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RESUMO 

 

Essa dissertação tem como objetivo analisar e estudar as praticas de gestão e ações adotadas 

por um grande clube Europeu, no caso o FC Barcelona, e um clube Brasileiro, sendo 

escolhido o Clube de Regatas do Flamengo para aprofundamento. 

 

A partir do levantamento de informação de ambos os clubes e entrevistas com profissionais da 

área, o estudo busca entender até onde é possível trazer para o território nacional, praticas de 

sucesso e que foram decisivas para o crescimento de um clube que estava em declínio até 

2003 e tornou-se uma potencia em termos administrativos e estratégicos mundialmente. 

 

É importante ressaltar que diferenças culturais podem trazer implicações para os distintos 

ambientes abordados neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Esporte, Gestão, Estratégia, Futebol e marketing.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This thesis aims to analyze and study the management practices and actions adopted by a big 

european club, FC Barcelona and the Brazilian club, being selected Clube de Regatas do 

Flamengo.  

 

From the survey information from both clubs and interviews with professionals, the study 

seeks to understand how far you is possible to bring to Brazil successful practices that were 

decisive for the growth of a club that was in decline by 2003 and became a power in 

administrative and strategic terms worldwide. 

 

Importantly, cultural differences may have implications for the different environments in this 

paper. 

 

Keywords: Sport, management, strategy, soccer and marketing.  
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1.0 O PROBLEMA 

Internacionalmente, o Brasil é conhecido por dois pontos de sua cultura: o futebol e o 

carnaval. Estes dois pontos são associados instantaneamente a este país quando ele é 

comentado fora de seus limites geográficos.  

Que samba e carnaval os brasileiros sabem fazer muito bem, sabe-se – basta passar 

esse período do ano em qualquer um de determinados estados do país: Rio de Janeiro, Bahia, 

Pernambuco, entre outros. O espetáculo assistido é único e contagiante. Das escolas de samba 

cariocas, que dão um show digno de espetáculo da Broadway, até a energia que é emitida em 

um trio elétrico em Salvador. Além de proporcionar tal espetáculo único ao público, esse 

mercado movimenta um capital gigantesco nessa época do ano e atrai um grande número de 

turistas de todo o mundo. Sendo assim, pode-se concluir que esse produto tipicamente 

brasileiro é bem-sucedido tanto pelo lado do entretenimento como pelo financeiro. 

Já a outra paixão nacional, que faz com que o Brasil seja conhecido mundialmente – o 

futebol – não está tão alinhada com o sucesso, principalmente financeiro. Um dos pontos a ser 

desenvolvido neste trabalho é o amadorismo que existe nas instituições. É difícil entender 

como o país do futebol está tão atrasado e incide em erros de gestão em pontos básicos. 

Internacionalmente esse esporte já tem um bom desempenho. Entretanto, em território 

nacional o esporte peca e perde pelo seu amadorismo, enquanto clubes internacionais, como 

os espanhóis Real Madri e FC Barcelona, dão exemplo de gerenciamento e profissionalismo. 

A grande questão deste trabalho é entender se o formato de gestão e práticas utilizadas no FC 

Barcelona são de aproveitamento considerável  para aprendizado no Clube de Regatas do 

Flamengo. 

O Brasil possui inúmeros pontos positivos para a prática de esportes, principalmente o 

futebol: clima, pirâmide demográfica jovem, paixão nata pelo esporte e competições. É 

verdade que o esporte brasileiro teve um crescimento considerável nos últimos anos, porém 

está longe de ser ideal ou suficiente. 

Com a eleição do Brasil para sede da Copa do Mundo de 2014, e do Rio de Janeiro 

como cidade olímpica de 2016, o esporte passou a receber os olhares da população não só 

nacional como internacional. O mercado esportivo se aquece e movimenta não só o consumo 

de clientes finais como também os mercados de investimento, tais como patrocínios, 

publicidade, licenciamentos e etc. O volume de investimento tendencialmente crescerá, em 

especial quando se fala do futebol, paixão nacional e esporte mais praticado no Brasil. 
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Segundo uma sondagem feita pela National Department of Tourism (NDT) na África 

do Sul, o último mundial da FIFA levou 309.000 turistas ao país, que no conjunto gastaram 

390 milhões de euros fomentando a economia do local. O Mundial é uma ótima oportunidade 

para divulgar e incentivar o esporte no país. Marcas e clubes podem ver nesse momento a 

divulgação não somente de seus clubes, como também de seus atletas. 

 

 

1.1 QUESTÃO 

 

Até que ponto é possível utilizar o método de gestão do futebol europeu, 

principalmente do clube FC Barcelona, no Clube de Regatas do Flamengo, tornando o mesmo 

mais organizado e principalmente mais rentável? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar os principais pontos de deficiência do Clube de Regatas do Flamengo, a 

serem ajustados, pela comparação dos seus princípios de gestão com o FC Barcelona, 

possibilitando uma melhora de gestão utilizando como referência a grande mudança 

estratégica que o clube europeu viveu de 2003 em diante. 

