tradicionais, no futebol, 

como declarou TAYLOR (1998), rivalidade é tudo. Esta premissa se relaciona à 

                                                                                                                                           
26 conforme dados obtidos nos Seminários Regionais do Plano de Modernização do Futebol Brasileiro, 
realizados pela CBF em parceria com a Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro durante o ano de 
2000. 
27 Conforme Wakefield & Sloan (1995) apud KIM (1997). 
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necessidade de equilíbrio competitivo numa certa competição esportiva, sendo 

portanto um fator relacionado ao resultado do evento. 

Ao contrário da maior parte dos outros mercados, em que o sonho de um 

produtor individual é ficar sozinho no mercado, no futebol, o sucesso de um clube 

está totalmente vinculado ao sucesso de seus concorrentes. Quanto mais disputa 

esportiva, maiores as receitas. Como diz o presidente do Manchester United, Martin 

Edwards, apud FYNN & GUEST (1998), a força de um campeonato é a força de seu 

time mais fraco. Se por vários anos o mesmo time for campeão sem disputa acirrada, 

o torcedor perderá o interesse pelo futebol. Desta forma, a lógica da concorrência no 

mercado futebol é diferente da lógica dos outros mercados. Os rivais são peça 

fundamental para o sucesso do clube individualmente. 

Portanto, a cooperação entre os clubes, concretizada na Inglaterra através de 

duas estruturas complementares, a liga e a federação, deve buscar o que costumamos 

chamar de balanço competitivo, através de mecanismos capazes de evitar a 

dominação esportiva de um clube por um longo período. Esta racionalidade foi 

demonstrada por alguns autores que estudaram a relação entre a incerteza do 

resultado esportivo (seja para toda a temporada, seja para um jogo) e a audiência. De 

modo geral, quanto maior a incerteza do resultado, maiores serão a audiência do jogo 

e consequentemente as receitas dos clubes ao final da temporada. 

Neste contexto surge a definição de “jogos eventos”, baseados nesta definição 

anterior, e usados para mostrar a importância de uma liga forte e de um bom 

calendário. Usado para definir as características básicas do produto desenvolvido 

pelas Ligas, podemos definir os jogos eventos conforme SZYMANSKI & 

KUYPERS (1999): são aqueles que proporcionam uma vibração especial para todos 

os espectadores, estejam eles no estádio ou assistindo os jogos pela TV. Portanto, 

pensando-se no aspecto cooperativo dos clubes, esforços deveriam ser dispensados 

para que tanto os fatores associados ao resultado do evento (estímulo da rivalidade, 

balanço competitivo, manutenção de grandes jogadores, etc.) quanto os relacionados 

à administração do evento (melhoria das condições do estádio para os vários clientes 

– torcedores, TV, etc.) sejam melhorados. 

Se pensarmos agora no âmbito competitivo dos clubes, que estarão sempre 

lutando por títulos (uma vez que, como vimos anteriormente, a vitória do time é um 
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dos principais fatores ligados à satisfação dos seus torcedores), haverá uma tensão 

natural entre os objetivos dos clubes individuais e os objetivos dos administradores 

(Ligas / Federações) que representam os interesses combinados dos clubes, conforme 

SZYMANSKI & KUYPERS (1999). 

Concluindo, como declarou EKELUND (1998), o futebol, de uma certa 

maneira, é um catalisador para um novo modelo econômico que precisa ser definido 

e que pode dar grandes vantagens não só à sociedade mas também aos fãs de futebol 

e aos investidores (ligando razão e emoção). Mas, para que o produto futebol tenha 

as duas características mais desejáveis para qualquer produtor, é necessário que 

ações individuais e coletivas sejam tomadas pelos clubes, observando-se tanto os 

fatores associados ao resultado do evento (que chamaremos de fatores esportivos, 

pensando-se na função esportiva dos clubes num contexto mais amplo) quanto os 

fatores associados à administração dos eventos (que chamaremos de fatores de 

negócio ou mercado, pensando-se na função de marketing / serviços dos clubes) que 

afetam a satisfação de seus principais clientes (torcedores, TV, patrocinadores, etc.). 

 

3.3.A lógica econômica do negócio futebol e a realidade 
brasileira 

Entender a lógica que está por trás das transações milionárias que acontecem 

no mercado de jogadores passa necessariamente pelo entendimento de algumas 

premissas econômicas básicas que explicam tais investimentos. Poderíamos nos 

perguntar, por exemplo, como jogadores brasileiros, argentinos, etc. são transferidos 

para times ingleses, italianos e espanhóis (apenas para citar alguns países) a peso de 

ouro ? De onde vêm os recursos para tais investimentos ? Como tais investimentos 

são recuperados ? 

A resposta mais óbvia será: a diferença entre a realidade econômica destes 

clubes europeus e esta mesma realidade dos clubes da América do Sul. Mas por que 

? Logicamente é inegável as diferenças sócio-econômicas entre esses países, mas não 

podemos deixar de lado algumas premissas econômicas básicas que afetam o 

desempenho do produto futebol (público nos estádios, receitas geradas, audiência 

televisiva, etc.) e que os clubes ingleses, principalmente, souberam explorar. Veja 
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(Figura 7), a título de ilustração, um comparativo entre o perfil de receitas geradas 

pelo Flamengo, pelo Manchester United e pelo Milan para iniciarmos nosso 

entendimento sobre a lógica do negócio futebol para os clubes. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FLAMENGO MANCHESTER MILAN

Bilheteria Direitos de TV Patrocínio Merchandising Venda de Jogadores Sócios e Outros*

 
(*)inclui venda de jogadores nos casos do Manchester e do Milan. 

Figura 7 – Comparativo da porcentagem de cada tipo de receita gerada por três clubes 

(Fonte: Relatórios Anuais; Publicações; Análises BOOZ-ALLEN & HAMILTON, 1999) 

 

Como podemos notar, o perfil das receitas geradas pelos clubes europeus é 

menos dependente da venda de jogadores e da contribuição de sócios do clube 

(Flamengo – cerca de 50%; M.U. – cerca de 6%; Milan – cerca de 17%), 

concentrando-se mais na exploração da marca do clube (Flamengo – cerca de 50%; 

M. U. – 94%; Milan – cerca de 83%), ou seja, no mercado de consumidores, 

conforme ilustrado na figura 5. Esta diferença pode ser explicada pelo entendimento 

da lógica do negócio futebol para os clubes atualmente e que, em última instância, 

representa as condições ou fatores críticos de sucesso nesta indústria que requer 
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competição e cooperação entre seus agentes. 

Antes, cabe-nos discutir o que significa sucesso nesta indústria. Se 

perguntarmos para os torcedores em geral, qual seria o objetivo estratégico28 de 

qualquer clube de futebol, com certeza quase a totalidade deles responderia – 

conquistar títulos (ou ter uma boa performance esportiva). Se fizermos a mesma 

pergunta para os antigos dirigentes, com certeza a mesma resposta seria dada pela 

grande maioria deles. Mas e se esta pergunta fosse feita para o presidente do 

Manchester United ou de qualquer outro presidente de clube com ações na Bolsa de 

Valores ? A resposta unânime seria: lucros (boa performance financeira) e títulos. Ou 

seja, a definição dos objetivos estratégicos de um clube de futebol atualmente é uma 

questão polêmica que deve ser analisada tendo em vista as condicionantes do 

ambiente interno e externo ao clube. A figura 8 ilustra tais condicionantes dentro da 

perspectiva estratégica para uma empresa qualquer, conforme THOMPSON (1993). 

Para nós, são esses fatores (determinantes da “nova competição” que regem o 

desempenho competitivo da indústria de futebol como um todo) que fazem emergir 

as estratégias e produzem os resultados dos clubes de futebol. Portanto, a nova 

realidade do futebol no Brasil e no Mundo requer um novo pensar sobre a lógica do 

negócio futebol para que o escopo e as medidas de desempenho do modelo de gestão 

dos clubes profissionalizados possam ser definidos. Afinal, se por um lado, clubes 

como o Manchester United conseguiram transformar o clube em um negócio 

extremamente lucrativo, ao mesmo tempo em que competem desportivamente com 

os melhores times do mundo (ou seja, tem bom desempenho em campo nos 

campeonatos nacionais e internacionais), por outro, clubes como Flamengo29, Real 

Madrid30 e outros, acumularam prejuízos enormes. Mas afinal, que lógica econômica 

é esta que está por trás dessas diferenças ? 

 

                                                 
28 aqueles que afetam a direção global (propósito) e a viabilidade (questão do lucro) da organização. 
29 De acordo com dados divulgados na fita de vídeo, apresentada aos conselheiros do clube para 
aprovação da parceria com a empresa ISL, as dívidas do Flamengo atingiam em 2000 cerca de R$ 80 
milhões. 
30 De acordo com o Caderno de Esportes do jornal O Estado de São Paulo de 21 de Julho de 2000, 
“clubes que resistiram à modernização, privilegiando uma gestão paternalista, terminaram como o 
Real Madrid de Lorenzo Saenz, que deixou a seu sucessor, Florentino Perez, dívidas de US$ 300 
milhões”. 
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Numa análise sobre a indústria do futebol na Inglaterra, SZYMANSKI & 

KUYPERS (1999) mostraram que a performance de um clube de futebol pode ser 

entendida, por um lado, através das características da indústria (estrutura e 

comportamento) em que atua e, por outro, através da estratégia dessa empresa ou 

unidade de negócio. 

Dentro desta estrutura de análise, o que nos interessa neste momento é a 

análise que esses autores fizeram sobre a performance de vários times ingleses, 

buscando explicações para as diferenças e semelhanças no desempenho (financeiro e 

esportivo) desses clubes. 

Primeiramente eles analisaram a indústria do futebol como um todo, 

buscando identificar os fatores críticos31 que poderiam explicar a lógica do negócio 

futebol (“the structure of the football business”). Depois, baseado no conceito de 

                                                 
31 aqueles que são fundamentais e prioritários para a condução dos “negócios” da organização, tendo 
em vista seus objetivos estratégicos. 
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Vantagem Competitiva, eles buscaram identificar quais as capabilidades distintivas32 

por trás das performances superiores de alguns clubes ingleses. 

Para a análise dos fatores críticos que explicam a lógica (ou estrutura) do 

negócio para um clube de futebol, é necessário primeiramente definirmos 

operacionalmente alguns desses fatores: 

- Performance Esportiva: desempenho do time no campeonato ou competição 

sendo disputada, que pode ser, de maneira geral, medido pela posição ocupada nesta 

competição (primeiro lugar, segundo lugar, ...). 

- Lucro operacional: diferença entre as receitas geradas pelo clube e suas 

despesas totais antes do imposto de renda. 

- Gasto com salários33: o gasto do clube com salários, principalmente do 

departamento técnico (treinadores, jogadores, preparadores, psicólogos, etc.). 

- Receitas geradas: total de receitas geradas pelo clube através da exploração 

do mercado de torcedores (venda de direitos de TV, bilheteria, etc.). 

- Resultados de transferência de jogadores: resultado financeiro da 

exploração do mercado de jogadores34 (resultado financeiro – positivo ou negativo – 

das transferências de jogadores – contratação ou venda – realizadas em determinado 

período). 

Como vemos, além da tradicional medida de performance em campo, 

principal objetivo de torcedores e dirigentes de clubes, as variáveis que determinam a 

lucratividade de qualquer negócio (receitas, despesas, investimentos, etc.) devem ser 

consideradas também em um clube de futebol profissional, seja pelo surgimento de 

novos agentes (investidores e mídia) que querem obter lucro com o negócio futebol, 

seja pelo esgotamento do antigo paradigma de gestão marcado pelo foco na 

performance esportiva em detrimento da performance financeira (equilíbrio ou lucros 

consistentes) e das demandas do mercado consumidor de produtos futebolísticos. 

Aproveitando tais conceitos e a estrutura de análise proposta por 

                                                 
32 uma capacidade ou atributo que permite à organização ter um desempenho superior à média da 
indústria e que não pode ser facilmente imitado (pode ser um recurso estratégico ou uma prática 
gerencial). 
33 os números de gasto com salários divulgados na Inglaterra se referem ao gasto com salários de 
jogadores e demais funcionários do clube, algumas vezes incluindo também as taxas de transferências 
de jogadores. 
34 considerando a existência de multas contratuais ou “passe” na transferência de jogadores de um 
clube para outro. 
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SZYMANSKI & KUYPERS (1999), podemos discutir a estrutura do negócio (lógica 

econômica) para os clubes de futebol. 

Pensando o clube como um agente econômico, podemos defini-lo como uma 

organização que utiliza uma série de fatores (por exemplo, o talento de jogadores e 

técnicos de futebol) comprados no mercado de recursos, para produzir saídas (jogos 

de futebol, desenvolvimento de talentos) que são vendidas ao mercado de produtos. 

Além disso, a questão chave colocada no início desta seção (qual o objetivo 

estratégico de um clube-empresa de futebol ?) produz as seguintes alternativas 

possíveis para o sucesso desta organização: 1) maximização do lucro; 2) 

maximização da utilidade para o proprietário; 3) maximização de vitórias. 

No entanto, se a definição do escopo do modelo de gestão estratégica de um 

clube de futebol pode provocar discussões intermináveis, o ideal seria analisar os 

números históricos dessas organizações para termos uma percepção mais clara desta 

problemática. E foi isto que fizeram SZYMANSKI & KUYPERS (1999, p. 24) para 

a indústria de futebol inglesa, através da simples plotagem das duas medidas de 

desempenho fundamentais para um clube-empresa (lucros e performance em campo) 

ao longo de 20 anos (de 1978 a 1997). A conclusão sugerida pelos autores sobre tais 

números parece também ser a mesma para os cubes brasileiros35: “o gráfico não 

sugeriu uma ligação muito forte entre lucros e performance em campo”. 

Outros estudos realizados na Inglaterra, como o da revista inglesa “Deloitte & 

Touche Annual Review of Football Finance de Agosto de 1999” também não 

apontam uma relação consistente entre lucros e performance no campo para um 

período mais curto e mais recente (de 1994 a 1998). O método de análise usado neste 

estudo foi o método chamado de regressão linear36. A relação entre a posição média 

na liga (a Premier League, que reúne os 20 principais times do país) e o lucro 

operacional não foi significativa em termos estatísticos37 (R2 = 0,48). 

                                                 
35 Na Inglaterra os clubes são obrigados a publicar seus balanços anuais, diferentemente dos clubes 
brasileiros. 
36 Este método é essencialmente um cálculo da melhor adaptação entre dois conjuntos de dados. A 
proporção do relacionamento que pode ser explicado pela linha de regressão é chamada de fator R2 da 
regressão. Ele pode ser pensado como uma medida da confiabilidade do relacionamento e é também 
conhecido como o “valor da adaptação”, podendo variar de uma adaptação perfeita (R2=1) até uma 
correlação nula (R2=0). 
37 De modo simplificado, apenas para ilustrarmos nossas análises a seguir, podermos dizer que uma 
regressão linear é estatisticamente mais significativa quanto mais seu fator R2 se aproximar de 1). 
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Conforme SZYMANSKI & KUYPERS (1999), a ausência de um 

relacionamento significativo e diretamente proporcional entre performance em 

campo e performance financeira é uma das mais importantes máximas no negócio 

futebol atualmente. Ou seja, não há uma fórmula simples que relaciona estas duas 

variáveis. Contudo, se, como vimos anteriormente, no passado, não havia este 

conflito, a partir de 1996 os resultados obtidos pelo Manchester United (sucesso 

esportivo e financeiro) levaram a uma corrida de investidores por 

ações/investimentos em clubes de futebol (não só no Brasil mas principalmente na 

Inglaterra), e consequentemente a uma busca pelo lucro. 

Novamente, não estamos querendo entrar no mérito da questão: qual é o 

objetivo estratégico de um clube-empresa de futebol ? Mesmo porque, serão os 

proprietários dos clubes que definirão tais objetivos. O que nos interessa aqui é 

discutir que fatores são críticos para explicar a lógica do negócio dos clubes-

empresas, ou seja, para explicar como o sucesso, tanto no campo quanto em termos 

de resultados financeiros, pode ser conseguido. 

Com relação aos fatores da indústria ou à estrutura do negócio, SZYMANSKI 

& KUYPERS (1999) conduziram uma análise buscando identificar aquilo que é 

comum na indústria, para depois analisar os casos excepcionais (como o do 

Manchester). Após concluírem que o lucro nunca foi consistente para os clubes 

ingleses, eles buscaram analisar como a busca pela performance em campo, outro 

objetivo estratégico de um clube, poderia estar influenciando a lógica do negócio. 

Para isso eles analisaram dois relacionamentos fundamentais. Cada um relacionado à 

performance em campo, medida pela posição na Liga ou Competição disputada pelo 

clube. 

O primeiro olhou a performance em campo em relação ao gasto do clube com 

salários de jogadores. O segundo explorou o relacionamento entre geração de 

receitas e performance em campo. 

A correlação entre gastos com salários e sucesso no campeonato (ou na Liga) 

foi bastante significativa, indicando um funcionamento eficiente do que foi chamado 

“mercado por jogadores”. Tanto na análise dos números de um único ano (em 1996-

7, o fator R2 foi igual 0,78) como na análise dos números de um período mais longo 

(de 1978-97, o fator R2 foi igual a 0,92), a correlação entre as despesas com salários 
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e o desempenho na Liga foi significativa, o que sugere que o gasto com salários é 

importante na explicação do desempenho no Campeonato. 

O que a análise estatística mostrou reflete a eficiência do funcionamento deste 

mercado por jogadores. Num mundo de “free agency”38 há competição entre os 

clubes para a obtenção dos melhores jogadores. Já que os talentos são escassos, aos 

melhores jogadores são oferecidos os melhores salários, e os melhores times são 

aqueles com os melhores jogadores. Seria difícil imaginar, para um período longo de 

anos, salários altos para jogadores fracos. Se o gasto com salários se traduzisse 

exatamente na performance na Liga (isto é, se o fator de regressão fosse 100 %), 

poderíamos dizer que o mercado por jogadores era “eficiente”. Isto é, cada clube 

conseguiria aquilo que ele pudesse pagar, o que para a maioria das pessoas poderia 

tornar o futebol menos interessante. Mas, já que o mercado não é perfeitamente 

eficiente, quando comparamos os números relativos da década de 1950 com os 

números atuais, fica mais evidente que o mercado por jogadores se tornou muito 

mais eficiente desde a introdução da free agency. Nesta década, o cálculo do fator R2 

foi igual 0,50, indicando que a correlação entre despesa com salários e performance 

na Liga era muito menos significativa na década de 1950. 

Na tentativa de comprovar a eficiência do mercado por jogadores e de obter a 

mais completa explicação possível para a performance dos clubes de futebol, 

SZYMANSKI & KUYPERS (1999) conduziram uma análise estatística 

complementar. Segundo eles, “o mercado por jogadores é o mecanismo através do 

qual o valor do jogador dentro de campo é traduzido numa taxa de salário para cada 

jogador. Se o mercado fosse 100% eficiente, o gasto com salários poderia capturar 

sozinho a variação na performance da liga. Contudo, como é possível identificar, 

além dos seus salários, muitas outras características quantificáveis através das quais 

o desempenho dos jogadores pode variar, é possível testar a eficiência do mercado 

por jogadores. Os autores supracitados conduzem tal teste observando se estes outros 

fatores contribuem ou não de alguma forma para a explicação da performance na 

Liga, sem deixar de levar em conta o efeito do gasto com salários. Os fatores 

                                                 
38 Este termo é usado para diferenciar dois momentos diferentes do mercado por jogadores – o 
primeiro, até a década de 1950, em que haviam tanto restrições sobre os direitos dos jogadores se 
movimentarem livremente quanto limites sobre seus salários; e o segundo, chamado de era da “free 
agency”, em que tais restrições sobre o mercado por jogadores foram removidas. 
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considerados e os resultados da análise estão resumidos na tabela 2. Estes resultados 

apenas confirmam a importância da correlação entre gastos com salários e 

desempenho na Liga, ou seja, eles confirmam que o mercado para jogadores é 

significativamente eficiente”. 

 

FATOR39 EFEITO SOBRE O POSICIONAMENTO NA LIGA 

Gasto com salários fator é altamente significativo para explicar posicionamento na liga e tende a 
melhorar tal posicionamento 

Gasto com 
transferência tende a melhorá-lo, pouco impacto adicional 

Jogadores usados mais jogadores levam a piores performances, provavelmente o efeito de 
contusões 

Jogadores de casa sem efeito depois de controlado pelo gasto com salário 

Tamanho do time sem efeito depois de controlado pelo gasto com salário 
Jogadores 
Internacionais 

Times de sucesso tendem a ter mais jogadores internacionais ingleses, mas não 
parece ser causa e efeito 

Permanência do 
Treinador 

Times de sucesso tendem a ter mais treinadores cuja permanência é mais 
longa, mas não parece ser causa e efeito 

Raça mais jogadores negros tendem a levar a uma melhor performance mesmo 
depois de levar em conta os salários, indicando alguma evidência de 
discriminação 

História sem gastos consistentes com salários, os clubes em altas posições tendem a 
gravitar ao redor do ponto médio das posições da Liga 

Tabela 2 – Fatores que afetam a performance na Liga – dados do futebol inglês (Fonte: 

SZYMANSKI & KUYPERS, 1999). 

Com relação ao estudo da correlação entre sucesso na liga e receitas, a análise 

de SZYMANSKI & KUYPERS (1999, p. 188 a 192) mostrou que este 

relacionamento também é significativo para explicar a lógica do negócio para os 

clubes. Assim como a correlação entre despesa com salários e performance em 

campo indicou o funcionamento do mercado por jogadores, a correlação entre 

sucesso na Liga e receitas indica o funcionamento do mercado por torcedores. 

Novamente os autores supracitados observaram que esta última relação fica mais 

significativa quando se comparam períodos mais recentes do futebol, sendo menos 

direta em períodos mais antigos. 

                                                 
39 fatores adicionais ao fator gasto com salários: 1) gastos anuais líquidos com transferência; 2) 
número de jogadores usados no primeiro time nos jogos da Liga; 3) proporção dos jogadores 
revelados em casa; 4) tamanho do time; 5) número de jogadores no time que representaram a 
Inglaterra a nível internacional; 6) prazo de permanência do treinador; 7) número de jogadores negros; 
8) história esportiva do clube. 
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A explicação para o aumento da correlação entre sucesso na Liga e receitas 

nas últimas décadas fica por conta da diversificação de receitas possível em períodos 

mais recentes - TV, patrocínio, marketing, etc., além da tradicional arrecadação com 

bilheteria. Na verdade, se antigamente a arrecadação com bilheteria era a principal 

fonte de renda para os clubes, isto, poderia indicar que o mercado para os 

espectadores fosse muito menos eficiente que o mercado por jogadores, uma vez que 

se imagina que os torcedores sejam fiéis e se mantenham leais aos seus clubes 

independentemente do seu sucesso esportivo. Mesmo assim, os números mostram 

que, principalmente nos dias de hoje, o mercado por torcedores, ao menos medidos 

através da receita gerada, é tão volúvel quanto o mercado por jogadores: ambos são 

dirigidos pelo sucesso em campo. Contudo, esta não é uma caracterização 

inteiramente verdadeira para os torcedores, já que existem exceções40. A maior 

correlação entre sucesso esportivo e receitas nas últimas décadas, portanto, é função 

do aumento da proporção da receita proveniente das outras fontes (TV, marketing, 

etc.), já que estas devem ser muito mais sensíveis ao sucesso esportivo. 

O que se pode concluir destas análises feitas por SZYMANSKI & KUYPERS 

(1999), é que a lógica do negócio para os clubes de futebol apresenta uma equação 

diferente das empresas tradicionais. Considerando-se o lucro para um clube como a 

parcela que sobra das receitas (provenientes do mercado de “torcedores”) após se 

apurarem os custos relacionados às suas atividades principais (proveniente dos gastos 

dos clubes com os fatores de mercado – manutenção de estádios, pessoal de contato 

com clientes, etc. – e com os fatores esportivos – jogadores, técnicos, preparadores 

físicos, etc.), a figura 9 busca ilustrar a equação do negócio para um clube de futebol. 

 

                                                 
40 Por exemplo, o Everton em 1996-7 ficou em décimo quinto na Premier League com uma receita de 
aproximadamente 19 milhões de libras, enquanto o Winbledon ficou em oitavo mas gerou apenas uma 
receita de 10,4 milhões de libras. 
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Fatores Esportivos:
- Talento dos jogadores;
- Talento da comissão técnica;

Fatores de Mercado:
- Condições nos estádios
- Relacionamento com os
diferentes consumidores

Satisfação do
Mercado

Consumidor

Receitas
($$)

Custos
Principais

($$)

PERFORMANCE
ESPORTIVA

PERFORMANCE
FINANCEIRA

Custos ($$)

Figura 9 – A equação do lucro para os clubes de futebol (Adaptado do Material fornecido no 

Seminário Avançado sobre Gestão de Futebol realizado na Fundação Getúlio Vargas em novembro 

de 2000) 

 

Os dois relacionamentos analisados anteriormente mostraram o 

funcionamento significativamente eficiente de dois mercados – o de jogadores e o de 

torcedores. Isto quer dizer que, enquanto um time “caro” nem sempre vence um time 

“barato”, no longo prazo e na média, o relacionamento entre gasto com salários e 

performance na Liga é bastante significativo. Do mesmo modo, times mais vitoriosos 

no longo prazo provavelmente atrairão maiores receitas. 

Retomando a abordagem de SZYMANSKI & KUYPERS (1999), do ponto de 

vista estratégico, tendo em vista a lógica do negócio ilustrada acima, o próximo 

passo seria encontrar casos (clubes) que obtiveram êxito ao superarem o mercado 

sistematicamente durante um período de tempo considerável e tentar entender como 

eles conseguiram isto, ou seja, entender que capabilidades distintivas / competências 

foram responsáveis por esse sucesso. Conforme os autores supracitados, Vantagem 

Competitiva no futebol significa, portanto, ser capaz de fazer melhor do que 

sugeriram os dois relacionamentos que se mostraram significativos e foram usados 

para explicar a lógica do negócio para os clubes: gasto com salários x performance 
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em campo e performance em campo x receitas geradas. 

O tema Vantagem Competitiva não será abordado aqui, contudo o estudo de 

caso do Manchester United servirá para ilustrar que princípios de gestão este clube 

usou para obter sucesso tanto financeiro quanto dentro de campo. 

Antes porém, é necessário analisarmos brevemente as implicações desta 

lógica econômica para a situação atual do futebol brasileiro, mostrando que forças 

trazem a necessidade de profissionalização da gestão dos clubes. 

 

3.4.As forças que impulsionam os clubes para a mudança 

Toda mudança de paradigma de gestão numa organização está acompanhada 

de mudanças nas condições ambientais que, por sua vez, influenciam a obtenção dos 

resultados esperados pela própria organização e pelos seus stakeholders (interessados 

diretos – clientes, funcionários, parceiros, etc.). Como vimos, os stakeholders dos 

clubes de futebol evoluíram ao longo dos anos (desde a era dos estádios até a era da 

nova mídia e dos investidores) e hoje são agentes com interesses que muitas vezes 

podem parecer conflitantes (por exemplo, investidores querendo retorno financeiro e 

torcedores querendo títulos e desempenho esportivo). Contudo, alguns autores 

ingleses afirmam que isto, por si só, não vem a ser um problema para os clubes, já 

que, segundo FYNN & GUEST (1998), “não há conflito entre os interesses de 

negócio que parecem estar tomando conta do futebol e os antigos torcedores 

fanáticos. Na verdade, eles deveriam ser aliados naturais. A televisão, por exemplo, o 

novo grande cliente, necessita de estádios grandes e cheios, com torcedores fiéis, 

para gerar a atmosfera essencial para a criação do espetáculo televisivo”. Por outro 

lado, as pressões externas também são forças que devem ser consideradas, pois 

representam os interesses da sociedade como um todo. Aliás, foi exatamente através 

de pressões sociais (principalmente governamental) que o futebol inglês se 

transformou no símbolo da nova era do negócio futebol. 

Neste item, através de uma abordagem exploratória baseada em fontes 

secundárias e na própria experiência profissional do autor, buscaremos tornar claras 

quais são essas forças e como elas estão agindo nos clubes de futebol. 
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3.4.1. Forças Internas41: os resultados econômicos e esportivos, e a 
entrada de novos agentes 

Em termos esportivos, ou seja, falando dos fatores ligados ao “resultado” dos 

eventos e à função esportiva dos clubes, há tempos vemos os principais jogadores 

brasileiros sendo transferidos para países europeus, todos atraídos por salários mais 

altos, calendários e competições mais organizadas, e outros fatores esportivos 

favoráveis. Com isto, o produto futebol dos clubes perde qualidade tanto 

coletivamente quanto individualmente (campeonatos e jogos de futebol menos 

atrativos), levando, no caso do clube individual, a uma redução do desempenho 

esportivo (tanto o desempenho medido através das vitórias quanto medido através da 

qualidade do espetáculo proporcionado pelos jogadores).  

Por outro lado, como a função geração de receitas é dependente da função 

esportiva e de seu produto principal (performance nos jogos de futebol), há uma 

diminuição das receitas em virtude da “insatisfação” do mercado consumidor com o 

mau desempenho desse produto futebol. Aliado a isto, existem também os fatores 

relacionados à administração dos eventos que nos dias de hoje também afetam 

negativamente a função receitas dos clubes brasileiros. Como sabemos, as condições 

nos estádios de futebol, com raríssimas exceções, permanecem as mesmas desde os 

tempos de Garrincha e Pelé, ou seja, já não se adequam tanto às demandas atuais dos 

torcedores tradicionais quanto às demandas potenciais de diferenciados clientes – 

como mostraram anteriormente os ingleses, existem diversos tipos de torcedores que 

demandam tratamentos específicos nos estádios de futebol. Além disso, as receitas 

não realizadas nos estádios, como venda de camisas, etc., também são mal 

exploradas. 

Com relação à função custos, como os salários dos jogadores representam o 

principal passivo dos clubes, com o mercado aquecido pela concorrência dos clubes 

europeus, aliado à pressão da torcida por resultados esportivos e à falta de 

planejamento financeiro nos clubes brasileiros, o gasto com salários de jogadores 

geralmente atingem patamares superestimados e sobrecarregam os clubes. Há 
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também a questão do passe, que ainda pode piorar ainda mais tal sobrecarga (como 

vimos, se a lei do passe acabar, acarretará um aumento nos custos dos clubes em 

decorrência do alongamento dos prazos de contrato entre clube e jogador). Além 

disso, com a situação econômica nacional mais complicada e com os recentes 

programas de ajuste fiscal por parte do estado, as torneiras de financiamento dos 

clubes começaram a secar, trazendo também maior sobrecarga na função custo 

desses clubes. 

Concluindo, esta situação vivida pelos clubes brasileiros levou a um círculo 

vicioso que culmina com o aumento das dificuldades financeiras, e se perpetua 

através de novas transferências de jogadores e dependência da TV (Veja a figura 10). 

 

RESULTADOS

Desempenho Esportivo
Decrescente

MENORES RECEITAS

GOVERNO:
- Lei do Passe;
- Maior fiscalização

MERCADO DE JOGADORES COMPETITIVO

AUMENTO NOS
CUSTOS

Prejuízos

Fatores
Mercadológicos:
- Péssimas condições
nos Estádios;
- Merchandising mal
explorado. Mercado Consumidor

(Torcedor) Insatisfeito

Fatores Esportivos:
- Venda dos melhores
jogadores;
- Campeonatos
desorganizados;

Aumento da
dependência da

TV(maior poder de
barganha)

Figura 10 – O círculo vicioso do futebol brasileiro (Fonte: elaborado pelo próprio autor) 

 

Essas análises anteriores ilustraram, teoricamente, a lógica do negócio para os 

clubes de futebol e culminaram com a representação da situação atual do futebol 

brasileiro como um todo. Agora é interessante ilustrarmos como surge a necessidade 

de profissionalização desses clubes (complementando a análise anterior com alguns 

                                                                                                                                           
41 aqui não estamos incluindo as forças políticas dentro dos clubes e federações e nem o aspecto 
cooperativo dos clubes, ou seja, as mudanças na forma de organização de competições. 
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números comparativos do potencial do negócio futebol) e apresentarmos os 

primeiros movimentos neste sentido, atentando para a entrada de novos agentes / 

“jogadores” no negócio, o que se concretiza através dos vários modelos de 

transformação clube-empresa existentes até agora no Brasil. 

Segundo a revista inglesa “Deloitte & Touche”42, a lucratividade continua 

sendo o indicador chave da performance financeira do futebol. Lucratividade, neste 

caso, é definida como a capacidade do clube gerar receita versus sua administração 

de custos e sua vontade em gastar dinheiro com novos jogadores na luta pelo 

sucesso. Tomando este modelo como básico, fica evidente que o que atraiu os 

investidores foi o potencial de geração de receitas destes clubes. Mesmo porque as 

dívidas43 dos principais clubes “sociais” de futebol são astronômicas. 

O futebol é, sem dúvida, o esporte nacional. São milhões de torcedores 

apaixonados e fiéis que podem também, por que não, se transformar em clientes44 

fiéis, o que é muito importante para qualquer empresa. É nessa lógica que os 

investidores, na maioria estrangeiros, apostam. O potencial de geração de receitas 

para times como o Flamengo, com cerca de 24 milhões de torcedores, o Corinthians 

com cerca de 16 milhões, o São Paulo com cerca de 9,7 milhões, o Grêmio com 

cerca de 5,8 milhões, o Cruzeiro com cerca de 4,4 milhões (para ilustrar apenas as 

maiores torcidas de alguns estados brasileiros), é enorme. Logicamente as diferenças 

sócio-econômicas entre o Brasil e os países europeus são significativas e devem ser 

levadas em conta quando se pensa nisso.  

                                                 
42 Deloitte & Touche Annual Review of Football Finance, Agosto de 1999, Manchester, Inglaterra. 
43 Conforme NETO (1998), essas dívidas derivam de um modelo-padrão de administração ineficiente 
com grande volume de impostos a pagar, de dívidas previdenciárias, de ações trabalhistas, de débitos 
com fornecedores e empréstimos bancários. 
44 Na Inglaterra, por exemplo, o governo iniciou um movimento de transformação do futebol inglês 
através de um trabalho chamado “Taylor Report”. Este trabalho representou uma nova forma de 
relacionamento entre times e torcedores: praças de alimentação, lojas, serviços de segurança e mais 
conforto abriram uma nova “era de serviços”, fazendo com que os torcedores passassem a ser vistos 
como clientes, e não como uma massa de fanáticos que aceitam qualquer coisa para ver seus times 
(Fonte Gazeta Mercantil – Sexta-feira, 12, e fim de semana, 13 e 14 de Novembro de 1999. Caderno 
Leitura de Fim de Semana, p. 1). 
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Time 

 

Empresas 

No. de 

torcedores 

(milhões) 

Média 

ajustada 

(R$/torcedor) 

Valor 

potencial (R$ 

milhões) 

Brasil  160,0 57 9.171 

Flamengo ISL/Pelé Sports 24,3 57 1.393 

Corinthians Hicks Muse/TMSG/Traffic 17,0 57 974 

Palmeiras Parmalat 8,6 57 493 

Cruzeiro Hicks Muse/TMSG/Traffic 4,6 57 264 

Tabela 3 – Potencial de geração de receitas do futebol brasileiro (Fonte: Gazeta Mercantil 

– Quinta-feira, 14 de Outubro de 1999. Caderno Empresas e Carreiras, p. c-8)  

A grande imprensa frequentemente divulga números especulativos sobre esse 

potencial econômico do futebol brasileiro. A tabela 3 ilustra esse potencial de 

geração de receitas ajustado à realidade brasileira45. 

                                                 
45 A média de R$ 57,00 por torcedor foi ajustada conforme a comparação dos valores do PIB per 
capita (produto interno bruto por pessoa) brasileiro (R$ 5.781) e inglês (R$ 36.260). O fator de ajuste, 
neste caso foi igual a 15,9%. Como a média de gasto com futebol do torcedor inglês é de R$ 360,00 
por ano, a média ajustada para o Brasil foi de R$ 57,00 por torcedor. 
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Mesmo com esse potencial de faturamento, os valores atuais de receita 

gerados pelo futebol brasileiro ficam bem atrás do futebol inglês ( o mais 

profissionalizado). Veja a tabela 4. 

Total de receitas brutas dos times 

da 1ª Divisão (US$ milhões/ano) 

 

Período 

Brasil Inglaterra 

1994/1995 275 520 

1996/1997 350 742 

1998/1999 425 1300 

2000 500 1600 

Tabela 4 – Comparação entre a geração de receitas dos clubes brasileiros e a dos 

clubes ingleses (Fonte: Gazeta Mercantil – Sexta-feira, 12, e fim de semana, 13 

e 14 de Novembro de 1999. Caderno Leitura de Fim de Semana, p. 1) 

Logo, se compararmos o valor potencial (cerca de 9 bilhões de reais) com o 

atual faturamento (500 milhões de reais) do futebol brasileiro, podemos compreender 

melhor o interesse dos investidores nos clubes/marcas do futebol brasileiro. 

Outro exemplo da diferença entre o futebol inglês e o brasileiro, e que 

também explica o interesse dos investidores no nosso futebol, são os números do 

Campeonato Brasileiro, principal evento regular do nosso futebol, e os da Premier 

League, o principal campeonato do futebol inglês. As TVs (Globo e Bandeirante) 

pagaram em 1999 US$ 70 milhões pelos direitos de transmissão das partidas no 

Brasil. Aqui, os estádios recebem uma média de 14 mil torcedores por jogo 

(ocupação média inferior a 20% da capacidade total instalada). Na Inglaterra esses 

números são, respectivamente, US$ 270 milhões pagos pela BSkyB e 32 mil 

torcedores (ocupação de 90% da capacidade total instalada). 

Com todo este potencial de crescimento, os investidores, tendo em vista as 

mais variadas estratégias, iniciaram seus movimentos na direção deste negócio 

chamado futebol, o que culminou com o surgimento de vários modelos de 

transformação de clubes em empresas desde o primeiro movimento iniciado pelo 

Palmeiras em 1992/1993. Afinal, foi baseado nestes números que os investidores 

surgiram, como mostra a reportagem do caderno de Finanças da Gazeta Mercantil de 

20 de maio de 1999: os novos donos do futebol querem é ganhar dinheiro. Eles saem 



 74 

pelo mundo comprando negócios mal geridos ou em crise, mas com grande potencial 

de valorização. 

O que estamos observando atualmente nos processos de transformação dos 

clubes brasileiros é a criação de modelos de “empresarização” variados, cada qual 

com suas “idiossincrasias”. Esses modelos retratam um longo e obscuro processo de 

negociação envolvendo, entre outros aspectos, questões sobre o tipo de empresa a ser 

formada (participação do clube na criação desta nova empresa) para administrar os 

negócios ligados ao departamento de futebol do clube, o controle da nova empresa 

sobre o departamento técnico (função esportiva) e sobre o departamento de 

marketing (função comercial), e questões contratuais (direitos e obrigações sobre 

lucros e despesas, o prazo do contrato, etc.). Ao final, os modelos adotados 

representam, na verdade, as visões de negócio e as intenções46 estratégicas dos novos 

investidores e/ou parceiros estrangeiros. Vejamos alguns dos modelos já adotados no 

futebol brasileiro, conforme AIDAR, LEONCINI & OLIVEIRA (2000). 

1) Co-Gestão – este representou a vanguarda na gestão profissional de clubes 

de futebol no Brasil. O exemplo típico é o caso Palmeiras-Parmalat, uma parceria 

que começou em 1992 e dura até hoje. Este modelo se caracteriza pela parceria na 

administração da atividade profissional de futebol (departamento técnico ou função 

esportiva do clube). Conforme Celso Empinotti, apud LOIS & CARVALHO (1998), 

no caso Juventude-Parmalat, cujo contrato foi idêntico ao do Palmeiras, o clube entra 

com toda a estrutura, com todas as áreas e com todos os departamentos ligados ao 

futebol profissional e amador, e a Parmalat entra com o apoio financeiro para que 

todas essas áreas se desenvolvam. Este tipo de gestão esportiva, chamado de co-

gestão, tem como característica principal o estabelecimento de direitos e deveres de 

ambas as partes. Vejamos alguns exemplos de direitos e deveres da Parmalat no seu 

processo de co-gestão (Juventude de Caxias do Sul – RS): fornecer verbas para 

pagamento de bichos, despesas com jogadores, reforma do estádio, etc., que vinham 

não com o rótulo de patrocínio, mas como co-gestão; já a Parmalat poderia enviar e 

                                                 
46 “Eles estão aqui para mandar e exigem ter a parte majoritária. O Brasil representa a parte mais 
importante do tabuleiro mundial desse nicho do entretenimento que é o futebol. Por isso as 
multinacionais querem o controle das operações”. Esta declaração de Cláudio Szajman, presidente do 
Grupo VR, mostra a intenção principal dos novos investidores – o controle dos novos clubes-empresas 
de futebol. Fonte: Gazeta Mercantil - Quinta-feira, 14 de Outubro de 1999; Caderno Empresas & 
Carreiras, p. c-8). 
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tirar jogadores do elenco, tinha exclusividade das 92 placas de publicidade inseridas 

no Estádio Alfredo Jaconi, etc.; 

2) Licenciamento da marca / Terceirização do departamento de futebol – este 

modelo de transformação está prevalecendo no futebol brasileiro. Diferentemente do 

futebol inglês em que cada time é, desde sua fundação, uma entidade comercial, por 

aqui a “transformação em empresa” surge principalmente com o clube social 

cedendo ao investidor (que forma uma empresa com 100% de capital próprio) os 

direitos da marca. A partir daí, os detalhes de contrato entre ambas as partes 

(investidor e clube) toma contornos diferenciados quando se analisa diferentes clubes 

(vide descrição dos casos abaixo). 

No entanto, esse caminho foi adotado principalmente porque, no Brasil, os 

clubes são, em sua maioria, endividados. Para eles, entrar como sócios junto com os 

investidores em uma nova empresa não é uma opção interessante, já que não têm 

capital para aportar. E mesmo que tivessem, correriam o risco de perder a sua 

participação acionária à medida que fosse necessário novos investimentos. A cada 

novo aporte do investidor, menor seria a participação acionária do clube até que todo 

patrimônio fosse transferido aos investidores (vide o caso Bahia S.A.). Outro motivo 

que explica o predomínio deste tipo de transformação é o temor de alguns dirigentes 

em se submeterem aos procedimentos típicos de uma empresa, como transparência, 

prestação de contas e, claro, risco de perder o emprego. 

No caso do Vasco da Gama, o Clube não se transformou em empresa, mas 

cedeu seus direitos comerciais a uma empresa, a Vasco Licenciamentos (com 100% 

controlados pelo Bank of América). Um executivo do Banco controla os negócios: 

contratos de TV, bilheteria dos jogos, venda de produtos oficiais. O Clube (Eurico 

Miranda) manda no departamento de futebol, o que pode gerar inúmeros problemas 

de eficácia administrativa. 

No caso do S. C. Corinthians Paulista, a empresa Hicks Muse Tate & Furst 

criou a empresa Corinthians Licenciamento com capital próprio para administrar os 

negócios ligados ao departamento de futebol do Clube Corinthians. Neste modelo o 

clube cede os direitos sobre a marca e sobre o controle do seu departamento de 

futebol ao investidor que passa a arcar com todas as despesas referentes a tal 

departamento. No entanto, por motivos que, por hora, são estratégicos para o 
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investidor, todo o departamento técnico de futebol (treinadores, jogadores, diretores 

técnicos como José Roberto Guimarães) continua vinculado legalmente ao Clube 

Corinthians, mas seguindo as políticas do parceiro. Os negócios (ou o setor 

comercial / de marketing) são tocados por executivos da Hicks Muse, que nomeou 

uma empresa especializada, a Muller Sports, para essa área. 

3) Compra – clube e investidor formam uma nova empresa S.A. Os ativos 

dessa nova organização são a marca, os jogadores e o uso dos imóveis do antigo 

clube, conforme dados do caderno de Finanças da Gazeta Mercantil de 24 de março 

de 1999. Ou seja, a nova organização passa a ser a controladora e proprietária do 

time de futebol. Este tipo de empreendimento pode prever o lançamento de ações em 

Bolsa de Valores. 

O caso Bahia foi o primeiro a adotar tal modelo. O Clube entrou na nova 

sociedade com seus principais ativos – sua marca, seus jogadores e seu estádio (uso) 

– o que representou 49% do capital da empresa. O Opportunity garantiu os outros 

51% da nova empresa com o capital (R$ 13 milhões). No entanto, hoje o Esporte 

Clube Bahia detém 33% do Bahia S. A. e o Opportunity tem 66,6%. Um conselho 

administrativo de 12 pessoas (sete do Opportunity e cinco do clube) escolhe os 

diretores e traça os planos administrativos e do futebol. 

4) Criação de um time – o investidor cria um time já como empresa. Esse 

time nasce sem torcida, tendo que investir em nova estrutura e em formação e 

contratação de jogadores. No entanto, todos os ativos são do novo clube-empresa 

(marca, jogadores, imóveis) e suas receitas vêm de todos os negócios possíveis do 

clube. 

Os dados da tabela 5 indicam os detalhes dos modelos adotados por alguns 

dos principais Clubes do futebol brasileiro e corroboram a descrição dos modelos 

realizada anteriormente. 

O que está por detrás destes modelos de transformação de clubes em 

empresas são as especificidades da estrutura societária dos clubes brasileiros. Por 

exemplo, na Inglaterra, os clubes já são empresas desde sua fundação; uma entidade 

comercial com acionistas, contabilidade auditada e executivos remunerados que 

podem ser demitidos a qualquer momento pelos donos do time – que podem ser um 

empresário, uma família ou uma outra empresa. Na Itália os times também são 
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empresas há décadas, embora só tenham sido consideradas entidades com fins 

lucrativos em 1996, mas vivem sob influência direta de pessoas controladoras e não 

de boards como na Inglaterra. 

A profissionalização dos clubes de futebol no Brasil caminha na direção de 

um modelo um pouco diferente dos modelos europeus devido às suas especificidades 

históricas, mas com a mesma missão de transformar a gestão do futebol numa gestão 

profissional, realizando o potencial econômico deste setor importante do 

entretenimento. 
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Clube Bahia Vasco Corinthians Flamengo 
Parceiros Opportunity NationsBank Hicks Muse ISL 
Contrato Sociedade Total Licenciamento da 

marca 
Licenciamento da 
marca 

Licenciamento da 
marca 

Prazo Indefinido 98 anos 10 anos 15 anos 
Investimento 
Inicial 

R$ 12 milhões R$ 30 milhões R$ 55 milhões R$ 80 milhões 

Total Investido indefinido US$ 150 milhões 
mais custos anuais 
do futebol 

US$ 600 milhões 
média de US$ 50 
milhões ao ano 

US$ 850 milhões, 
média de US$ 50 
milhões anuais 

Venda de 
jogadores 

dividido 
igualmente 

60% Nations e 
40% Vasco 

15% Corinthians e 
85% Hicks 

25% Flamengo e 
75% ISL 

Estádio -- US$ 30 milhões 
para ampliar São 
Januário para 55 
mil lugares 

US$ 100 milhões 
para estádio de 60 
mil pessoas 

US$ 100 milhões 
para tamanho 
ainda indefinido 

Divisão de lucros 67% Opportunity 
e 33% Bahia 

60% Nations e 
40% Vasco 

15% Corinthians e 
85% Hicks 

45% Flamengo e 
55% ISL 

Estágio do 
acordo 

Desde novembro 
de 1997 

Desde março de 
1998 

Desde abril de 
1999 

Desde novembro 
de 1999 

Tabela 5 – Os detalhes dos modelos de transformação de clubes em empresas no futebol brasileiro 

(Fonte: Lance!, Quarta-feira, 15 de Dezembro de 1999). 

 

3.4.2. A complexidade estratégica do negócio futebol para os clubes: 
as forças externas 

Como pudemos notar nas análises anteriores, os clubes-empresas são 

organizações diferenciadas, fazendo parte de uma indústria que necessita de 

cooperação e competição para produzirem seu produto central e apresenta dinâmicas 

complexas. GERRARD (2000) apresenta a seguinte figura para representar a 

complexidade estratégica da indústria de futebol: 
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Mudanças Tecnológicas Mudanças Econômicas

Mudanças Legais Mudanças Sócio-Políticas

MÍDIA

CLUBES

JOGADORES

AUTORIDADES DO FUTEBOL

Figura 11 – Um mapa estratégico da indústria do futebol (Fonte Seminário Avançado sobre 

Gestão de Futebol realizado na Fundação Getúlio Vargas em novembro de 2000) 

 

Como podemos ver, as forças externas à indústria do futebol representam as 

dinâmicas tecnológicas, econômicas, sócio-políticas e legais de qualquer sociedade. 

E cada uma tem impactos diferentes no processo de transformação da gestão dos 

clubes de futebol. 

Mudanças Econômicas e Tecnológicas: tais mudanças podem impactar, 

basicamente, a tecnologia de “comercialização do produto futebol” e a “tecnologia 

da produção do futebol”. As novas formas de mídia – TV, internet, etc. – e o advento 

da economia baseada em informação e conhecimento – nesta nova economia, o que 

importa são as atividades inteligentes, as que mais agregam valor em uma dada 

indústria – representam mudanças importantes para a indústria do futebol no Brasil47. 

Além disso, os principais fatores que afetam a demanda por produtos futebolísticos, 

como a concorrência com outros tipos de entretenimento, com outros mercados 

(como por exemplo a venda de jogos do campeonato europeu no Brasil), o poder 
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aquisitivo dos torcedores, etc., também representam aspectos importantes para a 

eficácia da indústria como um todo. 

Mudanças Políticas e Legais: essas mudanças estão ligadas à percepção social 

(dado sua importância para a sociedade brasileira – bem de interesse público) dos 

resultados dos serviços prestados pelo futebol brasileiro como um todo (violência dos 

torcedores nos estádios, desempenho de clubes, seleções nacionais, perda dos 

melhores jogadores para o exterior) e à reação da sociedade em função disto (Lei 

Pelé). 

Tratando dessas questões, sob o título “O Quarto Setor”, a Gazeta Mercantil 

publicou uma série de reportagens (de 8 de junho a 16 de junho de 1998) sobre o 

esporte como negócio. Esta série de artigos foi baseada num relatório da The 

Economist sobre o assunto e retrata as novas dinâmicas do campo esportivo mundial. 

“Esporte está se tornando um negócio complexo”48. Este é o título de um dos 

artigos publicados na série que trata das principais dificuldades nos relacionamentos 

das empresas esportivas com o seu ambiente total. 

Dentre as questões políticas e institucionais abordadas, o artigo fala do poder 

dos dirigentes e autoridades de instituições esportivas e dos conflitos entre suas 

regras e instituições internas e as leis e pressões do ambiente dessas entidades 

esportivas. O caso Bosman, como ficou conhecido, foi um exemplo claro desses 

conflitos e de suas implicações na estratégia dos clubes de futebol. 

A Corte Européia de Justiça, em 1995, deu ganho de causa ao jogador belga 

Jean Marc Bosman que se queixara de que em 1990 não conseguiu se transferir para 

um clube na França porque seu clube belga, o Liège, estava exigindo um valor de 

transferência (o que no jargão futebolístico corresponde ao “passe” do jogador) 

excessivamente alto, embora o contrato de trabalho de Bosman tivesse terminado. 

Para desânimo da FIFA e demais federações e confederações equivalentes 

nos outros países e continentes, o tribunal decidiu que Bosman tivera negado seu 

direito assegurado no artigo 48 do tratado de fundação da União Européia (UE) para 

                                                                                                                                           
47 se pensarmos na atividade da cadeia de fornecimento de produtos futebolísticos que mais agrega 
valor ao negócio futebol (função esportiva), podemos entender o fluxo de jogadores brasileiros (M. O. 
qualificada) para o mercado europeu, que obtém o retorno através de campeonatos bem organizados, 
bom nível técnico dos jogadores e exploração eficaz do mercado de consumidores (ver quadro 
comparativo entre o perfil de receitas de Flamengo, Milan e Manchester United). 
48 Fonte: Gazeta Mercantil, Segunda-feira, 15 de Junho de 1998, página A-11. 
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movimentar-se livremente para trabalhar. Foi assim que uma parte importante do 

sistema universal de transferência de jogadores de futebol ficou ilegal. 

Ainda dentro da discussão de como mudanças políticas e institucionais 

podem afetar os clubes, a Lei Pelé no Brasil e o Taylor Report na Inglaterra (que será 

discutido mais adiante) simbolizam a insatisfação social destes dois países com os 

resultados do negócio futebol – violência nos estádios, corrupção, etc.. 

Já as dinâmicas econômicas e tecnológicas atuais nos levam a outro aspecto 

que afeta a vida das organizações esportivas – a “não concorrência” e as 

consequências desta característica da indústria esportiva para o futuro do esporte no 

mundo. 

No esporte, diferentemente dos outros tipos de negócios, os principais ativos 

das organizações esportivas são simbólicos e “Intangíveis”. O COI (Comitê 

Olímpico Internacional) tem seus Anéis Olímpicos que representam o direito de 

organizar seu principal produto – as Olimpíadas. As “propriedades” das Federações 

de Futebol são seus Campeonatos/Competições. As propriedades da Federação 

Internacional de Atletismo são seus Meetings. Na Europa, é a forma como as 

organizações administram essas propriedades que preocupa as autoridades 

governamentais. 

Já a grande audiência de alguns esportes pelo mundo permite que, além dos 

corpos e rostos de atletas, a marca de patrocinadores apareça em seus bonés, camisas, 

etc. No entanto, às vezes é fácil esquecer que estamos diante de um fenômeno 

relativamente recente. Durante a maior parte deste século dinheiro e esporte foram 

considerados incompatíveis. A razão era simples: o dinheiro poderia corromper a 

pureza do esporte. Por isso, era preciso haver uma rígida distinção entre o esporte 

amador, disputado entre “cavalheiros” por puro amor ao jogo, e o esporte 

profissional. Hoje, as autoridades do esporte já não pensam desta maneira. Segundo o 

artigo supracitado, “o dinheiro deixou de ser corruptor e passou a ser o fluido vital do 

esporte”. 

Mesmo assim, muitos críticos “acusam” os comandantes dessas organizações 

de terem vendido seus esportes pelo maior preço possível, em troca da interferência 

desses compradores nas decisões sobre a “tecnologia” de produção de espetáculos 

esportivos. A FIFA, por exemplo, reproduz frequentemente as cifras dos direitos de 
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transmissão e dos patrocínios comerciais. São 45 “parceiros” comerciais oficiais da 

Copa do Mundo. Mas são os direitos televisivos que comandam a lucrativa rede de 

negócios que inclui e beneficia todos os consumidores intermediários (aqui inclui-se 

também os espectadores das TVs – os consumidores finais passivos). O problema 

desses novos parceiros, e principalmente da TV, é que, muitas vezes, eles interferem 

na própria tecnologia de produção dos espetáculos esportivos (mudam horários de 

jogos, inventam novos campeonatos, etc.) sob a vista das organizações esportivas 

que nada fazem para evitar que tais decisões sejam tomadas sob uma lógica que pode 

ir contra o interesse público (logicamente, aqui se incluem também os consumidores 

esportivos). 

Exemplos desse tipo de força agindo contra o modelo atual de gestão do 

futebol brasileiro podem ser encontrados nas várias críticas que se fazem ao futebol 

“moderno”. Alguns trechos da entrevista de José Trajano (jornalista esportivo) à 

Revista Caros Amigos: “...o futebol mudou de um jeito meio perverso...o amor à 

camisa era a coisa mais sagrada”. “O charme do futebol era ver pouco”. “A Seleção 

Brasileira não jogava em qualquer lugar”. “A Copa do Mundo não tem mais esses 

valores, esse sentido, só que ainda acredito que nas pessoas ainda exista um 

sentimento”. 

Ou conforme Celso Grellet, apud AIDAR, LEONCINI, & OLIVEIRA, (2000, 

p. 105): “os milhares de dólares a mais obtidos da televisão na final da Copa de 1994 

certamente fizeram menos bem ao futebol do que se a qualidade da partida disputada 

em horário mais compatível fosse maior”. 

Como podemos perceber, este novo setor econômico apresenta peculiaridades 

contextuais que diferem substancialmente dos setores econômicos tradicionais, 

principalmente com relação à complexidade de relacionamentos que as chamadas 

organizações esportivas mantêm com os mais variados tipos de agentes. Mesmo 

assim, esses vários relacionamentos, quando administrados harmoniosamente, 

produzem uma simbiose comercial que hoje está cada vez mais lucrativa. Porém, este 

setor ainda necessita ser estudado em mais profundidade, principalmente com relação 

à sua lógica econômica de produção de valor e aos problemas de gestão de suas 

organizações. 
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3.5.O que é o processo de transformação na gestão dos clubes: 
um modelo de análise preliminar 

A partir de agora, apresentaremos um modelo de análise preliminar para o 

estudo do processo de transformação do modelo de gestão nos clubes de futebol. 

Primeiro, para ser aplicado no estudo do caso Manchester United, como um caso 

típico de profissionalização de clube de futebol (por enquanto usaremos o termo 

profissionalização como sinônimo de obtenção de sucesso esportivo e financeiro de 

um clube de futebol). Depois, aprimorado por este estudo, o modelo servirá também 

para analisarmos o mesmo processo de transformação em dois clubes brasileiros. 

Complementando a estrutura de análise mostrada anteriormente, podemos 

explorar algumas questões relacionadas ao novo paradigma de gestão estratégica que 

se originam a partir da atuação das forças internas e externas à indústria de futebol. 

Ou seja, são essas forças que pressionam os clubes para a mudança do modelo de 

gestão estratégica de suas atividades. Neste momento, surge mais claramente a partir 

de agora os conceitos “transformação” ou “mudança” e “modelo de gestão”, como 

elementos básicos do nosso estudo. 

Para nós, um modelo de gestão estratégica é um conjunto estabelecido de 

princípios e funções de uma organização que coordenam seus recursos na direção de 

seus objetivos estratégicos. Portanto, nossa definição sobre modelo de gestão não 

contempla especificamente a formulação de objetivos, políticas e programas 

estratégicos, mas o resultado prático (declarações dos objetivos e políticas) e os 

desdobramentos (princípios, comportamentos e funções) de tais estratégias. Por 

exemplo, numa empresa capitalista tradicional, um princípio administrativo derivado 

da “declaração” de seu objetivo estratégico de maximização de lucros é a satisfação 

do cliente. 

O processo de transformação, por sua vez, pode ser caracterizado e definido 

através da noção de ciclos de aprendizagem permanente nas diferentes atividades 

empresariais, proposto por FLEURY & FLEURY (2000). 

A idéia de ciclos permanentes de aprendizagem e mudança nas diferentes 

atividades empresariais, adaptado à indústria do futebol, pode ser ilustrada conforme 

a figura 12. As mudanças interempresariais são decorrentes de forças internas à 

indústria do futebol (por exemplo, a assinatura do contrato de co-gestão entre o 
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Palmeiras e a Parmalat), bem como as mudanças na própria organização, tanto 

estratégicas quanto organizacionais (mudanças comportamentais e estruturais na 

gestão do departamento técnico do Palmeiras, após a assinatura do contrato acima 

referido, por exemplo) também o são. 

MUDANÇAS INTEREMPRESARIAIS

Horizontais: Parcerias / Fusões / Licenciamento de marca

Verticais: reestruturação da cadeia de fornecimento no futebol

APRENDIZAGEM ESTRATÉGICA

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Função Técnica (categorias de base e profissional)
Funções de Marketing e oferta de serviços aos consumidores

 Finanças e RH
Sistemas de informação para gestão e medição de desempenho

Estrutura e sistema administrativo

Definição de objetivos estratégicos
Definição de Estratégias Funcionais

Figura 12 – Ciclos permanentes de aprendizagem para o caso das diferentes atividades dos 

clubes-empresas de futebol (Fonte: adaptado de FLEURY & FLEURY, 2000) 

 

A noção sobre o processo permanente de mudanças e aprendizagens numa 

dada indústria pode ser expressa da seguinte maneira, conforme FLEURY & 

FLEURY (2000, p. 39): “uma empresa competitiva precisa administrar esse processo 

de aprendizagem sistêmica, no qual se aprende em cada uma das áreas da atividade 

empresarial individualmente, e, ao mesmo tempo, repensa-se o conjunto, buscando 

desempenho cada vez mais eficiente”. Complementando esta visão dos autores, para 

nós, há uma mudança de paradigma toda vez que este processo de aprendizagem 

produz mudanças que transformam significativamente tanto os aspectos estratégicos 

quanto os operacionais da organização, levando a uma ruptura com práticas 

administrativas tradicionais e a resultados mais eficazes. 

Ou seja, conforme FLEURY & FLEURY (2000), além das mudanças no 

contexto das empresas de uma dada indústria (como vimos, no futebol, essas 
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mudanças no contexto são o que chamamos de forças externas), as mudanças nas 

próprias empresas da indústria (ou cadeia), em busca de maior competitividade, estão 

sempre ocorrendo. Essas mudanças dão origem à best practices, impulsionadas pelo 

que chamamos, no caso da indústria do futebol, de forças internas à indústria (as 

decorrentes da busca por melhores resultados e as decorrentes de mudanças 

interempresariais). 

Do ponto de vista da nossa estratégia de pesquisa, esta etapa do trabalho trata 

de descrever um plano de ação para se caminhar daqui (conjunto inicial de questões a 

serem respondidas) até lá (algum conjunto de conclusões ou propósitos sobre as 

questões). Conforme LAZZARINI (1995), “é a fase em que o pesquisador busca, 

com afinco, conhecer o que é preciso para estruturar os dados ao redor das 

proposições da pesquisa”. 

Para YIN (1994), esse plano guia o investigador no processo de coleta, 

análise e interpretação de observações empíricas, e pode ser dividido nas seguintes 

partes: 

1) Questões do estudo; 

2) Proposições do estudo; 

3) Unidades de análise; 

4) Lógica ligando os dados às proposições (MODELO DE 

ANÁLISE) e método de coleta de informações empíricas 

(PROTOCOLO DE PESQUISA); 

5) Critérios para interpretação dos resultados. 

Os itens 1 e 2 já foram introduzidos anteriormente: 

- 1) Problema geral de pesquisa: Como entender o processo de 

transformação do modelo de gestão estratégica dos clubes de 

futebol que se transformaram ou estão se transformando 

organizacional e/ou legalmente em empresas ? 

- 2) Propósitos do estudo: 

- a) conseguir entender as razões principais que levaram os 

clubes de futebol no Brasil a se transformarem organizacional 

e/ou legalmente em empresas; 

- b) buscar aprimorar nosso entendimento sobre as questões ou 
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aspectos principais que estão sendo considerados na concepção 

do modelo de gestão estratégica destes clubes. 

A delimitação e escolha das unidades de análise para a pesquisa baseada em 

estudos de casos deve ser pensada me termos de seus propósitos de pesquisa. A 

escolha dos casos, conforme YIN (1994), é o problema fundamental na estratégia de 

estudo de caso, ou seja o de identificar os casos que são relevantes para o propósito 

de pesquisa. Para o autor supracitado, a definição da unidade de análise está 

relacionada ao modo como as questões iniciais de pesquisa foram definidas; se tais 

questões não levam ao favorecimento de uma unidade de análise sobre outra, o 

problema está na formulação dessas questões. 

Nossa declaração do problema de pesquisa considera o processo de 

transformação clube-empresa como nossa unidade básica de análise. Além disso, 

nosso propósito principal de pesquisa busca entender as razões que levaram os clubes 

de futebol a se transformarem organizacional e/ou legalmente em empresas, bem 

como explorar os principais aspectos do novo modelo de gestão resultante deste 

processo de mudança. Para tentar alcançar este propósito, além de considerarmos o 

clube como a unidade básica de análise, iremos considerar as seguintes unidades 

acessórias de análise: jornalistas esportivos, investidores e intermediários (empresas, 

como a Pelé Sports & Marketing e a GVconsult da Fundação Getúlio Vargas que 

assessoraram clubes/investidores na formulação, avaliação e negociação das 

parcerias entre clubes e investidores para a gestão do negócio futebol). Este tipo de 

projeto de estudo de caso, conforme YIN (1994), representa um projeto com 

múltiplas unidades de análise (embedded design). 

Para o estudo de caso do Manchester United, usaremos o método de coleta de 

dados baseado na revisão bibliográfica exploratória. A escolha do clube-empresa de 

futebol a ser analisado baseou-se nos seguintes critérios: 

- que fosse um clube que possuísse um modelo estável (isto é, um 

modelo que operasse há pelo menos cinco anos no clube) para que 

suas variáveis administrativas já estivessem consolidadas; 

- que fosse um clube cujo modelo contemplasse a lucratividade e/ou 
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o desempenho em campo como metas ou resultados esperados49 

(isto é, que fosse um modelo que tivesse permitido ao clube obter 

lucratividade e/ou desempenho em campo – performance – 

sustentáveis ou crescentes); 

- e que fosse um modelo que possibilitasse facilidade no acesso às 

informações necessárias para tal análise (isto é, que as 

informações, mesmo de fontes secundárias, estivessem 

disponíveis). 

O Manchester United tem conseguido, ao longo dos últimos anos, tanto uma 

lucratividade sustentável quanto bom desempenho em campo. Além de ser um 

modelo estável e de sucesso, as informações necessárias para tal análise estão mais 

acessíveis (existem na Inglaterra inúmeras publicações recentes que tratam 

especificamente da história do clube inglês), o que o credencia para nossa análise. 

Como dissemos anteriormente, tal estudo tem o intuito de aprimorar o 

modelo de análise sobre nosso objeto de estudo e de proporcionar um melhor 

entendimento sobre as best practices sobre a gestão estratégica em clubes de futebol. 

Com relação aos dois estudos de caso em clubes brasileiros, tendo em vista 

nosso propósito de pesquisa e nossa estratégia de estudo de caso, optamos por 

escolher dois clubes de futebol em processo de profissionalização que 

possibilitassem a exploração de algumas questões de pesquisa que julgamos ser 

essenciais para o momento atual do futebol brasileiro. O caso do Flamengo (que 

firmou parceria com uma empresa especializada em Marketing Esportivo) é um 

exemplo típico de clube-empresa focalizado na exploração da marca do clube e a A. 

D. São Caetano representa um caso típico de foco na formação de talentos para o 

mercado de jogadores. 

As questões de pesquisa que julgamos ser essenciais para descrever nosso 

objeto de pesquisa, representam o nosso modelo de análise e podem ser descritas da 

seguinte maneira: 

1) Que forças empurraram os clubes de futebol na direção da 

profissionalização de suas atividades: 

                                                 
49 conforme reconhece a Lei Pelé serem estes os objetivos de qualquer organização desportiva 
“profissional”. 
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1.1) Forças Externas: Como a Lei Pelé, no caso de clubes 

brasileiros, e o Taylor Report, no caso do Manchester United, 

influenciaram os clubes de futebol ou outros agentes da 

indústria para que os clubes procedessem algum tipo de 

mudança na condução de suas atividades ? Que aspectos 

(políticos, econômicos, etc.) estão por trás desta pressão social 

sobre o negócio futebol? 

1.2) Forças Internas (âmbito competitivo): Qual a influência da 

situação financeira do clube ? E do seu desempenho esportivo 

? De que maneira a entrada de um novo agente na indústria 

influencia a concepção de um novo modelo para gerir o clube 

? (qual o tipo de contrato assinado e por que; quais os direitos 

e deveres de ambas as partes, etc.) ? 

1.3) Forças Internas50 (âmbito cooperativo): qual a influência das 

ações e mudanças que ocorreram na forma de organização dos 

campeonatos ? (criação de Ligas, mudanças relativas ao 

aumento da credibilidade no futebol, tais como, calendário 

fixo, critérios técnicos para acesso e descenso, etc.). 

2) Quais são os aspectos principais do novo modelo de gestão dos clubes de 

futebol que já são claros neste início de profissionalização de suas 

atividades: 

2.1) Objetivos estratégicos: Quais são os objetivos ligados aos 

propósitos fundamentais do clube-empresa, tendo em vista suas 

funções básicas, a função esportiva e a função empresarial 

(desempenho esportivo e desempenho financeiro)? Quais os 

indicadores básicos de desempenho que medem tais objetivos (lucros, 

equilíbrio financeiro, posição no campeonato, etc.) ? Como a equação 

                                                 
50 Esta questão de pesquisa não será abordada durante os estudos de caso. Contudo, é importante 
deixar claro que esta questão é uma questão fundamental para a eficácia do negócio futebol, como foi 
mostrado na figura 6. Para ilustrar a atuação desta força, basta pensarmos que as primeiras parcerias 
de licenciamento de marca (caso Corinthians-Hicks Muse) visavam explicitamente o mercado de 
torcedores, mas acabaram mudando seu foco para o de jogadores (a empresa Hicks, após as conquistas 
do Campeonato Brasileiro de 1998 e 1999, promoveu a negociação de seus melhores jogadores para o 
mercado europeu) assim que a Copa João Havelange se revelou um grande jogo político que acabou 
desacreditando ainda mais o já desacreditado campeonato brasileiro de futebol. 
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do lucro para um clube de futebol afeta a definição de seus critérios de 

desempenho ? Qual o posicionamento estratégico do clube com 

relação aos mercados básicos de uma organização de futebol (mercado 

de jogadores / de torcedores) ? 

2.2) Princípios de gestão: quais os fatores críticos de sucesso 

para o clube que caracterizam sua estratégia competitiva / de 

negócios51 (excelência nos fatores esportivos – qualidade do time, 

desempenho em campo –; excelência mercadológica / de serviço – 

qualidade dos estádios, relacionamento com o torcedor e com outros 

tipos de consumidores, etc.) ? Quais as estratégias funcionais do 

clube-empresa, ou seja, como cada função (de marketing, técnica, 

financeira, etc.) deve contribuir para a estratégia de negócios / 

competitiva, tendo em vista a estrutura organizacional adotada (o 

detalhamento da estrutura organizacional tradicional de um clube de 

futebol será feito oportunamente)? Quais destas funções podem ser 

consideradas críticas e quais as competências técnicas já 

desenvolvidas na organização ? 

 

As fontes de informação, no caso do estudo do caso Manchester United, 

como foi colocado anteriormente, serão fontes secundárias (principalmente 

bibliográficas). E o intuito do estudo será testar e aprimorar o modelo de análise 

proposto acima para a pesquisa de campo nos clubes brasileiros. 

Com o modelo de pesquisa aprimorado, o estudo de caso em dois clubes 

brasileiros em processo de profissionalização será conduzido através de métodos de 

coleta de informações variados: pesquisa bibliográfica em fontes primárias (cópias 

de contratos entre clube e investidor, jornais), em entrevistas semi-estruturadas e em 

outras fontes (fitas de vídeo, etc.). 

                                                 
51 Conforme FLEURY & FLEURY (2000, p. 44), a estratégia de negócios da empresa indica o tipo de 
negócio em que a empresa deve atuar e como ela deve competir. 
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4. A HISTÓRIA DO MANCHESTER UNITED: UM CASO 
TÍPICO DE PROFISSIONALIZAÇÃO 

 

O círculo vicioso da indústria do futebol brasileiro mostrado no capítulo 

anterior, ilustra a situação atual da maioria dos clubes de futebol. O que fica 

evidente, portanto, é que o futebol brasileiro de maneira geral não foi gerido 

profissionalmente até hoje. Os clubes sistematicamente apresentaram situação 

deficitária, resultando em endividamento bancário, inadimplência junto ao fisco e 

junto à previdência social. Além disso, muitas vezes os salários dos jogadores não 

foram (e ainda não são) pagos em dia. Além da questão da probidade administrativa 

que muitas vezes pode não ter sido respeitada, a questão chave está na confusão entre 

razão e emoção para a tomada das decisões. Enquanto no Brasil os dirigentes agiram 

e ainda agem conforme as demandas sociais e políticas do ambiente operacional do 

clube, prevaleceram e prevalecem os problemas administrativos sobre as 

oportunidades de mercado. Contratar um jogador sem obedecer a qualquer 

orçamento e sem saber se seus salários poderão ser pagos é um exemplo típico de 

decisão tomada com base na emoção e até mesmo no interesse político. Martin 

Edwards, presidente do Manchester United, mostra o oposto disto na seguinte frase : 

“ If we win the European Cup we’ve got to get there in our own way, from a position 

of financial strength, not just going out and spending a fortune” (Fonte: FYNN & 

GUEST, 1998). Uma outra explicação para esse tipo de atitude dos dirigentes 

brasileiros pode ainda ser enquadrada levando-se em conta o interesse político de 

seus gestores aliada à falta de responsabilização dos dirigentes pelos resultados 

financeiros do clube. Nos últimos anos vários gestores utilizaram-se dos clubes de 

futebol para adquirir visibilidade e conquistar cargos políticos. A gestão destas 

pessoas, praticamente sem nenhuma exceção, não poderia ser chamada de 

profissional. 

Conforme NETO (1998) as diferenças entre os aspectos que devem nortear 

uma administração profissional no clube-empresa de futebol e os aspectos da 

administração tradicional são evidentes e dão a entender uma mudança de 
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paradigma. 

Mas o que significa gestão profissional para um clube de futebol ? Ou 

melhor, existem, e se existem, quais são os princípios de gestão para um clube de 

futebol profissional ? O estudo do processo de mudança no paradigma de gestão do 

Manchester United servirá justamente para nos auxiliar a responder esta pergunta. 

Além disso, como colocamos anteriormente, tal estudo também nos auxiliará no 

aprimoramento de nosso protocolo de pesquisa para a análise deste mesmo processo 

nos clubes brasileiros.  

A escolha do Manchester United se deu principalmente porque os resultados 

obtidos pelo clube nos últimos tempos apontam para a comprovação de um modelo 

administrativo de sucesso e sugerem princípios de gestão universais, independente da 

natureza do clube (clube-empresa, clube social, etc.) e de seus objetivos estratégicos. 

A história que será contada a seguir baseia-se em dados bibliográficos e em 

relatos dos encontros de trabalho do Professor Antônio Carlos Kfouri Aidar, da 

Fundação Getulio Vargas de São Paulo, com diretores do Manchester em três 

ocasiões diferentes : a) quando ele foi pela primeira vez a Manchester52; b) durante o 

I Congresso Internacional de Gestão de Esportes, organizado pela EAESP-FGV53; e 

c) durante a Copa do Mundo da França54. 

A abordagem usada para o relato do caso Manchester United, após a leitura 

do material disponível para pesquisa e da entrevista com o Prof. Aidar, seguirá um 

roteiro diferente do proposto pelo nosso modelo preliminar de análise. Começaremos 

com a história do Manchester antes da principal força externa começar a pressionar o 

clube para a mudança de seu modelo de gestão – o Taylor Report. A justificativa 

para isto é que, nesta fase, algumas lições estratégicas e operacionais são aprendidas 

pelo clube e se constrói o que os autores ingleses chamaram de “reputação”, e que se 

relaciona à própria história do relacionamento Clube x torcedores. Além disso, não 

analisaremos as forças internas no âmbito cooperativo dos clubes. Contudo, cabe 

                                                 
52 em janeiro de 1998. 
53 em maio de 1.998. 
54 em junho e julho de 1.998. Nestes três períodos, como conta Aidar, foram entrevistados os seguintes 
diretores e consultores: C. Martin Edwards – Chairman & Chief Executive; Peter F. Kenyon - Deputy 
Chief Executive; Maurice Watkins e James Chapman – Solicitors (advogados seniores, se houvesse 
uma classificação deste tipo no Brasil) e Glenn Cooper - Consultor Financeiro e responsável, 
juntamente com Watkins, pelo lançamento das ações do Manchester na bolsa. 
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ressaltar que a criação da Liga Inglesa na época em que o Manchester iniciou seu 

processo de mudança organizacional, foi um fator importante não só para o 

Manchester, mas para todos os clubes ingleses, pois representou um aumento do 

poder dos clubes na condução de seus negócios (venda e rateio de direitos de TV, 

patrocínio da competição, etc.). 

 

4.1.A história da empresa antes do Taylor Report – o primeiro 
ciclo de aprendizagens e a construção de sua “Reputação” 

Na Inglaterra os clubes sempre foram empresas. A história do Manchester 

United, antes das forças externas à indústria começarem a pressionar o clube, não 

parece ser muito diferente à dos outros clubes ingleses, principalmente quando se 

fala de resultados financeiros para os acionistas/proprietários. Primeiro porque, desde 

a primeira metade do século XX, a FA (Football Association) sempre limitou os 

dividendos que um clube membro poderia pagar aos acionistas e, na prática, desde a 

década de 50 a maioria dos clubes deixou de pagar dividendos. Segundo porque os 

diretores de clubes sempre foram os principais acionistas e isto diminuía o conflito 

de interesses entre os acionistas (interessados supostamente no retorno financeiro) e 

os diretores (responsáveis pela realização do lucro). Além disso, uma grande 

proporção de ações de clubes de futebol ingleses estavam nas mãos de pequenos 

blocos de torcedores. E, na sua maioria, estes acionistas sempre estiveram mais 

interessados em obter descontos nos preços de ingressos para a temporada do que em 

obter ganhos financeiros substanciais. 

Além desses motivos, podemos ainda incluir a “caridade” de torcedores ricos 

– que colocavam dinheiro no clube apenas para melhorar o seu desempenho global e 

o seu prestígio – como outro motivo para a falta de resultados financeiros 

consistentes. 

O grande diferencial do Manchester United – sua reputação – foi construído 

ao longo da sua história, e se traduz, conforme SZYMANSKI & KUYPERS (1999), 

numa capacidade de atrair significativamente mais receita para um dado nível de 

performance em campo do que qualquer outro rival. A história do time e os eventos 

principais relacionados à construção desta reputação podem ser contados a partir de 
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três períodos-chaves: 1) a era Busby – até meados de 1960; a era de transição para a 

família Edwards – até meados de 1970; e a era da família Edwards (que culminou 

com o lançamento de ações na Bolsa de Valores em 1991). 

As origens do Manchester United remontam aos idos de 1878 e à fundação do 

Newton Heath LYR Football Club, o primeiro nome do clube. Em 1892 o clube foi 

admitido na Segunda Divisão. Este primeiro nome durou até 1902, quando o clube 

quase faliu, mas foi salvo por um rico fabricante de cerveja local (J. H. Davies), 

passando então a se chamar Manchester United Football Club. Davies tinha a 

ambição de criar o time inglês mais poderoso e investiu pesadamente na construção e 

desenvolvimento de um campo de futebol em Old Trafford, que a partir de sua 

conclusão em 1910 passou a ser a sede do clube. Nesta época o clube era conhecido 

como “moneybags United” e teve sucesso vencendo o Campeonato da Primeira 

Divisão (1908 e 1911) e a Copa da FA – Football Association – em 1909. Contudo, 

só depois da Segunda Guerra Mundial foi que o Clube começou a se estabelecer 

como um dos principais clubes do futebol inglês, principalmente como resultado da 

liderança de “Sir” Matt Busby. 

No período entre Guerras o clube não foi bem, se movimentando entre a 

Primeira e a Segunda Divisão. Durante a Segunda Guerra Mundial Old Trafford foi 

bombardeada e parcialmente destruída; foi o ápice de um longo processo de crise. A 

reconstrução do estádio e do time então se iniciou com os diretores do clube 

apontando um antigo jogador que liderou o time antes da Guerra, “Sir Matt Busby”, 

como administrador (uma espécie de treinador e “diretor” do time). 

A Era Matt Busby. Foi neste período que a reputação do Manchester United 

começou a ser construída. Conforme SZYMANSKI & KUYPERS (1999), “to see 

how Manchester United developed under Busby it is convenient to divide his tenure 

into two periods. The Munich disaster was undoubtedly a watershed for Busby and 

the club...”. A reputação se iniciou com o sucesso em campo, que veio quase que 

imediatamente após a chegada de Busby. Campeão da Copa FA em 1948 e vice-

campeão três vezes da Liga da Primeira Divisão no final da década de 40, o time 

passou a encantar os torcedores com um futebol excitante que rendia placares 

“dilatados”, ou seja, goleadas. Foi através deste sucesso (traduzido em geração de 

receitas significativas com bilheteria) que o clube conseguiu reerguer seu estádio em 
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1949, e finalmente vencer a Liga da Primeira Divisão em 1952. Neste período de 

sucesso, Busby contou com uma vantagem herdada da época do Pré-Guerra e que 

também esteve sempre ligada ao sucesso do Manchester United – o programa de 

desenvolvimento de talentos do clube. 

Uma outra característica marcante deste período inicial da era Matt foi o 

rompimento com os costumes administrativos da época. Em um tempo de 

administração ao estilo militar em que as decisões eram tomadas top-down, era 

normal os diretores selecionarem os times e decidirem sobre transferências de 

jogadores, enquanto cabia aos treinadores (chamados de administradores) apenas a 

orientação do time no mesmo estilo top-down. Matt começou a quebrar esta 

abordagem administrativa através de decisões tais como consultar o time sobre 

decisões, perguntar a opinião dos jogadores e insistir na tese de que era a 

administração (técnico e comissão técnica), não os diretores, que estava melhor 

posicionada para tomar decisões relativas ao futebol. 

Contudo, o fato mais marcante da era Matt Busby, que representa o divisor de 

águas da sua gestão à frente do Manchester, sem dúvida foi o acidente aéreo em 

Munique que matou oito jogadores do time composto basicamente por jovens 

talentos (chamados na época de Busby Babes). Esse time de jovens talentosos havia 

sido formado após a conquista do campeonato de 52, quando Busby precisou 

reconstruir seu time. Os Busby Babes venceram a Liga Inglesa em 1956 e em 1957 – 

um fato notável para garotos com cerca de 20 anos – da mesma maneira que o fizera 

o primeiro time de Busby, ou seja, jogando um futebol excitante e encantador. 

Os avanços tecnológicos, principalmente na forma de serviços de transporte 

aéreo, possibilitaram a realização de uma competição regular entre os principais 

times europeus, com a TV prometendo tornar isto lucrativo. 

Em 1957, na sua primeira participação nesta Copa Européia, o time de Busby 

não passou das semifinais. No ano seguinte, novamente o Manchester chega a 

semifinal e seu time entra para a história do futebol mundial de maneira trágica. No 

vôo de volta de Belgrado, o avião em que estavam os " Busby Babes" (que tinham 

acabado de conquistar a vaga para a final da Copa Européia) fez uma parada para 

reabastecimento em Munique. Quando tentava decolar na nevasca, o avião se chocou 

matando oito jogadores da jovem “esquadra”, além de ferir gravemente o próprio 
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Matt Busby. Conforme SZYMANSKI & KUYPERS (1999), “The tragedy was felt, 

not just by Manchester United fans or even in England alone, but internationally”. 

Ou seja, a tragédia mudou a atitude de muitas pessoas com relação ao clube e tornou 

o nome Manchester United bastante conhecido. 

O que marca o segundo período da era Matt Busby à frente do Manchester 

United se relaciona a uma questão importante da estrutura do futebol naquela época – 

a abolição do “salário mínimo” pago aos jogadores, em 1961. No período anterior a 

este fato marcante (de 1950 a 1961), o Manchester alcançou um alto nível de 

desempenho na Liga Inglesa com um gasto com salários relativamente modesto. 

Apesar do sucesso em campo, este desempenho não se traduziu numa superioridade 

proporcional em termos de geração de receitas. Contudo, numa época em que o 

mercado consumidor era pequeno (basicamente o mercado de torcedores) e a 

televisão incipiente, a geração de receitas era muito limitada. Além disso, não era 

grande a distância entre os clubes grandes e os pequenos, em termos de salários 

pagos. É a partir desta nova fase na estrutura do futebol inglês (chamada de era da 

“free agency” – sem controle salarial e de movimentação de jogadores) que o 

Manchester começa a trilhar seu caminho de sucesso e a construir algo que nenhum 

outro clube inglês tem – sua reputação. 

A Era Busby / Edwards. Curiosamente, na época do acidente com o avião em 

Munique, Matt e seus diretores estavam procurando um novo sócio para o clube. O 

preferido de Busby era Willie Satinoff, um homem de negócios de Manchester, que 

estava ligado ao clube a mais tempo. Essa proximidade significou que Willie estava 

no avião acidentado e foi uma das vinte e três vítimas fatais. Com isto, Louis 

Edwards, um outro comerciante (Louis tinha uma rede de açougues) de sucesso da 

cidade e que há tempos vinha cortejando Matt para se juntar ao clube, se tornou 

diretor um dia depois do acidente. 

A ascensão de Louis Edwards no clube marca também a ascensão do 

Manchester United como um dos cinco principais clubes ingleses (os “Big Five” – 

Manchester, Liverpool, Everton, Arsenal e Tottenham). 

Em campo, Matt continuava a comandar o time e a formar e detectar talentos 

de maneira inigualável. Com a maturidade de Bobby Charlton, a contratação de 

Denis Law em 63 por uma quantia astronômica para a época e a emergência de 
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George Best das categorias de base, Matt formou um dos times mais poderosos da 

história do futebol inglês. Eles venceram a copa FA (uma competição a nível 

nacional organizada pela Federação de Futebol inglesa – FA) em 1963, foram vice-

campeões da Liga da Primeira Divisão em 1964 e então campeões em 1965 e 1967. 

Em 1968, Busby finalmente alcançaria sua ambição final – ser o primeiro time inglês 

a ser campeão da Copa Européia. Porém, nesta época, os sinais de um novo tempo 

para o negócio futebol começavam a aparecer. De um lado, o relacionamento entre 

gasto com salários e desempenho em campo começava a ficar mais significativo para 

os clubes. De outro o relacionamento entre sucesso em campo e geração de receita 

também se tornava cada vez mais significativo. E foi justamente através da análise 

histórica destes dois relacionamentos fundamentais para os negócios de um clube de 

futebol que SZYMANSKI & KUYPERS (1999) puderam observar os efeitos deste 

brilhante período da história do Manchester (de 1962 a 1971), período este 

responsável pela consolidação do que os autores denominaram “Reputação” – uma 

capacidade de atrair significativamente mais receita para um dado nível de 

performance em campo do que qualquer outro rival. 

Ao final da era Busby à frente do time, seus principais legados estavam 

consolidados e se traduziriam numa geração de receitas surpreendente, apesar do 

desempenho em campo pouco expressivo (sem títulos importantes) ao longo dos 20 

anos que se sucederam a sua saída em 1971. Os principais legados de Busby (que 

permaneceu no Manchester durante toda sua carreira como treinador) são: associar a 

“marca” Manchester a um estilo de jogo vistoso e consolidar uma estrutura eficiente 

de formação de talentos capaz de passar de geração para geração esse estilo de jogo. 

Este estilo de jogo que marcou a era Busby aliado à tragédia de Munique em 1958 

(que tornou o nome Manchester mundialmente conhecido) e à gestão atual (que será 

descrita posteriormente) deram à marca Manchester um poder de mercado 

semelhante a outras marcas mundialmente conhecidas como a Coca-cola, a 

Marlboro, etc.. Segundo SZYMANSKI & KUYPERS (1999), marcas poderosas 

podem vender seus produtos a preços maiores do que seus concorrentes e continuar a 

dominar o mercado. Neste sentido, apesar de um nível mais baixo de performance na 

Liga do que seus principais rivais, o Manchester é capaz de atrair mais consumidores 
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do que eles55. 

Voltando à questão da ascensão de Louis Edwards como proprietário e 

controlador do time, é justamente neste mesmo período (do final da década de 50 ao 

início da década de 70) que a família Edwards consegue a parte majoritária do 

“negócio” Manchester. 

A Era Edwards até o Taylor Report. Com a saída de Matt em 1971, inicia-se 

a trajetória insólita de Louis Edward. Os novos treinadores que vieram não 

conseguiram um desempenho tão bom quanto Matt havia conseguido. Aliado a isto, 

os negócios particulares de Louis começaram a apresentar problemas. Em 1978, no 

auge da crise de sua empresa de fornecimento de alimentos, a falha dos diretores, que 

na década passada não conseguiram proteger o clube do domínio acionário de 

Edward, começou a ser explorada. Conforme CONN (1998), “In adversity, 

Manchester United looked less like a passion and more like an asset to the Edwards 

family”. 

Como a FA restringia a distribuição de dividendos, Louis e seu filho Martin 

(que nunca fora um torcedor tão fanático quanto seu pai) buscaram efetivamente 

transformar o clube de futebol Manchester United em um negócio lucrativo para sua 

família (nesta época, a federação inglesa ainda tentava manter a filosofia do esporte 

amador, e os diretores não podiam ser remunerados pelo clube). 

Este período de transição de filosofia na administração do Manchester United 

(de 1978 a 1981) marca o início da gestão de Martin Edwards, após a morte de seu 

pai, Louis Edwards, em 1980. Desde então, Martin buscou maneiras de realizar o 

valor dos investimentos de seu pai, quase vendendo o clube em 1989, mas raramente 

foi capaz de gerar lucros substanciais. Em campo foi um período longo sem títulos 

importantes, apesar do alto investimento em jogadores, possível graças a sua 

reputação (que se traduziu numa arrecadação acima da média dos rivais que 

atingiram melhores resultados em campo). 

O breve período anterior ao lançamento de ações na Bolsa de valores, 

justamente o período em que Martin esteve mais perto de vender o clube (de 1987 a 

1989) mostra justamente a fase final da transição na filosofia administrativa que 

                                                 
55 De acordo com SZYMANSKI & KUYPERS (1999), de 1972 a 1992, em termos de média de 
público nos estádios nos jogos da Liga de Futebol, o Manchester foi o clube com maior média em 18 
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Martin estava tentando implantar – um clube de futebol pode e deve gerar lucros. 

Esta fase mostra o primeiro ciclo de aprendizagem pelo qual a família Edwards 

passou, iniciado com a mudança nos seus objetivos estratégicos – um clube 

(empresa) de futebol deve gerar lucros, além de desempenho em campo. 

Alex Ferguson (treinador contratado em 1986) chegou ao clube como um dos 

melhores treinadores do futebol escocês e logo na sua primeira temporada – 87/88 – 

levou o time à segunda colocação na Liga Inglesa. Sem sucesso financeiro e sem 

títulos importantes em campo até aquele momento, mas com aumentos significativos 

na receita do clube, Martin, na busca de lucros, decidiu cortar drasticamente os 

gastos com salários e as compras de jogadores. O lucro veio, mas o desempenho em 

campo foi sofrível neste período. A declaração de Ferguson, apud SZYMANSKI & 

KUYPERS (1999), ilustra um dos principais problemas enfrentados por Martin e por 

qualquer administrador de um clube como o Manchester – balancear o desempenho 

em campo e o desempenho financeiro – “He (Martin Edwards) is now facing two 

very tough choices between having a very good team and balancing the books”. 

No final de 1989, no entanto, tendo encontrado um comprador para o time, 

Martin permitiu que Ferguson gastasse à vontade com contratações de novos 

jogadores. Como o negócio da venda do clube não foi concretizado, e Ferguson já 

havia feito a “gastança”, a pressão por desempenho em campo foi inevitável. Apesar 

de um começo ruim no início da temporada e de um desempenho pior ainda na Liga 

(décimo terceiro), Ferguson finalmente deu um título ao Manchester – campeão da 

FA Cup em 1990. A partir daí, Ferguson se sentiu mais seguro e novos títulos 

vieram. Este período, além de ilustrar o principal dilema de um administrador de 

clube como o Manchester, serviu também para mostrar a importância do gasto com 

salários/transferências de jogadores para o desempenho em campo. Este período 

também coincide com a intervenção do governo inglês que, através do que foi 

chamado Taylor Report, resumidamente obrigava os clubes a investirem na melhoria 

das condições dos serviços prestados aos torcedores, ou seja, dos seus estádios de 

futebol. O lançamento de ações na Bolsa de valores foi um dos caminhos 

encontrados pelos clubes para se adequar à nova Legislação, e foi este caminho o 

escolhido pelo Manchester United e por Martin Edward (endividado e sem condições 

                                                                                                                                           
temporadas, e nas outras três teve a segunda maior média. 
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de realizar tal investimento). 

 

4.2.Força Externa: “Taylor Report”, o propulsor de um novo ciclo 
de aprendizagens e mudanças para o Manchester 

Como vimos, a reputação do Manchester United se relaciona ao poder de sua 

marca, que se traduz numa capacidade de atrair significativamente mais receita para 

um dado nível de performance em campo do que qualquer outro rival. Além disso, 

pudemos notar também o processo de aprendizagem que levou o atual presidente do 

cube a entender a lógica que rege o desempenho em campo atualmente – sem 

salários competitivos pagos aos jogadores, o desempenho em campo tende a ser 

desastroso, já que, ressalvadas as exceções, de modo geral aos melhores jogadores 

são pagos os melhores salários. 

Contudo, foi o lançamento de ações que proporcionou a mudança de 

paradigma de gestão no Manchester, o que permitiu ao clube a consecução de seus 

novos objetivos estratégicos – lucro e performance em campo. 

O Relatório Taylor (Taylor Report) está para os clubes ingleses assim como a 

Lei Pelé está para os clubes de futebol brasileiros. Apesar das idiossincrasias de cada 

“Lei” e de cada ambiente, no fundo elas refletem o descontentamento da sociedade 

com os resultados proporcionados e com os caminhos escolhidos pelos clubes (e seus 

diretores) na condução deste “negócio” chamado futebol. 

Na Inglaterra, o problema da violência nos estádios de futebol é um problema 

que evoluiu ao longo dos anos, principalmente através do que se costumou chamar 

de “Hooliganismo”. Nas décadas de 60 e 70, já no início das manifestações violentas 

dos torcedores, as autoridades do futebol tentaram por muito tempo não reconhecer 

este problema emergente como um problema do futebol56. Consequentemente o 

abandono cresceu, tornando a violência mais perigosa e organizada, e o 

“hooliganismo” no futebol explodiu em muitos jogos por toda a Inglaterra. 

Sem dúvida, tanto a violência crescente (que se manifestou em diversos 

                                                 
56 Esta tentativa de não reconhecer o hooliganismo como um problema do futebol, e relacioná-lo a 
questões sociais, pode ser representada pelo que disse à Primeira Ministra inglesa, Margaret Thatcher, 
um antigo secretário do futebol inglês da época, conforme CONN (1998): “Get your hooligans out of 
my game” (Em português: “Tire os seus hooligans do meu jogo”). 
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massacres nos estádios de futebol ao longo da década de 80) como a consequente 

diminuição do público nos estádios de futebol foram os principais fatores que 

fizeram com que as autoridades inglesas interviessem no futebol. O estopim da 

iniciativa governamental foi o desastre de Hillsborough, em 1989, que matou 95 

pessoas (96 contando a morte de um torcedor que ficou em coma até 1993). 

Resumidamente, o massacre e o “pisoteamento” de torcedores foi provocado 

por uma grande aglomeração nas arquibancadas fechadas do estádio de Leppings 

Lane, projetadas para evitar invasões de campo. Tal massacre foi resultado de uma 

série de equívocos do policiamento, aliados às péssimas condições do estádio 

(poucos e apertados portões de entrada, má orientação de torcedores no acesso às 

arquibancadas, etc.) e às contingências daquele fatídico dia para o futebol inglês e 

mundial. Em um dia ensolarado, o número de torcedores presentes no estádio para 

aquela semifinal da Copa Inglesa era muito maior do que o esperado. A preocupação 

básica do Policiamento naquele dia foi a mesma do ano anterior – evitar invasões de 

campo. Contudo, com a lentidão na passagem dos torcedores pelas poucas “catracas” 

(os torcedores entravam um a um), a pressão do grande número de torcedores do lado 

de fora do estádio foi aumentando à medida que a possibilidade de perder o início da 

partida também ia. 

No local da aglomeração, os pedidos feitos pelos policiais encarregados ao 

chefe do Policiamento para que este liberasse a entrada em massa dos torcedores 

pelos grandes portões de saída não foram ouvidos. Quando finalmente os portões 

foram liberados, novos equívocos proporcionaram o massacre final. Impedidos de 

entrar nas arquibancadas com assento (e sem proteção contra invasões de campo) e 

sem orientação para se dirigirem aos lugares com mais espaço (que ficavam ao lado 

do túnel de acesso ao local do massacre – arquibancadas 3 e 4) os torcedores se 

dirigiram para estas já lotadas arquibancadas bem atrás do gol. Com isto, o 

desespero, o sufocamento e a pressão da torcida sobre as barreiras de proteção 

culminou com a quebra destes suportes e o consequente pisoteamento de torcedores. 

Conforme CONN (1998), Peter Taylor, o responsável por investigar não só 

este desastre como também por analisar as condições dos estádios ingleses em geral, 

em seu último relatório publicado em janeiro de 1990, declarou o seguinte: “the 

picture revealed is of a general malaise or blight over the game due to a number of 
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factors. Principally these are: old grounds, poor facilities, hooliganism, excessive 

drinking and poor leadership”. Este relatório final produzido por Peter Taylor ficou 

conhecido como “Taylor Report” e foi o principal responsável pelas mudanças nas 

condições dos estádios que tiveram de ser adotadas pelos clubes. 

A questão da reformulação dos estádios de futebol, que passariam a ter todos 

os lugares com assento, foi apenas o ponto inicial na conclamação de Taylor para 

uma completa mudança na maneira com que eram tratados os torcedores e na 

maneira de se conduzir o jogo. Dentre os outros aspectos tratados pelo relatório, a 

questão dos preços dos ingressos também foi enfatizada, já que, para se adequar às 

novas exigências impostas pelo relatório, os clubes necessitariam alavancar recursos 

significativos para os investimentos nos estádios. 

A recuperação da audiência nos estádios (como mostram os números da 

tabela 6 que medem essa evolução) e o aumento significativo nas receitas globais do 

futebol inglês, pode ser atribuída a uma nova maneira de se administrar 

estrategicamente o negócio futebol, em um novo ambiente de negócio muito mais 

dinâmico e competitivo mundialmente e que proporcionou uma verdadeira revolução 

comercial nas atividades dos clubes. Com relação ao Manchester United, esta nova 

visão estratégica, se assim podemos chamá-la, foi fruto de um processo que se 

iniciou na época da gestão de Louis Edwards e se consolidou após o lançamento de 

ações na Bolsa de Valores, conduzida pelo filho de Louis, Martin Edwards. 

 

Período 
Crescimento médio 
anual na audiência 

Mudança média anual 
nos preços reais 

(ajustados) dos ingressos 

Crescimento médio 
anual no gasto real dos 

consumidores nos 
estádios 

1947-52 +1,8% +1,6%* +2,0% 

1953-77 -1,4% +4,2% +2,4% 

1978-86 -5,0% +1,8% +2,8% 

1987-96 +2,8% +6,9%** +2,1% 

* 1949-53 / **1987-94 

Tabela 6 – Audiência, Preços dos ingressos e gasto do consumidor desde 1947 (Fonte: 

SZYMANSKI & KUYPERS, 1999). 
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Como vimos no início do capítulo, Martin Edwards confessou que somente 

permitiu o lançamento das ações em bolsa porque estava endividado e além disso 

necessitava de dinheiro para reformar o estádio para poder se enquadrar na nova 

legislação inglesa oriunda do relatório de Peter Taylor. 

O Manchester United foi o segundo clube inglês a lançar ações na Bolsa de 

Valores, tornando-se assim uma “public company” (ou empresa de capital aberto), 

conforme FYNN & GUEST (1998). Um aspecto importante desta estratégia de 

transformação para os clubes ingleses é que enquanto a Associação de Futebol 

Inglesa (FA) deveria aprovar o apontamento dos membros diretores dos clubes, estas 

regras não se aplicariam à nova companhia. O outro aspecto mais importante é que a 

companhia criada não seria filiada à FA e portanto não estaria sujeita às restrições 

impostas por esta federação sobre o pagamento de dividendos. 

Hoje a família Edwards detém apenas 14% da empresa Manchester United 

PLC, o suficiente para ainda ser o maior acionista individual, mas muito menos do 

que os 40% que detinha antes do lançamento de ações. Contudo, além de ser usado 

para pagar os empréstimos que a família Edwards fez ao longo dos anos na sua busca 

pelo domínio acionário do Manchester, o dinheiro da série de vendas de ações do 

clube deu a Martin a possibilidade de restaurar seu estádio e de finalmente ganhar 

dinheiro. Embora muitos críticos, como David Conn, acusem Martin de transformar 

o Manchester em uma mina de ouro para ele e seus acionistas, não há como negar o 

sucesso do clube dentro e fora de campo após o lançamento de ações na Bolsa de 

Valores. Como mostra a tabela 7, tanto os lucros, quanto os títulos vieram de maneira 

incontestável para o Clube. 

Trazendo estes aspectos da história do Manchester para o caso da 

transformação legal-institucional dos clubes brasileiros, basta olharmos para a 

história dos nossos clubes para enxergarmos algumas diferenças significativas que 

fazem da opção de venda / lançamento de ações dos clubes uma opção 

desinteressante, pelo menos por enquanto. 
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Ano Lucro antes do 
imposto de renda 

(£milhões 
aproximados) 

Desempenho em 
campo (Posição na 

Liga/Primeira Divisão) 

89/90 -2,7 14 

90/91 5,3 6 

91/92 +0,1 2 

92/93 -0,1 1 

93/94 11,0 1 

94/95 20,0 2 

95/96 15,4 1 

96/97 27,6 1 

97/98 14,0 2 

Tabela 7 – Lucro x Desempenho em campo (acionistas x torcedores) de 89-

90 até 97-98 (Fontes: MONOPOLIES AND MERGERS COMMISSION – 

British Sky Broadcasting Group plc and Manchester United PLC – A 

report on the proposed merger, 1999. E SZYMANSKI & KUYPERS, 1999). 

 

O lançamento de ações na Bolsa de Valores é apenas uma dentre as várias 

maneiras que uma empresa tem para levantar dinheiro, e pode envolver a emissão de 

novas ações e/ou a venda das ações existentes. No primeiro caso, o resultado 

(dinheiro) das vendas vai para o clube como propostas de investimentos e os 

acionistas existentes não recebem nada. No segundo, se ações existentes são 

vendidas, então os resultados da venda irão diretamente para esses acionistas que 

estão vendendo ações e nenhum dinheiro irá para o clube. 

O preço das ações pode flutuar, sendo influenciado por novidades 

relacionadas às atividades da própria companhia, pelas expectativas de desempenho 

da indústria como um todo e pela situação da economia local e/ou global. Conforme 

SZYMANSKI & KUYPERS (1999), para os clubes de futebol, os preços das ações 

também são influenciados pelos eventos ocorridos dentro de campo. O efeito do 

movimento de preços de ações dos clubes de futebol, apesar de determinar o valor de 
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mercado do clube, tem influência limitada em termos financeiros para o clube. 

Contudo, a principal mudança no comportamento de um clube que realiza o 

lançamento de ações vem em decorrência dos novos interesses desses novos 

proprietários – ganhar dinheiro. Quando majoritários, estes novos investidores 

podem demitir administradores (ligados ao futebol ou responsáveis pelo 

departamento financeiro) que não estão obtendo resultados satisfatórios. 

Como sabemos, os clubes brasileiros nunca foram empresas, mas clubes 

sociais que nunca tiveram o lucro como um dos seus objetivos implícitos. Na 

verdade, a condução do departamento de futebol destes clubes há tempos tem sido 

um negócio que sempre resultou em “lucros” (tanto políticos quanto financeiros para 

uma minoria de diretores, empresários de jogadores e conselheiros) através de uma 

administração um tanto quanto “amadora”. A Lei Pelé, que obrigava a transformação 

dos clubes brasileiros em empresas, implicitamente tenta transformar o antigo 

negócio futebol e sua antiga administração, num novo negócio e numa nova gestão, 

confirmando o movimento da sociedade nesta direção. Uma gestão que inclua 

abertamente o lucro como um dos objetivos, mas que proporcione também resultados 

satisfatórios para o interesse público (campeonatos empolgantes, times com grandes 

jogadores, etc.), tendo como cliente principal do negócio o torcedor. 

Na prática, esta transformação não se dá simplesmente através da mudança 

legal institucional dos clubes profissionais. Da mesma maneira que o Taylor Report 

trouxe a necessidade de investimentos consistentes para os clubes ingleses, a Lei Pelé 

traz consigo a necessidade destes mesmos investimentos para os clubes brasileiros. O 

problema por aqui é como levantar os recursos necessários, já que além de estarem 

endividados, a estrutura societária da maioria dos “nossos” clubes é diferente da dos 

clubes ingleses. 

A “transformação” do Manchester United “em empresa” (ou seja, o 

lançamento de ações), como vimos, teve como resultado principal uma mudança 

drástica na forma de se administrar o clube – a gestão voltada também para o lucro. 

Com os investimentos bem aplicados, a revolução comercial veio e o clube passou a 

realizar seu grande potencial comercial em todas as áreas de negócios ligadas ao 

clube, principalmente através do setor de merchandising (até hoje um dos principais 

negócios do clube). Conforme Edward Freedman, o administrador da divisão de 



 105 

Merchandising do clube inglês, apud FYNN & GUEST (1998), “when we (in 

football) realized we must treat the fan as a costumer it was a big step forward.” 

Com esta nova mentalidade gerencial, o que Martin Edward chamou de nova 

Visão Estratégica, o clube passou a obter lucros significativos e consistentes, além de 

sucesso dentro de campo. Junto com os lucros vieram também o interesse de 

investidores na compra do Manchester. A empresa BSkyB, do empresário da mídia 

Rupert Murdoch, decidiu oferecer 996 milhões de dólares pela aquisição do 

Manchester United PLC. Apesar de ser um valor 50% maior que seu “valor de 

mercado” na época, muitos analistas financeiros argumentaram que tal preço poderia 

ainda assim ser uma pechincha para Murdoch. 

Na verdade, a proposta de Murdoch, quando analisada em termos de (preço 

da oferta)/(lucro anual esperado), pressupõe aproximadamente 60 anos57 para o 

retorno do investimento. Ou seja, implicitamente o empresário da mídia espera um 

aumento significativo dos lucros nos próximos anos, já que ele está longe de ser 

aquele antigo milionário que investia nos clubes de futebol apenas por vaidade ou 

por outro tipo de interesse que não o lucro. 

 

4.3.Gestão Estratégica na era dos lucros – os princípios de 
gestão fundamentais no Manchester United 

A Gestão estratégica de Martin Edwards a frente do Manchester United 

começa pelo que ele denominou Visão Estratégica. De maneira geral, uma estratégia 

empresarial é um esquema para lidar com os relacionamentos da empresa com seu 

ambiente. Como vimos, Martin havia tentado, anteriormente ao lançamento de ações, 

tornar o clube um negócio lucrativo. Naquele momento, sua estratégia foi tentar 

conter os custos, focalizando a redução da principal fonte de gastos dos principais 

clubes – o gasto com salários e transferências de jogadores. O lucro veio, mas o 

desempenho em campo foi sofrível trazendo a consequente insatisfação de torcedores 

                                                 
57 De acordo com o relatório que tratou de analisar a fusão das duas empresas (Manchester e BSkyB), 
a oferta de Murdoch foi de £623 milhões, e o lucro líquido para o exercício de 1998 foi de 
aproximadamente £11 milhões, o que daria um retorno de investimento em aproximadamente 60 anos. 
(Fonte: MONOPOLIES AND MERGERS COMMISSION – British Sky Broadcasting Group plc and 
Manchester United PLC – A report on the proposed merger, 1999) 
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e patrocinadores. Com o lançamento de ações na Bolsa e a entrada de novos agentes 

no negócio (investidores financeiros), interessados primariamente no lucro, além dos 

outros agentes que compõem o seu ambiente (torcedor, mídia, patrocinadores, etc.), 

interessados principalmente no desempenho em campo, o esquema ou a estratégia da 

administração do Manchester teve que mudar, e o lucro, além do desempenho em 

campo, passou a ser uma obrigação legal. 

Posteriormente ao lançamento de ações, lucros e desempenho em campo 

finalmente se deram as mãos, e o clube se tornou um exemplo de gestão estratégica 

eficaz. De tudo que se pôde observar até agora, o modelo de gestão adotado pelo 

Manchester United é composto basicamente por três pilares ou aspectos principais: o 

controle salarial e de transferência de jogadores, a maximização de receitas (fruto de 

sua reputação e do tratamento do torcedor como cliente) e a exploração de seu 

estádio, construído para gerar receita o ano todo através do que se convencionou 

chamar de arena multi-uso58. 

Na verdade, a essência da estratégia do Manchester é buscar balancear os 

interesses de todos os “stakeholders” que compõem o ambiente operacional do clube 

– acionistas, torcedores, mídia, patrocinadores e jogadores. 

A questão do controle salarial já foi mencionada anteriormente e pode ser 

complementada com a seguinte declaração de Martin Edwards, apud FYNN & 

GUEST (1998): “Getting the wage structure right is the number one priority. Every 

year I sit down with the manager towards the end of the season. We look at all the 

contracts.” 

Este primeiro pilar do modelo de gestão estratégica do Manchester tem várias 

implicações em termos de resultados esperados pelos “stakeholders” (interessados). 

Em primeiro lugar, para os objetivos dos acionistas, a adoção de uma política de 

salários (este difícil trabalho de negociar com os agentes dos jogadores) deve ser 

rigorosa e consistente, uma vez que qualquer erro (quando o administrador “erra” ao 

estabelecer o salário de um jogador, isto é, quando paga um salário muito alto) pode 

produzir um efeito dominó, e consequentemente reduzir significativamente o lucro. 

Conforme Martin Edwards, apud FYNN & GUEST (1998), o efeito dominó começa 

                                                 
58 Não é por acaso que a grande maioria dos contratos de parceria entre os clubes brasileiros e os 
investidores prevêem a construção de estádios multi-uso ou a reformulação dos estádios existentes 
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porque você é obrigado a estar sempre conversando com outros jogadores que estão 

próximos de renovar contrato e eles irão reivindicar aumentos se estiverem atuando 

bem. Em segundo lugar, para os patrocinadores e torcedores, se um clube adere a 

uma política de controle salarial, problemas podem surgir se tais interessados 

desejarem que seu time compita com os melhores times do mundo. Com relação aos 

interesses dos jogadores, dirigidos principalmente pelos salários, este tipo de 

estratégia chamada na Inglaterra de “wage structure”, e adotada pelo Manchester, 

pode dificultar a renovação de contrato de seus principais jogadores, tendo em vista 

propostas salariais significativamente melhores de outros clubes. Contudo, conforme 

FYNN & GUEST (1998), esta estratégia ou política salarial teve como principal 

argumento de Martin a obrigação do clube (empresa), por força da legislação inglesa, 

de tomar decisões levando-se em conta os interesses dos acionistas. 

A busca da maximização das receitas é um problema de duas facetas que se 

relacionam à ligação indireta entre geração de receitas e política de salários do clube 

(ou seja, se relacionam à maneira do clube gastar o dinheiro). Como vimos 

anteriormente, o desempenho em campo do clube, num mercado extremamente 

competitivo (livre) pelos melhores jogadores, é significativamente dependente do 

gasto do clube com salários de jogadores. Por sua vez, a geração de receitas, num 

mercado consumidor com fontes de receita fortemente interligadas e dependentes em 

última instância do torcedor59, cada vez mais é influenciada pelo desempenho em 

campo. Neste contexto, a primeira faceta mostra que se a maximização de receitas é 

um meio de sobrevivência do clube na luta pelo sucesso nas várias competições 

extremamente competitivas, então, como colocam SZYMANSKI & KUYPERS 

(1999), a maioria dos fãs concordará que este é um preço a ser pago. Contudo, a 

segunda faceta mostra que se a maximização de receitas é simplesmente um meio de 

maximização dos lucros, os fãs poderão se sentir explorados e enganados e o 

resultado final poderá ser uma diminuição nas receitas globais. Portanto, a estratégia 

                                                 
59 Conforme SZYMANSKI & KUYPERS (1999), “Assim que os clubes de futebol buscam expandir 
seu potencial de geração de receita, o seu tradicional suporte, as receitas com bilheterias, está se 
tornando cada vez menos importante. Apesar dos cada vez maiores preços dos ingressos, os grandes 
clubes geram agora apenas metade da sua receita desta maneira. Contudo, isto não significa que o 
público não será mais tão importante. Enquanto os clubes podem gerar receita de várias fontes, as 
fontes estão intimamente relacionadas. Uma diminuição na popularidade ou na audiência nos estádios, 
possivelmente associada com uma performance fraca, impactará todas as fontes de receitas do clube”. 
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somente dará certo se a maximização de receitas estiver acompanhada de 

performance dentro do campo. 

O grande diferencial do Manchester em relação à maioria dos grandes clubes 

mundiais é sua arrecadação com o merchandising de produtos com a marca 

Manchester United. O grande responsável pela transformação da Unidade de 

Negócios de Merchandising do Manchester United PLC em um grande gerador de 

receitas foi Edward Freedman. Numa época (1991) em que a maioria dos clubes 

falhava na realização do grande potencial de comercialização de suas marcas, 

Freedman fez do merchandising uma operação lucrativa. O segredo, segundo 

Freedman apud FYNN & GUEST (1998), foi a mudança da cultura tradicional da 

administração – acabar com a pirataria e com os pequenos negócios de franchising; e 

tratar o fã como consumidor. A partir daí, novos negócios relacionados à marca 

Manchester foram surgindo – venda de camisetas, lançamento da revista Manchester 

United, etc.. 

Dentro da nova visão de Freedman, um das principais fontes de renda, a 

venda de camisas do clube gerou muita discussão interna sobre a melhor estratégia 

de negócio – ceder os direitos de exploração do negócio para o fornecedor oficial do 

clube (UMBRO) ou investir na sua própria operação, não perdendo o controle sobre 

a política de vendas. A primeira opção foi a escolhida, não pelo valor oferecido pela 

UMBRO, mas por possibilitar a utilização do dinheiro da venda dos direitos em 

vários novos projetos. 

Um outro pilar da gestão Manchester, que está relacionado à busca da 

maximização de receitas do clube, é o que podemos chamar de gestão da arena multi-

uso. Seu estádio gera receita o ano todo (e não apenas nos dias de jogos) através de 

diversos tipos de serviços. 

Camarotes “prestige”, alugados para empresas, restaurantes das mais variadas 

categorias que acomodam até 4.000 pessoas sentadas e uma loja de produtos 

excepcional são apenas alguns exemplos dos principais serviços fornecidos em Old 

Trafford. 

Como mostrarão os números a seguir, o Manchester United até agora tem 

conseguido resultados satisfatórios em termos financeiros e esportivos, mostrando 

uma capacidade “sui generis” de administrar estrategicamente o negócio futebol.  
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4.4.Análise de Desempenho do Manchester: os novos critérios de 
sucesso 

Sem dúvida, a comprovação de um modelo de gestão estratégica de sucesso 

para qualquer organização passa pela análise de seus resultados em comparação com 

seus objetivos. Não é fácil identificar os objetivos de uma organização. Contudo, 

SZYMANSKI & KUYPERS (1999).propõem duas maneiras para se conduzir tal 

análise: uma é considerar suas obrigações legais, expressas nas regras oficialmente 

constituídas; outra é examinar seu comportamento passado e tentar descobrir os 

objetivos implícitos através das escolhas específicas feitas. 

A história do Manchester mostrou que enquanto o clube representava apenas 

um hobby para a família controladora do time, seus objetivos, ao menos implícitos, 

eram maximizar a performance em campo, sendo o lucro um resultado menos 

importante. A partir do momento em que os negócios da família Edwards entraram 

em crise, os objetivos estratégicos do clube passaram também a incluir o lucro. 

Como vimos, os resultados consistentes em termos financeiros só viriam depois do 

lançamento de ações na Bolsa de Valores, mas a busca pelo lucro já fazia parte de 

seus objetivos estratégicos mesmo antes deste lançamento. 

Com o Relatório Taylor obrigando os clubes a transformarem as condições de 

fornecimento de seu principal produto para seu principal cliente (quais sejam as 

condições dos estádios), o lançamento de ações foi o caminho escolhido pelo 

Manchester para alavancar os recursos para as mudanças necessárias, além de servir 

também para seu maior acionista, a família Edwards, realizar o valor de todo o 

investimento feito ao longo das décadas. A partir daí, os novos acionistas passariam a 

influenciar significativamente na condução do clube, principalmente fazendo com 

que os resultados financeiros e esportivos do clube fossem alcançados. 

Portanto, hoje a eficácia de gestão do negócio futebol para o Manchester e 

para os outros clubes com ações na Bolsa de Valores, deve ser medido também em 

termos de lucratividade, além da tradicional medida de sucesso em campo. Nesta 

nova fase do futebol moderno, o lucro, o desempenho em campo e os salários são os 

novos fatores críticos inscritos na lógica do negócio. O Lucro é o resultado esperado 
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por qualquer acionista inglês que investe em ações de clubes de futebol. Desempenho 

em campo, além de ser o principal fator que explica a geração de receitas dos clubes 

de futebol na Inglaterra, é o resultado esperado pela maioria dos torcedores. O Gasto 

com Salários, além de ser o principal fator que explica o desempenho em campo, é o 

principal motivador dos jogadores e a conta principal do passivo dos clubes. 

A fórmula “mágica” encontrada pelo Manchester na condução do clube neste 

novo ambiente operacional (composto basicamente por acionistas, diretores, 

torcedores e jogadores) é a principal razão que explica a valorização das ações dos 

outros clubes ingleses com ações na bolsa. O que se espera é que esta “fórmula” ou 

novo paradigma administrativo possa ser “copiada” com sucesso nos outros clubes. 

Na verdade, esta fórmula, o que podemos chamar de gestão estratégica eficaz, 

consegue fazer o que até agora parecia impossível – o balanceamento de interesses 

(lucro para os acionistas; títulos, desempenho em campo e satisfação para os 

torcedores e demais clientes, e salários “competitivos” para os jogadores). 

Lembrando que estes princípios de gestão, analisados brevemente no tópico anterior, 

valem para o que propomos no caso dos clubes brasileiros, apesar da diferença no 

modelo “societário”, a análise dos números do Manchester United, ilustrados nas 

figuras a seguir, comprovam a eficácia do modelo de gestão atual do clube inglês. 
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Figura 13 – Desempenho em campo do Manchester United medido através da posição no 

Campeonato (Premier League / Primeira Divisão) – 89/90 a 97/98 (Fontes: MONOPOLIES AND 

MERGERS COMMISSION – British Sky Broadcasting Group plc and Manchester United PLC – A 

report on the proposed merger, 1999. SZYMANSKI & KUYPERS 1999). 
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Figura 14 – Lucro / Perda do Manchester United antes do imposto de renda medido em 

£milhões aproximados – 89/90 a 97/98 (Fontes: MONOPOLIES AND MERGERS COMMISSION – 

British Sky Broadcasting Group plc and Manchester United PLC – A report on the proposed merger, 

1999. SZYMANSKI & KUYPERS 1999). 
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Figura 15 – Evolução das receitas e do gasto com salários do Manchester United em 

£milhões aproximados – 89/90 a 97/98 (Fonte: SZYMANSKI & KUYPERS, 1999). 

 

A eficácia do modelo de gestão adotado pelo Manchester pode ser 

comprovada através desses números apresentados em comparação com os novos 

critérios de sucesso para um clube de futebol como o Manchester United: lucros e 

títulos. Logicamente, a escolha do nível em que tais critérios serão perseguidos irá 

depender dos objetivos traçados por cada clube. 
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4.5.Conclusão 

Mesmo não tendo a profundidade de uma pesquisa empírica, a análise do 

processo de transformação no modelo de gestão do Manchester (através de pesquisa 

em fontes secundárias) nos permitiu entender as principais razões para tal mudança e 

os princípios básicos do modelo atual de gestão do clube inglês. 

Podemos resumir então, de forma estruturada, este estudo, tendo em vista 

refinarmos nosso modelo de análise a ser aplicado no caso do processo de 

transformação do modelo de gestão dos clubes brasileiros.  

Como colocamos anteriormente, a mudança de paradigma em uma 

organização ocorre toda vez que um processo de aprendizagem produz mudanças que 

transformam significativamente tanto os aspectos estratégicos quanto os operacionais 

da organização, levando a uma ruptura com práticas administrativas tradicionais e a 

resultados mais eficazes. Logicamente, tais mudanças não ocorrem todas ao mesmo 

tempo e em todos os setores da empresa. Ou seja, o processo de aprendizagem está 

constantemente ocorrendo nas empresas nos seus vários setores e isto dá ao nosso 

objeto de estudo (o processo de transformação no modelo de gestão de clubes de 

futebol em processo de profissionalização) um caráter essencialmente dinâmico. 

O estudo de caso do Manchester United serviu justamente para mostrar esta 

característica do problema de transformação no modelo de gestão de um clube de 

futebol. Algumas de suas práticas, como a maneira de detectar e formar talentos, são 

práticas consolidadas muito antes do clube se tornar um modelo de sucesso para o 

negócio futebol de hoje, mas que fazem parte e são estratégicos para o seu modelo 

atual de gestão. Portanto, podemos dividir o processo de transformação na gestão do 

clube inglês em dois períodos distintos, caracterizados conforme a idéia de ciclos de 

aprendizagem: o que ilustra o primeiro ciclo e mostra como o clube aprendeu como a 

lógica do negócio pode afetar seu desempenho esperado; e o que ilustra o segundo e 

principal ciclo e mostra como o clube consolidou seu atual modelo de gestão. 

Primeiro Ciclo 

Força Externa: crise dos negócios do principal acionista do clube. 

Força Interna (âmbito competitivo): a crise dos negócios da família 
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controladora levou a uma mudança de objetivos estratégicos: “um clube de futebol 

pode e deve gerar lucros”. 

Princípios de gestão (objetivos e posicionamento estratégico): A busca por 

lucro (novo critério de desempenho esperado), num mercado competitivo e eficiente 

(aos melhores jogadores geralmente se pagam os melhores salários) por jogadores, 

em detrimento do desempenho em campo, gerou insatisfação dos principais 

stakeholders do clube. Esta insatisfação mostrou ao clube um princípio básico para a 

condução do negócio futebol: a lógica do negócio futebol torna necessário o 

balanceamento entre o desempenho em campo e o desempenho financeiro de um 

clube-empresa, ou seja, torna necessário o balanceamento de interesses entre todos os 

seus stakeholders. Um princípio administrativo aprendido neste primeiro ciclo foi a 

necessidade de se controlar os custos através do rigor na negociação salarial com 

jogadores e seus agentes. 

Segundo Ciclo 

Força Externa: A violência do futebol chega ao ápice e o governo inglês 

intervém através da imposição de novas leis para a indústria, baseadas no chamado 

Taylor Report. Com isto, os clubes se vêem obrigados a investir pesadamente na 

reforma de estádios, o que os faz repensar suas estratégias e princípios de gestão. 

Força Interna (âmbito competitivo): a opção pelo lançamento de ações do 

Manchester United faz com que novos agentes passem a atuar na condução do clube, 

e fazendo com que o objetivo de lucro fosse perseguido de maneira mais 

contundente. Além disso, o aprendizado inicial sobre a lógica do negócio futebol e a 

necessidade de se balancear interesses conflitantes, aliado à sua “reputação”, são 

aspectos importantes que explicam como o Manchester redefiniu suas estratégias e 

princípios de gestão. 

Novo modelo de gestão (novos objetivos estratégicos): lucro e desempenho 

em campo são objetivos ou metas que devem ser alcançadas conjuntamente. Para 

isto, o foco estratégico do clube passa a ser o mercado de torcedores através de um 

novo posicionamento estratégico: tratar o torcedor de futebol como cliente, como um 

consumidor de produtos e serviços ligados à marca Manchester United. 

Novo modelo de gestão (princípios fundamentais): 1 – o controle salarial e de 

transferência de jogadores, como forma de controlar a principal conta do passivo dos 
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clubes de futebol e atender aos interesses dos acionistas, interessados na 

lucratividade do negócio futebol; 2 – a busca da maximização de receitas através da 

ênfase na exploração da marca do clube (principalmente através do setor de 

merchandising) e da transformação de seu estádio numa arena multi-uso, que gera 

receita o ano todo e não apenas nos dias de jogos; 3 – e a maneira sistemática de 

conseguir bons resultados em campo, possível graças a sua arrecadação acima da 

média dos clubes mundiais, o que permite ao clube o pagamento de salários 

competitivos para manter atletas de alto nível. (logicamente, outros fatores, além do 

gasto do clube com salários, podem explicar seu excelente desempenho em campo 

nas últimas temporadas (fatores técnicos). Contudo a análise destes fatores 

demandaria uma pesquisa empírica mais detalhada e portanto não será objeto de 

discussão). 
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5. A TRANSFORMAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS 
CLUBES DE FUTEBOL NO BRASIL: PROPOSIÇÃO DE 

UM PROTOCOLO PARA A PESQUISA DE CAMPO 

O estudo de caso do Manchester United nos mostrou que nosso primeiro 

modelo de pesquisa faz sentido e pode ser aplicado também no caso de clubes 

brasileiros em processo de profissionalização. 

Tendo em vista nosso propósito de pesquisa e os preceitos oriundos da 

metodologia baseada em estudo de caso, optamos por escolher dois clubes de futebol 

em processo de profissionalização que possibilitassem a exploração de algumas 

questões de pesquisa que julgamos ser essenciais para o momento atual do futebol 

brasileiro. O caso do Flamengo (que firmou parceria com uma empresa especializada 

em Marketing Esportivo) é um exemplo típico de clube-empresa focalizado na 

exploração da marca do clube e a A. D. São Caetano representa um caso típico de 

foco na formação de talentos para o mercado de jogadores. Com relação aos critérios 

para a escolha destes dois casos, podemos considerar as seguintes condições: 1) 

poucos clubes de futebol em processo de profissionalização; 2) os dois casos 

representam casos extremos em termos de estratégia de negócios. 

Para a pesquisa de campo no caso de clubes brasileiros, necessitamos de um 

protocolo de pesquisa que ligue as questões de pesquisa com as possíveis fontes de 

informações nos casos selecionados. Como as parcerias na maioria dos clubes 

brasileiros estão em estágio inicial, algumas das questões de pesquisa não podem ser 

exploradas com a profundidade ideal. Contudo, tendo em vista o propósito 

exploratório da pesquisa, inúmeros insights sobre o processo de profissionalização 

dos clubes de futebol podem emergir e serão considerados nas conclusões deste 

trabalho. 

Com os dados sobre o processo de transformação no modelo de gestão do 

Manchester coletados e analisados, algumas proposições teóricas começam a emergir 

e devem ser explicadas para nos auxiliar no refinamento de nosso modelo de análise 

deste processo nos clubes brasileiros. 

As Forças Externas à Indústria do Futebol (que chamaremos a partir de agora 
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de aspectos de nível A no nosso protocolo) representam dinâmicas no seu ambiente 

externo que impactam e são impactadas pelos caminhos escolhidos e resultados 

obtidos pela Indústria. Como o futebol é um esporte de grande interesse público na 

maioria dos países, maiores tendem a ser a quantidade e a força de tais dinâmicas. 

Por exemplo, o estudo de caso do Manchester United nos mostrou como a violência 

nos estádios de futebol (resultado da atuação desta indústria) obrigou o governo 

inglês a intervir através do chamado Taylor Report. No Brasil, a Lei Pelé assume um 

papel semelhante, porém com intenções bem mais abrangentes, chegando a obrigar 

os clubes a mudarem seu regime de atuação e a acabar com certas regras próprias do 

futebol mundial, como o passe. Por aqui, provavelmente, os motivos para tal ação 

governamental podem incluir a diminuição do público nos estádios e a violência, 

além de outros, como: queda do nível de jogadores em campo, má conservação de 

estádios, intensificação de negócios escusos relacionados a transação de jogadores 

para o exterior, etc. 

As Forças Internas à Indústria do Futebol (que chamaremos a partir de agora 

de aspectos de nível B no nosso protocolo), tanto as presentes no âmbito competitivo 

dos clubes, quanto as presentes no âmbito cooperativo, representam dinâmicas no seu 

ambiente interno (aqui, consideramos os torcedores-clientes como elementos internos 

a este ambiente), resultantes das interações entre seus vários agentes na busca de 

resultados mais eficazes. Ou seja, as dinâmicas internas à Indústria de Futebol, que 

empurram os clubes para o caminho da profissionalização, resultam da interação de 

seus agentes, impactando e sendo impactadas pelos caminhos escolhidos e 

resultados60 obtidos pelos clubes de futebol (tanto isoladamente quanto 

coletivamente). Por exemplo, a entrada de um novo agente na indústria (investidores) 

pode trazer a necessidade de se buscar novos resultados antes desprezados (lucros) 

pelos clubes. 

O Novo modelo de gestão (que chamaremos de aspectos de nível C – 

estratégico – e D – organizacional – no nosso protocolo) adotado pelos clubes em 

processo de profissionalização é o resultado da atuação dessas forças internas e 

externas, mas que pode retornar provocando novas mudanças internas à indústria (ou 

                                                 
60 Tais resultados, como vimos anteriormente, se resumem aos resultados esportivos e econômicos 
destas organizações. 
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inter-empresariais) que por sua vez provocarão novas dinâmicas externas à Indústria 

do Futebol. Um bom exemplo deste refluxo foi o caso da fusão entre a empresa de 

TV BSkyB e o clube de futebol Manchester United, que foi parar na Comissão 

Britânica sobre Fusões e Incorporações, sendo portanto tratado como assunto de 

interesse público. Portanto, as questões C e D se relacionam às mudanças internas ao 

clube-empresa, sendo que as questões C se relacionam ao novo posicionamento 

estratégico da organização resultante da atuação de forças internas à indústria (como 

as forças devido à entrada de novos agentes). E as questões D se relacionam à 

aprendizagem organizacional, principalmente relacionada a novos princípios de 

gestão da organização, já que, devido ao estágio inicial das parcerias, a aprendizagem 

e o desenvolvimento de verdadeiras competências levarão ainda algum tempo para se 

tornarem mais evidentes. 

No entanto, é importante para a pesquisa de campo que as questões C e D 

sejam melhor exploradas conceitualmente para o caso dos clubes de futebol, 

aproveitando todos os desenvolvimentos realizados até agora. 

Questões “C” 

1)Com relação aos propósitos fundamentais de um clube-empresa (ou 

seja, aqueles que tratam de suas missões fundamentais enquanto clube e empresa: 

desempenho esportivo e econômico no longo prazo), o estudo do Manchester nos 

mostrou que a entrada de um novo agente na indústria forçou o clube a inserir 

nos seus objetivos estratégicos a questão do lucro, além do desempenho em 

campo. Sobre a maneira de se medir tais objetivos, os critérios básicos se 

resumem à posição no campeonato e ao resultado financeiro de cada temporada. 

No caso do Manchester, os dois resultados têm sido alcançados sistematicamente 

ao longo dos anos. No entanto, a lógica do negócio futebol, ilustrada 

anteriormente, pode estar influenciando os resultados esperados pelo Manchester 

United. Sobre isto, se acrescermos alguns conceitos usados por William Gerrad61 

(professor da Leeds University Business School, UK) poderemos entender 

melhor a influência da equação do lucro para um clube de futebol na definição e 

obtenção de resultados esperados, bem como o comportamento de cada 

                                                 
61 na sua apresentação no Seminário Avançado sobre Gestão de Futebol realizado na Fundação 
Getúlio Vargas em novembro de 2000. 
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componente daquela equação inicial (Figura 9). 

Para ele, o modelo de alocação de recursos para um clube de futebol 

pode fornecer uma estrutura adequada para uma análise mais detalhada do 

seu comportamento econômico e financeiro. Esse modelo formal para 

alocação de recursos em um clube de futebol pode ser definido em função dos 

dois objetivos estratégicos de qualquer clube-empresa – performance 

esportiva e performance financeira, apresentando62: 

 

uma função objetivo: 

- Função Objetivo: Max V (E, F), sendo F = R – C, e onde 
- V = valor para os acionistas / proprietários; E = função produção 

esportiva; F = lucro operacional; R = função geração de Receitas; 

C = função Custos, 

uma função Produção Esportiva: 

- E = E(j,t), onde 
- j = qualidade dos jogadores; t = comissão técnica, 

uma função Geração de Receita: 

- R = p.B(p,E) + K(E) + T(∆j) +L, onde 
- p = preço do ingresso; B = função bilheteria; K = função demais 

fontes de receita (dependente de E); T = receita com transferência 

de jogadores, L = função outras fontes (contribuição de sócios, 

hotéis, outros serviços de entretenimento, etc.), 

e uma função Custo: 

- C = S(j) + T(∆j) + Oc, onde 
- S = salários dos jogadores; T = custo de transferência de 

jogadores, Oc = outros custos (custos fixos). 

Se para as empresas tradicionais operando no sistema capitalista, o lucro 

sempre foi o principal objetivo estratégico (em termos de critério de desempenho) 

para a sobrevivência e viabilidade da empresa, a lógica do negócio vai sempre na 

direção da sua maximização no longo prazo. De modo geral este lucro é obtido 

através do foco na maximização das receitas (através da satisfação do consumidor) e 

na redução de custos / aumento da produtividade. Mas se adotarmos uma política 
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parecida para a gestão de um clube de futebol, sem atentarmos para a especificidade 

de sua lógica econômica, correremos o risco de acabar tendo péssimos desempenhos 

esportivo e financeiro. 

Ou seja, os clubes-empresas de futebol, por natureza, são organizações que 

necessitam administrar um trade-off fundamental de performance: PERFORMANCE 

ESPORTIVA (VITÓRIAS) versus PERFORMANCE FINANCEIRA (LUCROS / 

EQUILÍBRIO). 

Para o professor da Leeds University Business School, GERRARD (2000), 

este trade-off pode ser representado por uma fronteira de resultados eficientes, 

relacionando lucros e performance em campo. Veja a figura 16. 

Lucro

Performance do time

Restrição de mínimo lucro

Mínima performance do time. . .A

B

C

Fronteira de
performance

E3

E1

E4 E2

.
E5

Figura 16 – A fronteira de performance no futebol (Fonte: Material fornecido no Seminário 

Avançado sobre Gestão de Futebol realizado na Fundação Getúlio Vargas em novembro de 2000). 

 

Essa linha de fronteira significa uma combinação de resultados eficientes que, 

devido à lógica do negócio, pode produzir as seguintes alternativas de metas para o 

clube: 

- Ponto A: que maximiza a utilidade para os proprietários; 

                                                                                                                                           
62 nosso objetivo, ao detalharmos a equação do lucro para um clube de futebol, visa apenas ilustrar os 
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- Ponto B: que maximiza o lucro; 

- Ponto C: que maximiza o desempenho esportivo, mas é 

restringido por um limite mínimo de lucros. 

Se os resultados obtidos pelo clube estiverem nas zonas E2, E3, E4 ou E5, 

eles são considerados ineficientes, sendo que: 

- a posição E2 significa alta performance do time (% de 

vitórias, por exemplo) com baixos lucros; 

- a posição E3 significa baixa performance em campo e altos 

lucros; 

- a posição E4 significa “crise”: baixa performance em 

campo e baixos lucros; e 

- a posição E5 significa altas performances em campo e 

lucros, mas ainda dentro da área de ineficiência. 

Resumindo, serão os proprietários (no caso de alguns clubes italianos, por 

exemplo) e/ou controladores do clube que irão estipular quais serão as metas do 

clube e como tais metas serão alcançadas, observando-se sempre o trade-off entre 

“lucros e vitórias” representado pela figura 16. 

Obviamente os clubes que foram comprados ou fizeram parcerias com 

empresas com finalidade lucrativa, ou os clubes com ações lançadas em bolsas de 

valores, têm por definição a finalidade do lucro. Mas todos os clubes brigam por 

títulos. Para contornar esta discussão, propomos definir o escopo da gestão 

estratégica de um clube de futebol como sendo a gestão eficaz dos recursos do clube, 

maximizando suas receitas e controlando seus custos, tendo como objetivo a 

obtenção de títulos. 

Apesar de contemplar objetivos aparentemente conflitantes, como por 

exemplo a obtenção de títulos e o controle de custos, esta definição está baseada, em 

primeiro lugar, no relacionamento que atualmente é fundamental dentro da estrutura 

do negócio para os clubes – a relação significativa e diretamente proporcional entre 

receitas e performance, comprovada anteriormente por SZYMANSKI & KUYPERS 

(1999) – e principalmente no sucesso do modelo de gestão do Manchester United, 

que consegue alcançar de maneira sistemática lucro e performance – o que só é 

                                                                                                                                           
principais fatores influenciadores de sua função objetivo. 
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possível graças à sua política consistente de controle salarial63. Vale notar que, ao 

aplicarmos esta definição para qualquer clube de futebol, poderíamos gerar 

excedente (receitas – despesas), sem utilizar necessariamente a palavra lucro. Este 

excedente pode ser distribuído aos acionistas se estamos falando do Manchester 

United, ou revertido em aumento do patrimônio dos sócios, se o caso é o do 

Barcelona, clube tradicional da Catalunha, na Espanha (seus sócios praticamente 

“sustentam” os gastos e investimentos necessários para a sobrevivência e competição 

do clube entre os melhores times do mundo). 

Com relação ao posicionamento estratégico em termos de estratégia 

competitiva / de negócios de um clube-empresa, o estudo do Manchester nos mostrou 

que, motivado pelo que se convencionou chamar de reputação da marca Manchester, 

foi importante o clube focalizar seus esforços no mercado de torcedores, 

principalmente buscando excelência esportiva e de serviços aos torcedores / 

consumidores, fazendo, a partir de então, uma verdadeira revolução na forma de se 

administrar o negócio futebol.  

 

Questões “D” 

1) Tendo em vista o novo posicionamento estratégico definido pelo clube-

empresa e seus critérios básicos de desempenho, que fatores são críticos ? Baseados 

no caso Manchester, pudemos notar que: 

- para a excelência esportiva: a qualidade dos jogadores, da 

comissão técnica, sua capacidade de formar talentos em 

casa, foram algumas dos principais fatores críticos de 

sucesso – contudo, podemos ainda incluir os fatores 

mostrados por SYMANSKI & KUIPERS (1999) na tabela 

2; 

- para a excelência em serviços: o tratamento do torcedor 

como cliente através de investimentos em novos negócios – 

arena moderna – e da melhoria dos já existentes – 

                                                 
63 Como vimos anteriormente, conforme SZYMANSKI & KUYPERS (1999), a relação significativa e 
diretamente proporcional entre gastos com salários e performance técnica aliada ao fato de que os 
salários dos jogadores são a parte principal do passivo dos clubes, mostra que o controle salarial é 
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merchandising – foram fatores críticos para o sucesso do 

clube. 

2) Com relação à Estrutura Organizacional adotada por um clube-empresa, o 

estudo do Manchester não permitiu nenhum tipo de análise a esse respeito. Contudo, 

baseado em outros autores, podemos definir genericamente como o clube está 

estruturado e organizado para desempenhar suas atividades fins e meio. 

Conforme BRUNORO & AFIF (1997), a organização de um clube de futebol 

ou da “diretoria” de futebol de um clube social qualquer deve contar com as 

seguintes funções ou departamentos64: 1) departamento técnico, que se preocupa com 

a função principal de um clube de futebol, ou seja, a operação do time de futebol, e 

pode ser dividido em setor profissional e amador; 2) departamento 

administrativo/recursos humanos, preocupado basicamente com atividades de 

suporte ao departamento técnico: atividades burocráticas típicas (registros e 

regularização de jogadores, assessoria jurídica, etc.), logística interna e externa para a 

perfeita operação do departamento técnico (reserva de hotéis, alimentação e locais de 

treinamento, provisão de materiais esportivos, etc.) e elaboração de política salarial e 

de carreira, sistemas de recompensa, etc.; 3) departamento financeiro, que pode estar 

também subordinado ao departamento administrativo e cuja função principal é o 

controle do fluxo de caixa ou a gestão do capital do clube de futebol para o 

cumprimento das diretrizes traçadas; 4) departamento de marketing, uma área 

importantíssima no futebol atual, pois cuida de valorizar a marca e a imagem do 

clube para a maximização e a captação de suas receitas (geralmente estão sob a 

responsabilidade deste departamento os setores de merchandising e licenciamento de 

produtos, venda de direitos de arena para TV e de espaços publicitários, e venda de 

patrocínio esportivo); 5) departamento de patrimônio, preocupado basicamente com 

a gestão do centro de treinamento e do estádio que, atualmente, também representa 

um recurso importante para a captação de recursos e valorização da marca do clube 

através de uma ampla oferta de serviços de qualidade (catering – fornecimento de 

                                                                                                                                           
fundamental para que um clube seja uma organização viável tanto em termos financeiros quanto 
esportivos. 
64 Confirmando esta forma de organização de um clube de futebol, conforme LOIS & CARVALHO 
(1998), a reestruturação administrativa feita pela Parmalat no processo de Co-gestão com o Esporte 
Clube Juventude de Caxias do Sul deu origem aos seguintes departamentos (áreas funcionais): Futebol 
Profissional, Futebol Amador, Patrimônio, Administrativo-Financeiro e Marketing. 
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alimentação –, museus, eventos e logicamente os serviços nos dias de jogos). 

3) Sobre os princípios de gestão (competências técnicas e essenciais) que já 

são evidentes no clube-empresa, o estudo do Manchester, apesar de baseado em 

fontes secundárias, nos permitiu observar que as funções de Marketing e Esportiva 

são fundamentais para o sucesso da organização. A competência do departamento de 

Marketing se resume à exploração da marca do clube através da valorização de sua 

marca e do oferecimento de serviços de qualidade aos torcedores (o que chamamos 

anteriormente de fatores mercadológicos). Com relação à sua competência esportiva, 

pudemos observar a ênfase no desempenho em campo (conquista de títulos é sempre 

o objetivo) e na formação de talentos em casa. Com relação à sua competência 

financeira / de administração, a ênfase no controle salarial como forma de obtenção 

de lucros foi fundamental. 

Com este modelo aprimorado em mente, podemos agora propor um protocolo 

de pesquisa para a pesquisa de campo em dois clubes brasileiros. Eles foram 

escolhidos segundo os seguintes critérios: 

- que firmaram parceria há algum tempo, ou seja, que 

agregaram um novo agente na condução dos negócios do 

clube, caracterizando uma nova força interna à indústria 

que tende a empurrá-lo na direção da profissionalização de 

suas atividades; 

- que fossem clubes com características bastante distintas e 

que possibilitassem verificar até onde as questões ou 

variáveis analisadas pudessem variar (casos extremos); 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA DE CAMPO 

Os quadros abaixo relacionam as questões de pesquisa baseadas no nosso 

modelo de análise anterior e as possíveis fontes de informações empíricas 

relacionadas.  
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A – FORÇAS EXTERNAS À INDÚSTRIA DE FUTEBOL 

 

QUESTÕES SUBSTANTIVAS 

POSSÍVEIS FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

1) Qual a influência da Lei Pelé na busca de um novo 

parceiro para gerir o negócio futebol do clube ? 

Informante-chave do clube / 

parceiro 

2) Qual a influência de outros fatores como a 

percepção de novas oportunidades de negócio em 

decorrência de desenvolvimentos tecnológicos 

recentes (internet, TV pay-per-view, etc.) ? 

Informante-chave do clube / 

parceiro 

3) Outras forças externas à indústria (pressão da 

comunidade local, etc.) ? 

Informante-chave do clube / 

parceiro 

 

B – FORÇAS INTERNAS À INDÚSTRIA DE FUTEBOL (Âmbito Competitivo dos Clubes) 

 

QUESTÕES SUBSTANTIVAS 

POSSÍVEIS FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

1) Qual a influência da situação financeira do clube ? Informante-chave do clube / 

parceiro 

Números do desempenho 

histórico 

2) E do seu desempenho esportivo ? Informante-chave do clube / 

parceiro; 

Números do desempenho 

histórico 

3) Qual a influência da entrada de um novo agente na 

indústria: para gerir o clube, neste caso ? (qual o tipo 

de contrato assinado e por que; quais os direitos e 

deveres de ambas as partes, etc.) ? 

Informante-chave do clube / 

parceiro; 

Cópia do Contrato 
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B – FORÇAS INTERNAS À INDÚSTRIA DE FUTEBOL (Âmbito Cooperativo dos Clubes) 

 

QUESTÕES SUBSTANTIVAS 

POSSÍVEIS FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

1) qual a influência das ações e mudanças que 

ocorreram na forma de organização dos campeonatos 

? (criação de Ligas, mudanças relativas ao aumento 

da credibilidade no futebol, tais como, calendário fixo, 

critérios técnicos para acesso e descenso, etc.). 

Informante-chave 

 

C – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA NOVA ORGANIZAÇÃO RESULTANTE 

 

QUESTÕES SUBSTANTIVAS 

POSSÍVEIS FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

1) Quais são os objetivos ligados aos propósitos 

fundamentais do clube-empresa, tendo em vista suas 

funções básicas, a função esportiva e a função 

empresarial (desempenho esportivo e desempenho 

financeiro)? 

Informante-chave; 

Números atuais e passados do 

desempenho esportivo e 

financeiro 

2) Como medir a consecução destes objetivos ? Informante-chave; 

Volume de receita global gerada; 

Desempenho em campo; Lucros 

3) Qual o posicionamento estratégico do clube com 

relação aos mercados básicos de uma organização 

de futebol (mercado de jogadores / de torcedores) 

Informante-chave 

Perfil de receitas; investimentos, 

etc.. 
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D – ESTRATÉGIA E ESTRUTURA 

 

QUESTÕES SUBSTANTIVAS 

POSSÍVEIS FONTES DE 

INFORMAÇÃO 

1) Quais os fatores críticos de sucesso para o clube 

que caracterizam sua estratégia competitiva / de 

negócios (excelência nos fatores esportivos; 

excelência mercadológica / de serviço) 

Informante-chave (tanto no clube 

Quanto no parceiro); 

Documentos (plano de 

investimentos do parceiro – arena 

multi-uso, contratações, etc.); 

 

2) Qual a estrutura organizacional adotada tendo em 

vista a escolha das estratégias competitivas / de 

negócios ? 

Informante-chave; 

 

3) Quais as estratégias funcionais do clube-empresa, 

ou seja, como cada função (de marketing, técnica, 

financeira, etc.) deve contribuir para a estratégia de 

negócios / competitiva ? Quais destas funções podem 

ser consideradas críticas e quais as competências 

técnicas essenciais já desenvolvidas na organização 

? 

 

Informante-chave; 

Normas relacionadas à avaliação 

do desempenho dos jogadores, 

por exemplo; 

 

A coleta de evidências em estudos de caso se caracteriza pelo uso de 

múltiplas fontes de informação: entrevistas, documentos, observações, etc.. Para o 

estudo de caso nos clubes brasileiros, iremos usar principalmente a entrevista 

focalizada, além de sempre buscar outras fontes, como fitas de vídeo, cópias de 

contratos, etc. Na entrevista focalizada, o informante-chave é entrevistado por um 

curto período de tempo – uma hora, por exemplo – e a entrevista assume uma forma 

de “conversa”, mas com o pesquisador sempre seguindo um certo conjunto de 

questões derivadas do seu protocolo de pesquisa, conforme YIN (1994). 

Com relação à abordagem usada para a análise dos dados, esta será baseada 

na idéia de estudo de caso exploratório, buscando, ao mesmo tempo, explorar 

algumas questões fundamentais para a gestão de clubes-empresas de futebol e 

explicar como está sendo o processo de mudança de paradigma de gestão nestas 

organizações. Segundo YIN (1994), na maioria dos estudos de caso em que se busca 
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a construção da explicação de um fenômeno, isto ocorre de maneira narrativa, porém 

buscando-se sempre a construção de proposições teóricas. 

Lembrando QUINN (1980), no seu estudo sobre formulação estratégica: 

“Some careful descriptive research is needed on complex areas like strategy 

formulation just to pose questions that more refined research can later test in more 

detailed and controlled environments. Finally, some new insights on the broad issues 

of strategy formulation may be extremely valuable even if they cannot be asserted 

with quantitative rigor”. 
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6. ESTUDO DE CASO – C. R. FLAMENGO 

 

A escolha do Clube de Regatas Flamengo para a pesquisa de campo foi 

baseada nos critérios citados anteriormente: 1) era um clube que havia firmado um 

contrato de parceria para a condução do negócio futebol e que se encontrava, 

portanto, num claro processo de mudança organizacional; 2) a priori, a parceria 

visava a exploração da marca do clube, já que o Flamengo é um clube de maior 

torcida no Brasil. 

Para a pesquisa de campo no C. R. Flamengo, o método usado foi a entrevista 

semi-estruturada ou focalizada (baseada no protocolo de pesquisa descrito 

anteriormente). Esta entrevista foi usada como a principal fonte de informação (no 

entanto, uma fita de vídeo, usada durante a apresentação da proposta de parceria 

perante o Conselho Deliberativo do Clube, também é uma fonte de informação 

documental importante, e será referenciada quando necessário). 

A entrevista foi agendada com o diretor da Pelé Sports & Marketing (PS&M 

– que foi a empresa que intermediou a parceria entre o Clube e o Investidor). Como 

nosso objeto de análise é o processo de transformação na gestão do clube-empresa, 

sendo a PS&M um agente importante neste processo, ela se torna uma unidade de 

análise importante já que pode responder a algumas das questões fundamentais de 

nosso protocolo de pesquisa: principalmente as questões de nível A, B e C. 

As questões D do protocolo de pesquisa descrito anteriormente não puderam 

ser exploradas com a profundidade necessária, em função do estágio inicial em que 

se encontrava a parceria no momento da pesquisa. 

 

6.1. O processo de mudança  

As forças principais que empurram o clube na direção da profissionalização 

de suas atividades puderam ser caracterizadas através da descrição do processo que 

deu origem à assinatura do contrato de parceria entre o clube de futebol e o 

investidor. Este processo, que podemos chamar de primeiro ciclo de mudanças, se 

divide em três etapas fundamentais, sendo a terceira a principal força interna que 
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pressiona o clube para a mudança de paradigma de gestão: a entrada de um novo 

agente para gerir o negócio futebol do clube. 

Além da pressão externa representada pela Lei Pelé, a consolidação do 

processo de parceria entre o clube e o investidor só se tornou realidade devido à 

grave situação financeira do clube. O péssimo desempenho econômico do clube fez 

com que uma nova visão estratégica fosse concebida pela recém-eleita diretoria. Na 

verdade, esta nova visão estratégica da diretoria do clube já era reflexo da principal 

força que impulsionava o clube para a mudança naquele momento: o agravamento de 

sua situação financeira e desportiva (o clube estava há tempos sem conquistas 

importantes dentro de campo), o que chamamos anteriormente de forças internas à 

indústria do futebol. 

A partir desta nova visão da diretoria, iniciou-se um processo de discussões 

internas ao clube que iria culminar com a entrada de um novo tipo de parceiro 

comercial, uma nova força interna à indústria e que impulsionaria o clube para a 

mudança de seu modelo de gestão do negócio futebol. 

A Primeira opção: em 1998, paralelamente ao início da vigência da Lei Pelé, 

as dívidas do clube já atingiam a cifra de R$ 80 (oitenta) milhões (conforme fita de 

vídeo da Pelé Sports sobre proposta de parceria). Com a entrada de uma nova 

diretoria, as idéias centrais constantes no seu projeto de longo prazo caracterizaram 

um marco da mudança de visão estratégica para o clube na tentativa de reverter o 

processo de agravamento de sua crise financeira. Para mudar a situação do clube 

naquele momento, tais idéias focalizavam os esforços da nova diretoria na 

alavancagem de receitas através de investimentos e ações na área de Marketing para 

a valorização da marca Flamengo e previam ainda a construção de um Estádio na 

Baixada Fluminense.  

A primeira opção vislumbrada pelo clube para a implementação de seu plano 

estratégico foi o lançamento de debêntures. No entanto, tal proposta foi rejeitada 

após conversas com pessoal especializado neste tipo de captação de recursos. Eles 

alertaram o clube para a falta de credibilidade dos clubes de futebol em geral, o que 

dificultaria muito a venda das debêntures. Além disso, a enorme dívida do Flamengo 

exigiria um valor muito elevado de recursos, para cobrir estas dívidas e permitir os 

investimentos necessários para revitalizar o negócio (contratações de jogadores, 
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construções e reformas do estádio, etc.). Finalmente, seria muito difícil a aprovação 

do processo de lançamento de debêntures pela Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM), dados os números históricos do Flamengo.  

A Segunda opção: a outra opção seria a criação de uma parceria com algum 

investidor com experiência comprovada na área de Marketing Esportivo e exploração 

de marca. Conduzido pela Pelé Sports, um projeto inicial foi desenvolvido com o 

intuito de avaliar e mostrar aos possíveis investidores o potencial do negócio 

relacionado à marca Flamengo (este projeto envolveu, basicamente, pesquisas de 

mercado que subsidiaram a projeção do potencial de geração de receitas relacionadas 

à marca Flamengo).  

A empresa International Sports and Leisure, ISL, foi a primeira a demonstrar 

interesse em formar uma parceria com o clube. Neste momento, outra força externa à 

indústria passa a atuar: a desvalorização do real frente ao dólar, em janeiro de 1999. 

Ao mesmo tempo em que tal desvalorização tornou o Flamengo mais atrativo para 

investidores estrangeiros, uma vez que sua dívida em dólares havia sido reduzida (a 

dívida era constituída em reais), por outro lado, ela atrapalhou as negociações do 

clube, pois aumentaram as preocupações com o futuro econômico do país.  

Mesmo com estes problemas, o processo de discussão acerca da forma ideal 

de parceria, o que impacta sobremaneira a concepção e a eficácia do futuro modelo 

de gestão do clube-empresa, continuou. Para entendermos melhor o processo global 

de discussão que resultou na parceria entre ISL e Flamengo, podemos dividi-lo em 

duas etapas fundamentais que são descritas a seguir. Elas mostram as especificidades 

do negócio futebol (necessidade de desempenho em campo e de investimentos em 

ações de marketing e serviço aos torcedores) e a ação de uma outra variável que não 

faz parte da nossa abordagem, mas que pode ser estudada futuramente – a abordagem 

política na gestão do clube. 

A Modelagem do Contrato de Parceria foi a fase de concepção do modelo de 

parceria mais adequado para a real situação do Flamengo. Neste processo, a ISL faz 

suas primeiras ofertas com a intenção de negociar apenas a terceirização da 

exploração da marca do clube. No entanto, tendo em vista a situação geral e 

principalmente financeira do clube, percebeu-se que não adiantaria apenas licenciar 

sua marca sem os urgentes investimentos nas áreas primordiais que dão suporte à 
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marca – contratações de jogadores, manutenção de um time vencedor e o pagamento 

das dívidas. Com isto, o modelo de terceirização e licenciamento da marca Flamengo 

é aprimorado e passa a incluir tais pagamentos, investimentos e o fomento dos 

recursos necessários para a operação do clube. 

Após a modelagem do contrato mais adequado à situação do clube aquele 

momento, o processo de negociação se inicia. É interessante analisarmos tal 

processo, pois, mesmo não fazendo parte do nosso objeto de análise, as escolhas 

acerca do tipo de contrato de parceria dão os contornos iniciais para a concepção do 

modelo de gestão da nova organização resultante. Neste processo de negociação com 

a ISL, grupos políticos (do clube) de oposição procuraram atrapalhar o negócio 

alertando para as possíveis consequências negativas do acordo para o clube e para as 

possíveis vantagens da proposta de um outro investidor interessado. Esta tônica 

seguiu até o dia de votação definitiva da proposta de parceria pelo Conselho do 

Clube e pode ser entendida como algo que retrata o receio dos diretores 

oposicionistas de perderem o poder para o investidor e para o próprio presidente em 

exercício do clube (caso a parceria se torne um sucesso). O jogo político faz com que 

se pense individualmente e não no sucesso do clube. 

No final da negociação, prevaleceu um contrato de licenciamento da marca 

com financiamento das operações esportivas do clube através de um orçamento anual 

fechado. Neste modelo, a ISL cria uma empresa, a Flamengo Licenciamentos, para 

administrar todas as receitas ligadas à exploração de marca Flamengo, com exceção 

das receitas que o clube obtém com arrecadações de sócios antigos do clube 

(comumente chamada de parte social) e aluguéis de imóveis do clube. No entanto, o 

que caracteriza e diferencia o modelo de parceria do Flamengo é sua real autonomia 

para a gestão do futebol e de outros setores de sua estrutura clubística. É este 

contrato, então, a principal força interna que leva à busca de um novo modelo de 

gestão do negócio futebol do clube, cujos detalhes dão os primeiros indícios do 

caminho a ser trilhado na concepção deste novo modelo. 

 

6.1.1. Modelo de transformação/parceria adotado 

A escolha do modelo de parceria clube-empresa baseado no licenciamento da 

marca com financiamento das operações do clube pelo investidor, se deu 
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basicamente por duas razões fundamentais. Pelo lado do Clube, a razão fundamental 

foi política e pelo lado do parceiro representou uma grande oportunidade de negócio, 

aliado a um alto risco. 

Com relação ao Flamengo, o Conselho Deliberativo do Clube não aprovaria 

uma proposta de parceria que significasse qualquer tipo de venda (vide descrição dos 

modelos de transformação clube-empresa no final do capítulo 3) e nem que 

contemplasse explicitamente e contratualmente a ingerência do parceiro na gestão de 

qualquer um dos departamentos do clube. Logo, a proposta da ISL de colocar tais 

condições no contrato de parceria foi revista para que o negócio se concretizasse. 

Apesar de inicialmente ter proposto ingerência em decisões de contratações e vendas 

de jogadores e comissão técnica ,a ISL recuou acreditando que a marca Flamengo 

valeria o risco da “não ingerência”.  

Com relação ao investidor, a retirada de cláusulas que previam ingerência do 

parceiro na gestão das atividades desportivas do clube não era normal, mas estava 

sendo feita porque o investidor julgava que a marca Flamengo no Brasil representava 

um enorme potencial econômico. Dos casos de parceria ocorridos até agora, apenas o 

do Vasco da Gama tem esta independência do clube para a alocação de recursos 

fornecidos pelo parceiro. Os demais apontam sempre ingerência do investidor. 

Os dados65 a seguir ilustram não apenas o valor da marca Flamengo, mas os 

detalhes do contrato celebrado entre clube e investidor, mostrando as principais 

intenções dos parceiros.  

Investimento inicial do investidor: U$ 80 (oitenta) milhões para pagamento 

de dívidas e ações trabalhistas (prioridades), contratações de jogadores e construção 

e reforma de Centro de Treinamento, divididos da seguinte maneira:  

1) pagamento de dívidas – U$ 20 (vinte) milhões (se 

necessário, o contrato permite a transferência de recursos destinados à 

contratação de jogadores e à construção do Centro de Treinamento 

para que as dívidas sejam cobertas prioritariamente);  

2) contratações de jogadores – U$ 40 (quarenta) milhões;  

3) Construção e reforma de Centro de Treinamento – U$ 20 

(vinte) milhões. Como a dívida do clube já superou o valor 
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inicialmente projetado, atualmente o valor destinado à construção do 

Centro de Treinamento baixou de 20 (vinte) para US$ 14 (quatorze) 

milhões.  

O financiamento das operações do clube está previsto em contrato como um 

orçamento anual “fechado” de R$ 60 (sessenta) milhões, sem restrições quanto à 

forma de utilização destes recursos. Este valor é pago em parcelas mensais e 

corrigido trimestralmente pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado 

(IGPM), publicado pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, o dinheiro é entregue ao 

clube para o fomento das suas atividades esportivas e sua utilização dependerá 

exclusivamente dos dirigentes do clube. Se o clube contrata jogadores com salários 

elevados, corre o risco de ficar novamente endividado caso o orçamento (fixo) seja 

insuficiente para tal gasto. A parte social, além de continuar recebendo as 

contribuições de seus sócios, poderá também utilizar uma parte desses recursos. 

Nos pontos acima, fica clara a intenção do clube de manter sua autonomia na 

gestão de suas atividades, indicando a atuação de forças política internas ao clube. 

Fica evidente também a preocupação do investidor com o desempenho esportivo do 

clube, tanto a curto prazo, tendo em vista os investimentos significativos previstos 

para a contratação de jogadores, quanto a longo prazo, tendo em vista os 

investimentos significativos previstos para a construção de um centro de treinamento. 

Negociação de jogadores: apesar de a ISL ter enfatizado sua intenção de 

vender o espetáculo e não os artistas, existe a possibilidade de se obterem receitas 

provenientes de negociação de jogadores. Com relação aos jogadores que já estão no 

clube, estes não fazem parte do contrato (isto é, são exclusivamente do clube); mas 

os jogadores revelados (ou profissionalizados) a partir da vigência do contrato serão 

divididos igualmente entre clube e investidor;  

O contrato prevê a transferência da gestão das receitas ligadas ao futebol e à 

marca Flamengo no mundo para o investidor – bilheteria, direitos de TV, 

licenciamentos de produtos, venda de patrocínios e qualquer outra fonte potencial 

relacionada à exploração da marca Flamengo. Mas o que marca mesmo a intenção de 

explorar as receitas ligadas à marca Flamengo, e não apenas as ligadas à produção de 

talentos, são as idéias relacionadas à construção de um novo estádio nos moldes de 

                                                                                                                                           
65 Fonte: Fita de vídeo sobre proposta de parceria feita pela Pelé Sports. 
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uma arena multi-uso. 

Construção de estádio (na forma do que se convencionou chamar de arena 

multi-uso) num período de até 5 anos, com capacidade para 60 (sessenta) mil 

pessoas, telões e placar eletrônico, 5.000 cadeiras especiais, 150 (cento e cinquenta) 

camarotes em posições privilegiadas do estádio, restaurantes internacionais, 

boutiques, praça de alimentação, elevadores panorâmicos, estacionamentos 

funcionais, etc.. 

Divisão de lucros: os lucros, enquanto o investimento feito pelo investidor 

acima explicitado, não for coberto, serão divididos da seguinte maneira: (vinte e 

cinco porcento) 25% para o Clube e (setenta e cinco porcento) 75% para a ISL, 

descontada a taxa de administração de (dez porcento) 10% sobre as receitas (ou seja, 

de todas as receitas são deduzidos os sessenta milhões de reais e mais os 10% sobre 

as receitas cobrados a título de taxa de administração, e que na verdade já se 

constituem em receita da ISL). Só depois da cobertura desse investimento feito pelo 

investidor, ou seja, quando através de sua retirada acumulada de lucros a ISL tiver 

recuperado os US$ 80 (oitenta) milhões, é que a divisão será igualitária (50% e 

50%), novamente descontada a taxa de administração cobrada pela administradora da 

marca. 

Período do Contrato de parceria: o período do contrato é de 15 anos 

prorrogáveis pelo mesmo período.  

 

6.2. Objetivos estratégicos da organização resultante 

Como em qualquer parceria, uma confluência de objetivos deve ser buscada 

para que a organização resultante consiga gerir adequadamente seus recursos e 

consequentemente obter os resultados esperados.  

Os objetivos estratégicos da nova configuração organizacional resultante do 

contrato de parceria assinado entre o C. R. Flamengo e a ISL se relacionam 

diretamente aos respectivos know-hows de ambas as partes. Para o investidor, 

reconhecidamente uma empresa de sucesso dedicada à atividade de Marketing 

Esportivo e exploração de marcas, o principal objetivo da parceria é o lucro através 

da exploração da marca Flamengo. “A estratégia da ISL é vender o espetáculo e não 

os artistas”, comenta o diretor da Pelé Sports. Para a realização do lucro, o aspecto de 
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controle salarial foi mencionado como uma questão importante para o investidor que, 

na prática, exerce tal política através de um orçamento anual fechado.  

Já para o C. R. Flamengo (um clube tradicionalmente eficiente na formação 

de talentos e experiente em termos de gestão esportiva), com a assinatura do contrato 

de parceria, o objetivo do clube, qual seja o de conquistar títulos e consequentemente 

expandir sua marca mundialmente, se torna compatível com o objetivo do parceiro 

comercial. Como vimos anteriormente, alguns estudos realizados na Inglaterra 

apontam para a existência de dois relacionamentos fundamentais que servem para 

ilustrar o funcionamento do negócio – o relacionamento entre gastos com salários e 

sucesso no campeonato (ou na Liga) e o relacionamento entre sucesso na liga e 

geração de receitas. Portanto, para que o investidor consiga obter lucros, é importante 

para ele, além do controle de custos, buscar maximizar suas receitas relacionadas à 

exploração da marca Flamengo, o que depende fundamentalmente do desempenho 

em campo do time, havendo assim uma confluência de objetivos entre clube e 

investidor. As contratações de Denilson, Edilson e Gamarra (jogadores que custaram 

caro ao clube) imediatamente após a assinatura do contrato de parceria, comprovam 

esta estratégia. A título ilustrativo, após tais contratações, os primeiros jogos do 

“Campeonato Brasileiro” (Copa João Havelange) no Maracanã tiveram público 

maior que nos jogos anteriores da mesma competição. 

Com relação às medidas de desempenho relacionadas aos objetivos 

estratégicos do clube-empresa, o vídeo preparado pela Pelé Sports e apresentado no 

dia da votação da proposta de parceria pelo Conselho Deliberativo do Clube, mostra 

os resultados obtidos pelo clube ao longo dos últimos anos considerando-se critérios 

de desempenho globais e específicos. A relação diretamente proporcional entre 

performance técnica e receitas fica demonstrada com a queda de 80% (oitenta 

porcento) na venda de camisas do clube de 1995 até 1998 juntamente com a falta de 

conquistas significativas dentro de campo, ambos os fatos relacionados com o 

aumento da dívida do clube. Além disso, o que ficou claro neste vídeo foi tanto a 

preocupação da ISL com relação a estes números quanto suas declarações sobre as 

metas e planos estratégicos que nortearão a gestão da parceria para a melhoria dos 

critérios principais de desempenho – lucro e performance técnica. Por exemplo, 

quanto à melhoria na capacidade de geração de receitas, a ISL prevê: 1) que o futuro 
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estádio do clube (concebido para ser uma arena moderna de entretenimento conforme 

descrito anteriormente) poderá gerar cerca de US$ 30 (trinta) milhões por ano; e 2) 

que a parte social do clube será reestruturada (com a construção de novas instalações 

e de um shopping de entretenimento ao lado do clube) para se transformar num 

centro moderno de entretenimento em massa e conquistar novos sócios. Já para a 

melhoria da performance técnico-esportiva (no futebol e em outros esportes 

olímpicos), a ISL, além dos investimentos em contratações de jogadores, prevê 

investimentos na construção de uma “Academia de Esportes” para dar suporte total 

ao desenvolvimento das atividades esportivas do clube.  

 

6.3. Interpretação dos dados 

Tendo em vista as proposições teóricas do nosso modelo de análise 

aprimorado pelo estudo de caso do Manchester United, a análise dos dados coletados 

nos permite fazer uma revisão comparativa dessas proposições. Ao mesmo tempo, 

levando-se em conta o estágio ainda inicial da parceria entre clube e investidor, tais 

comparações foram feitas de forma parcial, principalmente sobre o primeiro ciclo de 

mudanças que culminou com um novo comportamento no nível C da organização, ou 

seja, no nível que se relaciona ao seu posicionamento estratégico. 

Sobre as forças que empurraram e empurram o clube para a mudança de seu 

paradigma de gestão (caracterizada pela consolidação de uma parceria), a descrição 

do caso nos permitiu notar duas fases distintas e complementares de aprendizagem e 

mudança. A primeira, trazida principalmente por uma força interna à indústria no seu 

âmbito competitivo – situação financeira e desportiva do clube – e também pela 

principal força externa – representada pela Lei Pelé. A atuação dessas forças resultou 

na busca de soluções que culminou com a parceria entre o clube e o investidor. Ou 

seja, resultou na percepção de que um novo posicionamento estratégico para a 

condução do negócios futebol era necessário. A solução escolhida, a busca de um 

parceiro comercial, significou então que um novo agente participaria da indústria, 

agregando um novo interesse explícito ao negócio (o lucro) e, portanto, 

representando uma nova força interna à indústria que empurra o clube na direção da 

profissionalização de suas atividades. 

A segunda representa uma fase de aprendizagem estratégica (que muda ou 
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define explicitamente o posicionamento estratégico da empresa). Com a assinatura 

do contrato de parceria entre clube e investidor, as cláusulas contratuais indicam o 

surgimento de um novo modelo de gestão do negócio futebol do clube. Este novo 

modelo de gestão se caracteriza pelo foco na exploração da marca do clube, ou seja, 

pelo foco no mercado de torcedores e sócios do clube. 

Com relação à concepção do modelo de gestão estratégica da nova 

configuração resultante da parceria clube-empresa, com as informações obtidas 

durante as entrevistas (principalmente relacionadas ao modelo de parceria adotado 

pelo clube), juntamente com as informações oriundas de nosso estudo preliminar 

sobre o modelo de gestão do Manchester United, algumas questões puderam ser 

exploradas.  

Os princípios do escopo do modelo de gestão do negócio futebol, definidos 

anteriormente, puderam ser confirmados também, já que o orçamento anual fechado 

representa uma forma (se não a melhor, já que a alocação desses recursos fica nas 

mãos de apenas um parceiro) de controle de custos e a busca de maximização de 

receitas através do mercado de torcedores aliada à busca de títulos puderam ser 

caracterizadas através dos investimentos previstos em contratações de jogadores, 

construção de novo estádio, etc.. Vejamos: 

- o plano de investimentos do parceiro deixa claro sua intenção de buscar a 

maximização das receitas: 1) primeiro através da construção de uma arena multi-uso, 

o que propicia um aumento no escopo dos serviços oferecidos aos torcedores 

(restaurantes, estacionamentos, museus, etc.) e na capacidade de geração de receitas 

com o estádio (além da tradicional receita com bilheteria nos dias de jogos, outros 

eventos esportivos e de entretenimento poderão gerar receita durante todos os dias do 

ano); 2) segundo através de um plano de contratações que visa ao mesmo tempo 

trazer ídolos para o clube e melhorar seu desempenho em campo na busca pela 

conquista de títulos esportivos com a consequente melhoria na geração de receitas. 

(As contratações de craques consagrados feitas no início da parceria, anteriormente 

mencionadas, não deixam dúvidas com relação a este aspecto).  

- o controle de custos se dá mediante a imposição, pelo investidor, de um 

orçamento anual fechado de R$ 60 milhões, que é gerido independentemente pelo 

clube. 
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Estrutura e a Gestão das Funções: como ficou claro no relato do caso, a 

independência do clube, tanto em relação à utilização dos recursos quanto à gestão 

de seus departamentos técnico-administrativos, é um fator marcante na atual 

estrutura organizacional resultante da parceria entre clube e investidor para a gestão 

do negócio futebol. Resta saber agora, se esta estrutura decisória será capaz de traçar 

e implementar planos de ação coerentes e integrados que levem ao êxito da parceria, 

já que esta independência pode significar uma dificuldade maior na formulação e 

implementação de metas comuns. O maior desafio refere-se à não ingerência do 

investidor nas decisões importantes relacionadas à política de contratações e 

demissões do clube, que podem, por exemplo, afetar a estratégia de marketing do 

investidor (já que este, por exemplo, pode considerar a permanência de ídolos dentro 

do elenco uma estratégia importante, mas não tem poder formal para garantir este 

fato, já que a decisão de compra e venda de jogadores é exclusivamente do 

Flamengo). 
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7. ESTUDO DE CASO – A. D. SÃO CAETANO 

 

A escolha da Associação Desportiva São Caetano para a pesquisa de campo 

se baseou nos critérios descritos anteriormente: 1) assim como no Flamengo, a AD 

São Caetano havia assinado um contrato de parceria para a condução do negócio 

futebol. A diferença estava no estágio da parceria, que neste caso, já estava próxima 

do final do primeiro período de contrato – quatro anos (de 1997 a 2000); 2) era um 

clube com pequeno número de torcedores, o que, a priori, indicava um clube-

empresa não voltado para a exploração da marca, mas possivelmente para o mercado 

de jogadores. 

Assim como no caso anterior, para a pesquisa de campo neste clube de 

futebol foram agendadas e conduzidas entrevistas focalizadas com informantes-

chaves: o Presidente em exercício e o Gerente Administrativo do Clube,.  

Durante a pesquisa de campo, as entrevistas foram usadas como as principais 

fontes de informação. Outras fontes, tais como cópias dos contratos, boletins 

informativos, etc. também foram usadas como fontes alternativas de evidência.  

A Associação Desportiva São Caetano, da cidade de São Caetano do Sul, é 

um clube bastante novo no cenário esportivo nacional, mas que já tem em sua 

história conquistas e números significativos. Oficialmente, a A. D. São Caetano foi 

fundada em 1989 por um grupo de cinco pessoas, dentre elas, o senhor Jaime 

Aparecido Tortorello, presidente de honra do clube e o senhor Nairo F. de Souza, 

presidente em exercício do clube.  

 

7.1. Breve história do clube 

Como a maioria dos clubes de futebol do interior paulista, o apoio do poder 

público municipal foi de suma importância para o “nascimento” do clube. Com o 

aval da prefeitura da cidade, na época comandada pelo prefeito Luiz Olinto 

Tortorello, a A. D. São Caetano, uma associação desportiva sem fins lucrativos, 

iniciou suas atividades no futebol profissional paulista em 1990 (atualmente o clube 

atua também como “clube social” voltado para o lazer de seus associados e para a 
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prática de esportes amadores, tais como o boxe, o judô, etc.). Para iniciar suas 

atividades no futebol profissional paulista, ou seja, no esporte que deu origem ao 

clube, um fato interessante marcou sua história. Aproveitando-se da concessão feita 

pela Sociedade Esportiva e Recreativa União Jabaquara, também da cidade de São 

Caetano do Sul, que detinha os requisitos necessários (ter disputado pelo menos três 

campeonatos amadores oficiais) para a filiação do Clube junto a Federação Paulista 

de Futebol, já em 1990 o clube disputou sua primeira competição oficial na antiga 

Terceira Divisão do Campeonato Paulista.  

A partir de então, a breve história do clube se inicia. Campeão da terceira 

divisão do futebol paulista em 1990, em 1991 a A. São Caetano se torna novamente 

campeã da Segunda Divisão, indo desta para a antiga Divisão Intermediária. Em 

1992 o clube chega ao vice-campeonato da Intermediária, conquistando o direito de 

disputar a divisão principal do futebol paulista no ano de 1993.  

Um fato importante neste período de ascensão do clube dentro de campo é a 

criação de seu Bingo Permanente. A Lei Zico surge em 1993 e já em 1994 o clube, 

aproveitando-se desta lei, lança mão de seu Bingo Permanente como uma forma 

importante de melhorar a receita do clube (até hoje o Bingo permanente é 

responsável por parcela significativa das receitas do clube).  

Em 1994 e 1995 o desempenho do clube em campo não é satisfatório e ele é 

rebaixado da série A1 para a série A3 do futebol paulista (essas séries são resultado 

da mudança feita pela Federação Paulista de Futebol no sistema de disputa do 

Campeonato Paulista). 

De 1996 a 1997 o clube permanece na série A3 do Campeonato Paulista de 

Futebol. Contudo, é neste período que a idéia de tornar o clube vitorioso no cenário 

futebolístico regional e nacional começa a ser implementada e se consolida através 

da parceria com a empresa Datha Representações.  

 

7.2. O processo de mudança 

Ao contrário do Flamengo, a situação financeira do clube não foi a principal 

responsável pela criação do contrato de parceria. Apesar de ter assumido a 

presidência do Clube no início de 1996 com uma dívida de aproximadamente 

trezentos mil reais, o presidente do clube afirmou que quando a parceria foi assinada 
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(dezembro de1996) a situação financeira do clube já estava equilibrada. Também a 

Lei Pelé não teve qualquer influência, uma vez que ainda estava em fase de discussão 

e não havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. 

Segundo o presidente do clube, foi a nova visão da diretoria a responsável 

pela assinatura de contrato de parceria: “A cidade de São Caetano merece estar 

representada nas principais divisões do futebol brasileiro”. Isto pode ser entendido 

como uma força política que provavelmente é resultado da realidade local, uma vez 

que, na época da parceria, o Presidente de honra do Clube ocupava o cargo de 

prefeito da cidade. A assinatura de um contrato de parceria para aumentar a geração 

de receitas e consequentemente propiciar a manutenção de um time mais competitivo 

foi o caminho escolhido pela diretoria. Como dissemos anteriormente, as forças 

políticas internas ao clube não foram consideradas no nosso modelo de análise, mas, 

neste caso, a força representada pela ligação de interesses entre a prefeitura e o clube 

representa uma força externa atuante que empurra o clube para a mudança de seu 

paradigma de gestão. 

 

7.2.1. Modelo de transformação/parceria adotado 

O modelo de parceria aprovado pelo Conselho do clube é um modelo típico 

de Co-Gestão. Neste modelo de co-gestão a empresa Datha Representações passa a 

gerir efetivamente o departamento de futebol do clube (categorias profissional e de 

juniores) e a atuar como uma espécie de “captadora” de recursos para o clube – 

principalmente mediante a atuação da empresa parceira como uma espécie de 

representante do clube para negociação de contratos ligados ao marketing esportivo 

(patrocínios, publicidade no estádio, etc.). 

Um aspecto interessante do modelo de parceria é o que trata das 

contrapartidas da empresa parceira. No caso Palmeiras-Parmalat, por exemplo, o 

clube também cedia o controle do departamento de futebol ao parceiro, que arcava 

com os investimentos e gastos deste setor. Em troca o parceiro utilizava o clube 

como veículo de Marketing Esportivo. Portanto, quanto melhor o desempenho do 

time em campo, mais os benefícios ligados à exposição de sua marca. Além disso, 
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como declarou o diretor da Parmalat no Palmeiras, Brunoro66, a empresa co-gestora 

tinha liberdade de contratar e demitir jogadores tanto vinculados ao clube quanto 

vinculados a ela. Na verdade, a boa performance em campo, além dos benefícios do 

Marketing Esportivo já citados, trazia para ela a oportunidade de valorização do 

elenco de jogadores que, quando negociados na hora certa (após grandes conquistas 

esportivas), significava um grande benefício em termos de retorno financeiro para a 

empresa e às vezes para o clube (quando, por exemplo, dentro do elenco valorizado 

existia um jogador vinculado ao clube). 

No caso da A. D. São Caetano, como a empresa parceira Datha 

Representações é de propriedade do próprio diretor de futebol do clube, Sr. José 

Carlos Molina, não existe contrapartida (ao menos oficialmente / contratualmente) 

direta ao parceiro comercial (ela é um facilitador sem fins lucrativos). Na verdade, a 

empresa parceira continua atuando no ramo de representações comerciais e, a partir 

da parceria, trabalha para conseguir recursos sem cobrar nada do clube, mas apenas 

para administrar (através de co-gestão) seu departamento de futebol profissional e de 

juniores. Um aspecto importante deste modelo é que os recursos captados pelo 

parceiro só podem ser utilizados no próprio departamento de futebol do clube 

(categorias profissional e de juniores), sendo vedado o repasse de recursos para os 

outros setores esportivos do mesmo. Neste sentido, seu objetivo básico é aumentar a 

geração de receitas do clube para propiciar a manutenção de um time de futebol mais 

competitivo e alcançar as principais divisões do futebol brasileiro. 

Conforme os entrevistados, o retorno no curto prazo do parceiro Datha 

Representações é apenas de imagem junto aos torcedores, ou seja, o retorno é o 

marketing institucional. 

Na prática, conforme os entrevistados, o clube trata todos os seus 

departamentos esportivos e sociais como unidades autônomas. Ou seja, todo o 

planejamento financeiro do departamento de futebol está calcado na sua capacidade 

de geração de receitas. Para este orçamento a parceria conta hoje com as seguintes 

fontes de financiamento: Federação Paulista de Futebol / Clube dos Treze (Direitos 

de TV e premiações), Bilheteria, Doações e Promoções variadas, Bingo Permanente 

e tudo aquilo que for conseguido pela Datha através de sua atuação na área de 

                                                 
66 Conforme declaração dada ao Jornal da Cultura, na TV Cultura. 
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Marketing Esportivo (patrocínios, publicidade no estádio, etc.). Formalmente, o 

contrato de parceria ainda prevê que o clube deve fornecer ao departamento de 

futebol uma cota mínima que atualmente é de R$ 80 (oitenta) mil mensais, mas que 

na prática corresponde à metade do orçamento do departamento de futebol do clube 

(profissional e juniores). Esta obrigação do clube em fornecer no mínimo R$ 80 

(oitenta) mil mensais é cumprida através de sua arrecadação com o Bingo 

permanente, e com Doações e Promoções variadas na cidade de São Caetano do Sul.  

A gestão técnica (ou do departamento de futebol profissional e de juniores) 

do clube tem influência formal do parceiro (isto é, está prevista em contrato), sendo 

basicamente o objeto do contrato. O contrato não prevê participação da empresa 

parceira nas receitas obtidas com negociação de jogadores.  

O prazo deste contrato com a Datha Representações termina em dezembro de 

2000.  

 

7.3. Objetivos estratégicos da organização resultante 

Se pensarmos na nossa definição sobre um modelo de gestão estratégica de 

um clube de futebol profissional e nas questões substantivas constantes em nosso 

protocolo de pesquisa descritas anteriormente, dois critérios básicos de desempenho 

podem ser usados para nortear o clube de futebol / parceria: a perseguição do lucro e 

a busca de performance técnica / títulos. Conforme o entrevistado, os objetivos 

estratégicos da nova configuração organizacional resultante do contrato de parceria 

assinado entre a A. São Caetano e a Datha Representações se relacionam diretamente 

aos anseios de ambas as organizações de levar e manter o clube de futebol na “elite” 

do futebol paulista e brasileiro e com isso, melhorar o nível de suas receitas, ainda 

que, no caso da co-gestão, a busca do lucro não seja um objetivo declarado da 

parceria atual. Como veremos mais adiante na tabela 8, a trajetória desportiva do 

clube após a parceria mostra que tais metas foram cumpridas com êxito (após a 

parceria, o clube saiu da série A3 do Campeonato Paulista e da série C do 

Campeonato Brasileiro para a divisão principal do Paulista e para a série A do 

Brasileiro).  

Conforme o presidente do clube declarou na iminência do término do contrato 

(dezembro de 2000) de co-gestão do futebol com a Datha Representações, novos 
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objetivos norteiam o clube, além de manter o A.D. São Caetano na série A1 do 

futebol paulista e brasileiro, já que isto significa receitas maiores e portanto situação 

financeira mais sustentável:  

1) Investir e se concentrar na produção de talentos para o mercado de 

jogadores, o que não aconteceu durante o contrato com a Datha até 2000, já que a 

estratégia adotada desde a vigência da parceria foi a de contratar jogadores 

consagrados apenas para um período curto de tempo, porém mantendo uma base de 

atletas sólida e um planejamento de trabalho de longo prazo (como declarou o 

técnico vice-campeão “Brasileiro” – Copa João Havelange – Jair Picerni, no clube há 

quase dois anos) o que é visto pelos diretores do clube como algo fundamental para 

um clube que quer ascender às principais divisões do futebol brasileiro;  

Até agora, a maneira de se medir os objetivos estratégicos do clube foi 

através do desempenho em campo e do resultado financeiro do departamento de 

futebol (que seja equilibrado e não deficitário). A tabela 8 ilustra como tais objetivos 

foram alcançados durante a parceria com a Datha Representações. 

Sobre a medida de desempenho com relação ao novo foco estratégico do 

clube – produção de talentos –, os entrevistados confirmaram que um estudo está 

sendo desenvolvido para se avaliar quanto deve ser arrecadado anualmente através de 

negociações de “passes” de jogadores para que o departamento de futebol amador 

(infantil, juvenil e juniores) do clube seja viável economicamente.  

 

7.4. Estratégia, Estrutura e Gestão das Funções 

Para que os novos objetivos citados acima sejam alcançados, o presidente do 

clube afirma que o foco estratégico do clube passa a ser a negociação lucrativa de 

jogadores. Além disso, para tornar sua situação financeira um pouco mais sustentável 

se torna fundamental para o clube tanto a manutenção do time nas divisões principais 

do futebol brasileiro quanto o aumento do escopo de seus negócios através de outras 

parcerias.  

O clube prevê que serão necessários: 1) investimentos nas categorias de base 

(o presidente afirmou que, mesmo se não houver nova parceria, o clube pretende 

investir na construção de um centro de treinamento moderno e bem equipado); e 2) a 

busca da maximização das possíveis fontes de receitas do clube através, 
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provavelmente, de novas parcerias.  

Além disso, o entrevistado confirmou que o desempenho do clube em campo 

é importante tanto para aumentar a geração de receitas do clube (ele deu o exemplo 

da arrecadação com bilheteria medida através do público médio no estádio, que 

passou de aproximadamente mil pessoas – quando o clube estava disputando a série 

A3 do Paulista – para aproximadamente 4 mil pessoas no último campeonato da série 

A2) quanto para a valorização do seu elenco tendo em vista sua estratégia de 

negociação lucrativa de jogadores. Por outro lado, o presidente afirmou que uma 

política de controle de salários é importante para que tanto o desempenho em campo 

quanto a situação financeira do clube permaneçam sob controle.  

Quanto às habilidades distintivas do clube (quando se pensa nas estratégias 

citadas acima), o presidente afirmou que um dos motivos para o sucesso do seu clube 

provavelmente se relaciona a sua política financeira que trata cada departamento / 

setor esportivo como uma unidade autônoma que deve ser capaz de se auto-sustentar. 

Indagado sobre se a sucessão no clube poderia representar um problema, o 

entrevistado disse que a nova legislação brasileira torna o presidente do clube 

responsável pelos resultados financeiros de sua gestão, o que estaria dificultando o 

tradicional “uso político” do clube e portanto contribuindo para a busca de parcerias 

para a gestão profissional do negócio futebol.  

Como foi colocado no início, a Prefeitura municipal de São Caetano do Sul 

teve um papel fundamental no desenvolvimento do clube. Toda a sua sede social foi 

construída numa área concedida pela Prefeitura sob a forma de comodato (área essa 

que inclui o prédio principal da sede, uma piscina descoberta, um ginásio coberto e 

uma piscina aquecida e coberta). Além desse incentivo inicial, a Prefeitura ainda 

contribui (esta contribuição só não existiu no período em que o clube se endividou) 

com outros de natureza mais operacional: 1) para as categorias infantil e juvenil de 

futebol do clube na forma de transporte, alimentação e concessão de campos de 

treinamento; 2) para as categorias profissional e juniores de futebol concedendo, 

também sob a forma de comodato, o Estádio Municipal para os treinamentos e 

mandos de jogos (com isto, o clube equipou o estádio com modernas salas de 

musculação e fisioterapia, além de instalações para a moradia dos atletas).  

Para caracterizarmos a estrutura organizacional responsável pela gestão do 
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departamento de futebol do clube (categorias profissional e de juniores), é 

interessante analisarmos suas principais fontes de financiamento: Federação Paulista 

de Futebol / Clube dos Treze (Direitos de TV e premiações), Bilheteria, Doações e 

Promoções variadas, Bingo Permanente e tudo aquilo que for conseguido pela Datha 

através de sua atuação na área de Marketing Esportivo (patrocínios, publicidade no 

estádio, etc.)  

A secretaria administrativa do clube é responsável por toda a parte 

burocrática das atividades relacionadas ao futebol (emissão de ofícios, controle de 

passes de atletas, etc.) e também conta com pessoas encarregadas de gerenciar a 

arrecadação com bilheteria. A gestão financeira do departamento de futebol 

(“business plan”, política salarial, e decisões sobre contratações, demissões e 

negociações de jogadores), na prática, é resultado de consenso entre as partes, sendo 

que neste orçamento incluem-se todas as receitas descritas anteriormente.  

A gestão operacional do futebol é de responsabilidade do próprio proprietário 

da empresa parceira que conta com uma estrutura composta por um técnico, um 

supervisor, dois preparadores físicos, um auxiliar técnico, um treinador de goleiros, 

um médico, um fisioterapeuta, um fisiologista, dois roupeiros e dois massagistas. 

Conforme o entrevistado, na prática, essa responsabilidade pela gestão operacional 

do futebol é dividida com a figura do presidente do clube. Além disso, tanto essa 

comissão técnica quanto os jogadores são vinculados ao clube e não ao parceiro.  

A gestão do Marketing do clube é de responsabilidade do parceiro que se 

preocupa basicamente com a captação de recursos através de contratos de patrocínio 

esportivo (tanto do clube quanto dos jogadores) e de publicidade estática no estádio. 

Os recursos obtidos deste modo pelo parceiro são repassados integralmente ao 

departamento de futebol do clube sem nenhuma contrapartida.  

O Bingo foi e continua sendo uma importante fonte de recursos não só para o 

futebol (que fica com 7% da receita bruta obtida), mas também para os demais 

esportes e setores do clube. Sua administração é feita pelo clube que se aproveitou da 

Lei Zico para consolidá-lo na cidade.  

A gestão do patrimônio (estádio e centro de treinamento) é de 

responsabilidade do clube. Como vimos, muitos investimentos foram feitos pelo 

clube no estádio, principalmente para melhoria de suas instalações relacionadas ao 
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desenvolvimento da atividade futebolística (musculação, fisioterapia, etc.). Além 

disso, numa nova parceria com a prefeitura, arquibancadas estão sendo construídas 

para aumentar a capacidade do estádio que deve se adequar às exigências da 

Federação Paulista de Futebol (a capacidade do estádio deve ser aumentada para 

poder receber os jogos da Divisão Principal do Futebol Paulista).  

O centro de treinamento (CT) na sua concepção moderna ainda não existe e o 

clube utiliza sob a forma de comodato alguns campos da prefeitura espalhados pela 

cidade. Sobre o futuro deste setor dentro do clube, o entrevistado afirmou sua 

intenção em investir (seja através de nova parceria ou de recursos próprios) na 

construção de um moderno CT.  

Quando da entrevista, o clube estudava nova parceria para 2001, já que a 

parceria com a Datha se encerraria em dezembro de 2000. Segundo o entrevistado, 

esta nova parceria está na fase de modelagem e deve mudar a estrutura do 

departamento de futebol do clube que, além de buscar sobreviver da negociação 

lucrativa de jogadores, passará a explorar também novos negócios relacionados ao 

futebol, como licenciamento de produtos, direitos de transmissão da “new media”, 

como por exemplo da internet, franquias, direitos de imagens de atletas, produção e 

distribuição de filmes e vídeos, etc.  

7.5. Os números da parceria 

Diferentemente da parceria criada entre o C. R. Flamengo e a ISL, que no 

momento da pesquisa se encontrava em fase inicial, o contrato de parceria entre a 

Datha Representações e a A. São Caetano está no final de sua segunda vigência. 

Portanto, isto permite uma análise mais detalhada dos resultados obtidos com a 

parceria. Os números que serão apresentados a seguir ilustram o desempenho global 

do clube antes e depois da parceria, tendo em vista seus objetivos estratégicos 

declarados anteriormente: levar o clube de futebol às principais divisões do futebol 

profissional brasileiro e manter uma situação financeira equilibrada (como vimos 

anteriormente, uma maneira ao menos “indireta” de maximizar lucros, de gerir 

eficazmente recursos escassos).  

Como vimos anteriormente, a gestão de cada departamento esportivo do clube 

é autônoma, portanto, os números agora apresentados se referem aos resultados 

obtidos (esportivos e econômico-financeiros) pela parceria na gestão do futebol 
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profissional e de juniores do clube – Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Receitas, Despesas e Desempenho em campo da A. São Caetano de 1995 até 

2001 (Fonte: Números Oficiais do Departamento de Futebol Profissional do Clube 

A. D. São Caetano fornecidos pelo seu Departamento Financeiro). 

Desempenho em Campo 

Campeonato 
Paulista 

Campeonato 
Brasileiro 

 

 

Ano 

Receitas 
Totais 
Líquidas 
em R$ 
Milhares 

Despesas 
Totais em 
R$ 
Milhares 

Divisão Posição Divisão Posição 

1995 870,00 900,00 A3 10 ** ** 

1996 2.280,00 2.230,00 A3 11 ** ** 

1997 1.660,00 1.730,00 A3 4 *** 2 

1998 710,00 690,00 A3 1 C 2 

1999 2.310,00 2.290,00 A2 4 B 5 

2000 * * A2 1 A 2 

2001 * * A1 **** A ***** 
* Os números finais ainda não foram apurados; 
** Não disputou competições pelo Campeonato Brasileiro; 
*** Disputou a Seletiva para o Campeonato Brasileiro da Série C; 
****Entre os dez primeiros colocados; 
***** Competição em andamento.  
 
A tabela acima, apesar do curto espaço temporal, mostra alguma tendência a 

partir de 1998. A melhoria da performance técnica é acompanhada do aumento 

significativo de receitas em 1999 e em 2000, que apesar da ausência do número final 

de receita (ainda estamos em setembro/2000, no momento em que escrevemos este 

estudo), já está bem acima do número registrado em 1999, de acordo com o 

presidente do clube.  

Os custos do departamento de futebol do clube têm sido controlados com 

grande esforço. Do total de despesas com o departamento de futebol, o gasto do 

clube com salários de jogadores atinge cerca de 50 (cinquenta) a 60% (sessenta 
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porcento). Isto mostra a preocupação do clube com o controle salarial do 

departamento de futebol, para que sua situação financeira permaneça equilibrada e 

não seja deficitária. Como vimos na tabela 8, o São Caetano conquistou 

recentemente o vice-campeonato brasileiro (Copa João Havelange), saindo da série 2 

e obtendo o direito de disputar a Copa Libertadores de América, principal 

competição do continente americano. Isto, por um lado, aponta para um aumento nas 

receitas em 2000 (comparado com 1999) e, por outro, sugere um número ainda maior 

em 2001, onde, por exemplo, somente sua participação na principal divisão do 

Futebol Paulista lhe garantirá receita de televisão muito maior do que os valores 

obtidos em anos anteriores apenas com este tipo de receita.  

Portanto, vemos que a tabela 8 mostra a eficácia do modelo de gestão da A. 

D. São Caetano com relação aos objetivos estratégicos da parceria e é um bom 

indício para corroborar nossa definição de modelo de gestão estratégica profissional 

de um clube de futebol.  

 

7.6. Interpretação dos dados 

Diferentemente do estudo de caso do Flamengo, no caso da A. São Caetano o 

contrato de parceria do clube com a Datha Representações está no final. Portanto, 

como vimos anteriormente, os números ou resultados obtidos com a parceria ilustram 

muito bem a eficácia do Modelo de Gestão deste clube, se considerarmos seu 

objetivo estratégico inicial de ascender às principais divisões do futebol brasileiro, 

mantendo uma situação financeira estável.  

Com relação às principais forças que empurraram o clube para a mudança de 

paradigma de gestão, pudemos perceber que a situação financeira do clube não foi a 

principal responsável pela consolidação da parceria. A principal força foi sim uma 

força externa, que provocou uma mudança de visão na diretoria recém-eleita do 

clube na época da assinatura do contrato – existia uma vontade, por parte da 

prefeitura da cidade, de tornar o clube reconhecido no cenário esportivo nacional, ou 

seja, a realidade local, representada pela prefeitura da cidade, se encontrava 

descontente com a situação desportiva do clube. A maneira escolhida para cumprir 

tal objetivo foi justamente a busca de um parceiro que pudesse melhorar tanto a 

captação de recursos quanto o seu desempenho esportivo, e cujo retorno viesse 
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apenas no longo prazo em forma de lucro com negociação de jogadores. Portanto, o 

vínculo original entre a Prefeitura e o clube provocou a entrada de um novo agente 

na indústria (para gerir em forma de co-gestão o negócio futebol do clube) que 

representa assim uma força interna à indústria importante para a mudança do seu 

paradigma de gestão. 

Com relação à concepção do modelo de gestão estratégica da nova 

configuração resultante da parceria clube-empresa, com as informações obtidas 

durante as entrevistas, juntamente com as informações oriundas de nosso estudo 

preliminar sobre o modelo de gestão do Manchester United, algumas questões 

puderam ser exploradas:  

Os princípios do escopo do modelo de gestão do negócio futebol, definidos 

anteriormente, puderam ser confirmados: a busca de equilíbrio financeiro e da 

ascensão Esportiva no cenário nacional, possível graças à parceria que buscava 

principalmente melhorar o nível de receitas do clube, significou que, apesar do 

modelo de gestão não visar explicitamente o lucro, se preocupava basicamente em 

levar o clube às principais divisões do futebol brasileiro, com gestão eficaz dos 

recursos escassos (controle de custos, maximização de receitas). Como o clube 

necessitava investir em um time vencedor para alcançar este objetivo, o contrato de 

parceria foi assinado para que o clube melhorasse sua arrecadação através da atuação 

da Datha Representações na área de Marketing Esportivo.  

Novos Objetivos. A ascensão da A. D. São Caetano mostrada na tabela 8 

mostra que o objetivo declarado da parceria com a Datha Representações foi 

alcançado. No entanto, na iminência da assinatura de um novo contrato de parceria, 

novos objetivos norteiam o clube: manutenção do clube nas principais divisões do 

futebol brasileiro (na série A1 do Campeonato Paulista e no mínimo na série B do 

Brasileiro) para proporcionar uma arrecadação global maior para o clube; e produção 

eficaz e lucrativa de talentos;  

Estratégia, Estrutura e a Gestão das Funções: a estratégia usada até agora para 

a ascensão do clube dentro de campo e manutenção de uma situação financeira 

equilibrada se baseou, em primeiro lugar na busca da maximização das receitas 

através da atuação conjunta do clube e da empresa parceira, para que esse aumento 

de arrecadação pudesse ser utilizado totalmente na contratação e manutenção de um 
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bom time de futebol (pagando bem e corretamente os jogadores para que estes se 

dedicassem ao máximo), e em segundo lugar no controle dos gastos com o time para 

que sua situação financeira se mantivesse equilibrada.  

Portanto, a estrutura organizacional adotada para que esta estratégia fosse 

alcançada com êxito pode ser caracterizada a partir do compartilhamento do clube e 

da Datha Representações tanto nas decisões relacionadas à captação dos recursos 

necessários para a operação do time, quanto para a gestão das demais funções da 

organização resultante da parceria.  

Quanto à geração de receitas, a empresa parceira passou a atuar na 

maximização da captação de recursos via Marketing Esportivo (principalmente na 

venda de patrocínios e de publicidade estática) e o Clube a buscar também 

maximizar suas receitas de outras maneiras (principalmente através do Bingo 

Permanente, de doações e de promoções na cidade de São Caetano do Sul).  

Como vimos anteriormente, a Gestão das demais Funções 

(Administração/Recursos Humanos, Departamento de Futebol Amador e Profissional 

e Financeiro) também se caracterizou pela parceria na tomada de decisões 

estratégicas, sendo a parte operacional desempenhada pelo clube (com exceção da 

gestão operacional do departamento técnico, única função desempenhada pela 

empresa parceira). Aliás, com relação à Gestão do Departamento de Futebol, 

pudemos perceber a ênfase no planejamento de longo prazo e na manutenção de uma 

base de jogadores e de uma comissão técnica comprometida com as metas traçadas 

pela parceria, sem pressões por resultados imediatistas. Ao nosso ver, este foi um dos 

principais diferenciais do clube na sua ascensão esportiva. 
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8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE PESQUISA 

 

Até agora, a sequência de estudos de caso seguiu a estratégia de análise 

chamada de construção da explicação de um fenômeno. Em tal estratégia, a 

explicação final é um resultado de uma série de interações, indo sempre na direção 

do desenvolvimento de proposições teóricas (para o caso de pesquisas exploratórias): 

- declaração de uma proposição teórica sobre algum 

comportamento social; 

- comparação dos pareceres de um caso inicial com a 

proposição; 

- revisão da declaração / proposição; 

- comparação de outros detalhes do caso com a revisão; 

- novamente revisão da declaração / proposição; 

- comparação da revisão com fatos de um ou mais casos; 

- repetição deste processo tantas vezes quanto possível. 

Conforme YIN (1994), no caso de estudo de casos múltiplos, o resultado 

deste processo interativo é também a criação de uma análise entre os casos, não 

simplesmente uma análise de cada caso individualmente.  

Nesse sentido, já que as conclusões sobre cada caso já foram feitas 

anteriormente, cabe-nos agora conduzir a análise entre os casos tendo em vista as 

proposições de pesquisa desenvolvidas. Ao final da análise, novas proposições 

tomarão a forma de questões para pesquisas futuras.  

 

8.1. Interpretação dos resultados e as novas questões que 
emergem 

Seguindo as recomendações anteriores, usaremos uma ferramenta adicional, 

neste caso um quadro comparativo dos casos estudados, com os seguintes objetivos: 

1) mostrar que nosso modelo de análise é válido para a aplicação em novas pesquisas 

e que algumas proposições já se mostram mais claras; 2) mostrar alguns graus de 

liberdade das variáveis de tal modelo; e 3) servir de base para o desenvolvimento de 
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novas questões de pesquisa. 

Conforme YIN (1994), neste tipo de pesquisa, como o pesquisador não sabe 

de antemão os resultados esperados ao final de sua pesquisa, nem todas as 

proposições iniciais são desenvolvidas com a profundidade necessária. O mais 

importante, no entanto, é que alguns insights podem e devem ser gerados e serão 

considerados a partir de agora na condição de “novas questões de pesquisa”. 

O quadro analítico (Tabelas 9 e 10) se refere ao nosso objeto de análise, qual 

seja o processo de transformação na gestão estratégica de clubes de futebol em 

processo de profissionalização, neste caso, caracterizada pela entrada de um novo 

agente para gerir o negócio futebol dos clubes. As colunas deste quadro representam 

nosso objeto e as linhas os casos estudados. 

Tabela 9 – Forças importantes para a mudança de paradigma de gestão e novo 

posicionamento estratégico do clube-empresa 

Forças para a mudança  
 

Casos Estudados 
 

Externa 
 

Interna 

Novo posicionamento 
estratégico em termos 

de critérios de 
desempenho 

MANCHESTER 
UNITED (Primeiro 

Ciclo de Mudanças) 

Falência dos negócios 
da família 

controladora 
 

Proprietários 
majoritários do clube 

passam a buscar o lucro 
para sobreviver e 

recuperar investimento 
feito pela família 

Busca do Lucro passa a 
fazer parte dos objetivos 

do clube, além do 
desempenho esportivo 

MANCHESTER 
UNITED (Segundo 
Ciclo de mudanças) 

Taylor Report – que 
trouxe a obrigação de 

investimentos na 
melhoria das 

condições dos 
estádios; 

 

Lançamento de ações 
na Bolsa de Valores 

(entrada de novo agente 
na indústria); 

Busca do lucro e do 
desempenho esportivo 

conjuntamente é 
fundamental 

FLAMENGO Lei Pelé – que 
indiretamente traz 
maior fiscalização 

sobre as atividades do 
clube e o fim do passe 

de atletas; 

Mal desempenho 
econômico e esportivo; 

Criação de parceria 
(entrada de novo agente 

na indústria) 

Busca do Lucro e do 
desempenho esportivo 

conjuntamente é 
fundamental 

SÃO CAETANO 
 

Comunidade local, 
representada pela 

Prefeitura da cidade 

Descontentamento da 
comunidade é devido à 
situação esportiva e não 

financeira do clube; 
entrada de novo agente 

no clube - parceiro 

Busca ascender e se 
manter nas principais 

divisões do futebol 
brasileiro com situação 
financeira equilibrada  
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Tabela 10 – Aspectos fundamentais do novo modelo de gestão estratégica do clube-empresa 

Novo Modelo de Gestão  
 

Casos 
Estudados 

 
Escopo do Modelo 

Estratégia de Negócios Estratégias Funcionais e 
Competências Funcionais 

desenvolvidas 
MANCHESTER 

UNITED 
(Primeiro Ciclo 
de Mudanças) 

Lucro deve ser obtido 
(mesmo que seja em 

detrimento do 
desempenho 

esportivo) 
simplesmente através 
do controle de custos 

Clube-empresa sem 
definição de estratégias 

competitivas 

O setor administrativo-financeiro 
deve ter rigor na “difícil tarefa” de 

negociação salarial com os 
jogadores ou com seus 

representantes 

MANCHESTER 
UNITED 

(Segundo Ciclo 
de mudanças) 

Lucro e desempenho 
em campo devem ser 

buscados 
conjuntamente 

através da ênfase na 
maximização das 

receitas e no controle 
de custos 

Maximização de receitas 
depende 

fundamentalmente da 
Excelência Esportiva 

(conquista de títulos, e 
outros fatores relevantes 

para o mercado de 
torcedores) e da 

Excelência 
Mercadológica / de 
Serviços (foco no 

desenvolvimento de 
serviços de qualidade 

oferecidos aos diferentes 
clientes do mercado de 

torcedores) 

O setor de marketing assume 
papel fundamental, se 

preocupando com a valorização e 
exploração da “reputação” do 

clube, passando a tratar o torcedor 
e demais clientes como 

consumidores; 
O setor esportivo assume papel 
igualmente importante, sendo 

responsável pela busca de 
excelência na formação de 

talentos67 (que barateia o custo de 
aquisição de grandes talentos) e 

na gestão do time68 (na busca por 
títulos) 

 
FLAMENGO Lucro e desempenho 

em campo devem ser 
buscados 

conjuntamente 
através da ênfase na 

maximização das 
receitas e no controle 

de custos 

Maximização de receitas 
depende 

fundamentalmente da 
Excelência Esportiva 

(conquista de títulos, e 
outros fatores relevantes 

para o mercado de 
torcedores) e da 

Excelência 
Mercadológica / de 

Serviços ao mercado de 
torcedores (foco no 
desenvolvimento de 

serviços de qualidade 
oferecidos aos diferentes 

clientes) 

Parceria em estágio inicial 
(contudo, divisão de papéis e 
responsabilidades entre as 

funções principais da organização 
pode afetar o desempenho do 
clube tanto esportivo quanto 

financeiro) 
O setor de marketing, de 

responsabilidade do parceiro e os 
setores esportivo e administrativo-
financeiro, de responsabilidade do 
clube, são importantes da mesma 

forma que o são no caso do 
Manchester. 

 

SÃO CAETANO  Desempenho em 
Campo e equilíbrio 

financeiro devem ser 
buscados 

conjuntamente 

Maximização de receitas 
depende 

fundamentalmente da 
Excelência Esportiva 

(num primeiro momento, 

O setor de marketing, 
responsabilidade do parceiro, se 

preocupa com a venda de 
patrocínio (do material e da 

camisa), com a publicidade nos 
                                                 

67 A formação de talentos envolve a detecção, a seleção e o desenvolvimentos de talentos esportivos. 
68 A gestão do time envolve o planejamento e a direção do time de futebol na busca de performance 
esportiva pré-estabelecida (busca de títulos, por exemplo) dados os recursos humanos disponíveis 
(comissão técnica e jogadores). Esta função pode ainda influenciar a contratação e a rescisão 
contratual de jogadores e da comissão técnica (técnicos, preparadores físicos, psicólogos, etc.) 



 155 

através da ênfase na 
maximização de 

receitas e no controle 
de custos 

significou a conquista de 
títulos para ascender às 

principais divisões do 
futebol brasileiro, e num 

segundo momento, a 
manutenção do time 

nessas principais 
divisões. Atualmente é o 
fator mais relevante para 

a geração de receitas 
através do mercado de 
torcedores locais e de 

jogadores) e da 
Excelência 

Mercadológica 
relacionada à 
negociação de 

jogadores. 

estádios e com a bilheteria através 
da ênfase apenas no fator 

esportivo principal – desempenho 
em campo; 

O setor esportivo, 
responsabilidade do parceiro, é 
fundamental e busca o máximo 
desempenho possível dentro de 

campo através de algumas 
competências que já são 

perceptíveis: por exemplo, a 
manutenção do técnico e de um 
time base durante um período de 

tempo mais longo que a média dos 
outros clubes; 

O setor administrativo-financeiro 
também passa a ser fundamental 

não só pela necessidade de 
controle da folha salarial, mas 
principalmente devido à nova 

estratégia de negociação lucrativa 
de jogadores requerer um estudo 
mais aprofundado sobre tal lógica 
do ponto de vista financeiro e de 

custos (p. ex. como medir a 
viabilidade econômica de suas 

categorias amadoras).  
 

Como podemos notar, nosso modelo de análise pode ser aplicado em outros 

clubes de futebol em processo de profissionalização, tanto para identificar os ciclos 

de mudança e aprendizagem organizacional quanto para identificar e explorar novas 

proposições acerca do novo paradigma de gestão (chamado de profissional) de clubes 

de futebol. Na verdade, se seguirmos as recomendações de YIN (1994), a repetição 

deste processo de construção da explicação de nosso objeto de estudo tende a 

consolidar as proposições teóricas até agora desenvolvidas e a gerar novas 

proposições de pesquisa. 

Com relação ao desenvolvimento de proposições teóricas sobre o novo 

paradigma de gestão estratégica de clubes de futebol, começa a ficar mais evidente a 

necessidade de um posicionamento estratégico efetivo que considere as forças 

internas e externas atuantes na indústria de futebol, as oportunidades e ameaças de 

mercado (neste caso, tanto as relacionadas ao mercado de torcedores quanto de 

jogadores) e as competências essenciais e funcionais necessárias. 

As forças internas e externas à indústria se mostraram forças importantes na 

condução do processo contínuo de profissionalização na gestão dos clubes, tanto 
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quando se observou o caso do Manchester, quanto dos clubes brasileiros. No entanto, 

novas pesquisas podem ainda ser conduzidas, por exemplo observando-se como 

decisões no âmbito cooperativo dos clubes de futebol podem afetar o desempenho 

econômico da indústria em geral e dos clubes em particular. Ou ainda, estudando-se 

o impacto das empresas de novas tecnologias de mídia, devido às possibilidades de 

atuação deste tipo de agente como futuros consumidores de produtos futebolísticos, 

na geração de receitas dos clubes de futebol no longo prazo. 

Abrindo-se um parêntese sobre a importância do âmbito cooperativo dos 

clubes de futebol, os movimentos internos à indústria de futebol brasileira (desde a 

década de 80 até agora), que deveriam buscar uma atuação coesa e posicionada 

estrategicamente dos clubes, ainda não geraram uma efetiva mudança nas condições 

que podem levá-la a uma melhoria significativa de rendimento (neste caso, medido 

através da geração de receitas globais e do público médio nos estádios de futebol, por 

exemplo em comparação com o futebol inglês). No final da década de 80, num dos 

primeiros movimentos cooperativos de clubes, o resultado foi a criação de uma 

associação que congregava os principais clubes brasileiros, chamada “Clube dos 13”. 

Naquele ano, porém, numa clara demonstração da dificuldade dos clubes brasileiros 

em cooperarem, a divisão de poderes entre a CBF e esta associação resultou na 

divisão do futebol brasileiro: uma competição organizada pela CBF e outra pelo 

Clube dos 13 marcava o início das disputas que ainda viriam pelo poder na 

organização de competições profissionais de futebol no Brasil. Atualmente, na 

iminência do desfecho das CPIs da Câmara e do Senado, outros movimentos surgem, 

tanto internamente quanto externamente à indústria. Internamente surge uma nova 

aliança entre diretores de clubes partidários da profissionalização na gestão dos 

clubes e da liga (simbolicamente, esta profissionalização significa a contratação de 

pessoas “qualificadas” profissionalmente para administrarem o negócio futebol). 

Externamente, os trabalhos realizados pelas CPIs do Futebol Brasileiro também 

apontam para mudanças legais e institucionais na forma de organização do futebol 

brasileiro que, em última instância trata basicamente do âmbito cooperativo dos 

clubes de futebol. Tais mudanças apontam para a consolidação da indústria do 

futebol como uma indústria de entretenimento cujo principal produto é o espetáculo 

futebolístico e não o “jogador brasileiro”. 
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Com relação ao âmbito competitivo dos clubes, o novo posicionamento 

estratégico, em termos de critérios de desempenho, principalmente pela agregação do 

lucro aos objetivos organizacionais tradicionais de muitos clubes (desempenho 

esportivo), irá depender fundamentalmente da estrutura societária que controla o 

clube. No Brasil, os clubes sempre foram considerados, oficialmente, entidades 

sociais sem fins lucrativos que nunca prestaram contas à sociedade. Além disso, 

também oficialmente, os clubes de futebol (normalmente originados de clubes sociais 

com outras atividades de lazer e esportivas) na maioria das vezes foram entidades 

deficitárias, e que nunca se preocuparam com a evolução das atividades de negócios 

ligadas ao futebol surgidas nas últimas décadas. As atuais investigações69 sobre 

irregularidades na gestão desses clubes (existência de contabilidade paralela, desvio 

de dinheiro decorrente da negociação de jogadores com o mercado externo, etc.) e as 

recentes alterações na Legislação esportiva e fiscal que afetam tais entidades, 

praticamente os obrigam a repensar seus objetivos de longo prazo fazendo com que o 

lucro ou mesmo sua sobrevivência financeira passem a ser as novas preocupações 

destas organizações daqui para a frente. 

Com isto, tendo em vista a lógica do negócio futebol para um clube-empresa 

atualmente, a escolha das metas de desempenho organizacionais, como mostrada 

anteriormente, passa a representar um trade-off fundamental – o balanceamento entre 

metas de desempenho em campo e de desempenho financeiro. Assim, nossa 

definição sobre o escopo do modelo de gestão de um clube de futebol profissional se 

mostra adequada, já que a maximização de receitas e do desempenho esportivo e o 

controle de custos devem ser buscados mesmo que seja para a sobrevivência 

financeira e esportiva do clube no longo prazo. 

O posicionamento ou o foco estratégico em termos de estratégia de negócios 

para os clubes se mostrou fundamental no caso do Manchester. Neste caso, o foco no 

mercado de torcedores através da excelência esportiva e de serviços aos torcedores 

foi a grande mudança em relação ao passado (como no Brasil, o descaso com o 

mercado de torcedores e a preocupação apenas com os resultados dentro de campo 

existia também no Manchester e no futebol inglês de modo geral). No Brasil, o caso 

do Flamengo também representou um passo na direção deste tipo de estratégia. O 

                                                 
69 CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) da Câmara dos Deputados e do Senado. 
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São Caetano também assumiu um posicionamento estratégico efetivo, baseado em 

duas etapas complementares, mas na direção do mercado de jogadores. Inicialmente 

a ênfase foi dada muito mais à excelência esportiva objetivando a melhoria do nível 

de geração de receitas via mercado de torcedores locais (como declarou o presidente 

do clube, a simples ascensão do clube da terceira divisão para a segunda, representou 

melhoria de receitas significativa só com bilheteria). Após esta primeira etapa (que 

coincidiu com o término da parceria) a ênfase passa a ser o mercado de jogadores 

através do foco na excelência esportiva, sem desconsiderar totalmente melhorias nos 

aspectos comerciais e de serviços ao mercado de torcedores. 

Sobre as estratégias funcionais e as competências técnicas necessárias para o 

clube, apesar da pouca profundidade das pesquisas nos casos estudados, alguns 

aspectos começam a ficar claros e podem dar origem a novas pesquisas. 

A estratégia do setor esportivo do clube, originada a partir de sua estratégia 

de negócios, parece apontar na direção da conquista de títulos (no caso do 

departamento de jogadores profissionais) e da formação eficaz de talentos (no caso 

do departamento de jogadores amadores e juvenis). Contudo, a relação deste setor 

com o setor de marketing (responsável pela identificação e oferecimento de produtos 

futebolísticos ao mercado tanto de torcedores quanto de jogadores) ainda precisa ser 

melhor estudada, principalmente pela necessidade de se mostrar como o setor 

esportivo pode contribuir para a melhoria da “qualidade total” desses produtos 

futebolísticos (por exemplo, além do desempenho em campo medido pela posição no 

campeonato, quais os outros fatores que podem influenciar a satisfação do mercado 

de torcedores – comportamento do jogador fora de campo, nas entrevistas, exibição 

de um futebol mais “violento” ou mais técnico, etc.?). Com relação às possibilidades 

de pesquisas relacionadas à função de Marketing, inúmeras pesquisas de mercado 

(neste caso relacionadas ao mercado de torcedores) podem e devem ser feitas para 

que se qualifique o perfil dos consumidores de produtos futebolísticos (por exemplo, 

a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, segundo informações obtidas durante 

conversas com o Professor responsável pelo setor de consultoria em gestão esportiva 

naquela escola, está realizando o primeiro estudo sobre o perfil de torcedores de 

clubes de futebol no Brasil, em parceria com a Liverpool University, especialista 

neste tipo de pesquisa). 
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O desenvolvimento de competências técnicas na organização (esportiva, de 

marketing e adminstrativa-financeira), apesar de não ter sido explorado com a 

profundidade necessária nos casos estudados, deve ser fundamental para a 

sobrevivência e o sucesso das organizações de futebol profissionais daqui para a 

frente.  

 

8.2. Importância e Limites da pesquisa 

Observando-se o propósito fundamental de pesquisa, qual seja o de explorar o 

problema da transformação no modelo de gestão estratégica de clubes de futebol, e a 

carência de trabalhos científicos sobre o tema, os resultados obtidos devem ser 

analisados sob o ponto de vista de sua importância e de seus limites. 

YIN (1994), falando sobre o que faz um estudo de caso “exemplar”, afirma 

que além do seguimento dos procedimentos metodológicos por ele recomendados, 

existem algumas características que devem ser observadas. Para ele, tais 

características proporcionam ao pesquisador condições de fazer com que sua 

pesquisa produza insights importantes sobre os processos sociais e humanos 

estudados. No nosso caso, a importância dos casos e questões estudadas assume 

papel fundamental. 

O caso do Manchester United é exemplar quando falamos de “modelo” de 

gestão estratégica, conforme justificamos no início do trabalho. E os casos do 

Flamengo e do São Caetano representam casos extremos que nos permitiram, 

principalmente, corroborar e aprimorar algumas proposições teóricas acerca do nosso 

objeto de pesquisa. 

As questões estudadas também são extremamente importantes tanto em 

termos teóricos, quanto práticos e até políticos para o País do futebol. Por exemplo, o 

desenvolvimento de percepções e proposições teóricas acerca dos problemas 

oriundos da transformação na gestão estratégica dos clubes de futebol se deu em 

todos os estágios da pesquisa e representam avanços no campo da administração de 

negócios esportivos no Brasil (por exemplo, a caracterização da cadeia produtiva da 

indústria de futebol). Em termos práticos, nada é mais evidente hoje do que a 

desorganização do setor esportivo (principalmente o futebol) no Brasil. Portanto, este 

estudo pode contribuir também para o início das discussões sobre as urgentes 
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mudanças na prática da gestão de clubes e federações de futebol no Brasil. Com 

relação ao interesse público acerca do assunto, a abertura de duas Comissões 

Parlamentares de Inquérito para investigar os problemas de sonegação fiscal e 

corrupção na gestão do futebol brasileiro, além de toda a polêmica gerada em torno 

das questões abordadas na Lei Pelé, atestam a importância da indústria do futebol 

para o Brasil. 

Contudo, tendo em vista o propósito principal de explorar os problemas de 

gestão de tais organizações, a grande contribuição da pesquisa está antes no 

desenvolvimento de proposições teóricas do que na comprovação de hipóteses de 

pesquisa. Ou seja, falando das limitações da pesquisa, evidentemente as 

generalizações que se puderam fazer foram analíticas, através da lógica da 

replicação. Conforme YIN (1994), esta lógica da replicação é a mesma usada nos 

experimentos (permite generalizar de um experimento para outro).Ou seja, buscamos 

evidências empíricas (em três casos) que comprovassem certas proposições teóricas 

mais abrangentes (desenvolvidas e revisadas ciclicamente durante o trabalho). 
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