 

 

1.2.2 Objetivos intermediários  

 

 Entender o formato de gestão praticado pelo FC Barcelona  

 Analisar paralelamente o Clube de Regatas do Flamengo e entender os pontos a 

serem desenvolvidos. 

 Comparar ambos os formatos, Flamengo e Barcelona 

 Identificar se é possível tropicalizar o sucesso europeu para o nosso ambiente. 

 

1.2.3 Questões a serem respondidas 
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 Como trabalha o FC Barcelona? 

 Quais principais movimentos de sucesso do FC Barcelona? 

 O que levou o FC Barcelona a se tornar uma referência mundial? 

 Quais sãos os principais pontos problemáticos de gestão no Clube de Regatas 

do Flamengo? 

 Será possível um formato de gestão similar ao futebol do FC Barcelona no 

Clube de Regatas do Flamengo? 

 O que pode melhorar no futebol Clube de Regatas do Flamengo? 

 Quais as diversas visões dos diferentes grupos ligados ao futebol Clube de 

Regatas do Flamengo? (jogadores, diretoria, torcedores, funcionários, 

comissão, jornalismos e etc..) 

 

 

1.3 PRESSUPOSTO 

 

O futebol do Clube de Regatas do Flamengo pode ter uma alavancagem considerável, 

principalmente na questão de aumento de receitas, se for trabalhado com um formato de 

gestão baseado no FC Barcelona. O amadorismo, ou seja, a forma não profissional como a 

maioria dos clubes brasileiros é gerida, pode ser o principal fator de não sucesso dos clubes, e 

a profissionalização pode influenciar positivamente tanto o crescimento financeiro como a 

estrutura de gestão. 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

O presente estudo enfocará o modelo de gestão do futebol europeu tendo como maior 

exemplo o clube espanhol FC Barcelona e seus casos de sucesso. Além do clube em questão, 

também serão analisadas informações secundárias de outros grandes clubes como Manchester, 

Real Madrid e Arsenal, pois são exemplos positivos de estratégias diferentes entre si.  

A pesquisa também estudará o Clube de Regatas do Flamengo como exemplo entre o 

grupo de clubes brasileiros. Leva-se em conta neste estudo o clube, principalmente no que se 

tange o futebol. Fica excluída deste trabalho uma pesquisa mais aprofundada de outros 
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esportes, pois foi considerado como principal produto o futebol, principalmente por ser o 

ponto em comum com clubes europeus. 

 

 

1.5  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O futebol europeu mostra desenvolvimento e capacidade de gestão ao longo do tempo. 

O modelo europeu é consideravelmente distinto do que se encontra no futebol brasileiro. No 

Brasil, existe nos clubes uma luta constante para que o ano acabe financeiramente positivo, 

muitas vezes à custa da venda de seus principais jogadores. Na Europa, já se entendeu o novo 

paradigma do futebol: Unir esporte e negócio, tratando seus torcedores como clientes e 

fazendo com que sua marca seja objeto de desejo. 

Por sua vez, a situação atual dos clubes brasileiros é associada principalmente à gestão 

não profissional presente nos mesmos, geridos por profissionais voluntários, que chegam ao 

clube no fim do dia e saem antes das 21 horas. Isso acontece pelo fato de o cargo não ser 

remunerado e o profissional estar lá somente por relação sentimental com determinada 

agremiação. Um grande problema gerado pelo amadorismo, que será definido posteriormente, 

é a falta de conseqüência para todos: caso os resultados sejam positivos não existem 

favorecidos ou beneficiados; e caso seja negativo, não existe punição. Este fator gera uma 

falta de compromisso. Além disso, o profissional está focado muito mais em seu trabalho 

principal (pois trabalham durante o horário comercial em outras empresas). Esse mercado 

acaba por ter uma tendência muito grande para a corrupção, além de muitas vezes também 

existir vínculo político. 

O Brasil é conhecido como um país exportador de talentos para outras inúmeras ligas 

de futebol de todo o mundo. Nos últimos tempos, boa parte da receita dos clubes nacionais 

vem dessa “exportação”. Essa pratica tem se consolidado e nos últimos anos os clubes 

brasileiros têm conseguido vender suas estrelas por altos valores – ação que era prejudicada 

por fatos como a desvalorização do dólar em relação ao euro e a diferença de calendário entre 

as ligas. 
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2.0 MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 MARKETING ESPORTIVO 

 

O conceito de marketing esportivo começa a surgir com a história da fabricante de 

tacos de baseball H&B, que se tornou líder no mercado em 1921. Com essa conquista foi 

implementado um plano de marketing na esfera macro – análise de forças externas à empresa 

– e na micro – decisões relacionadas ao produto. A H&B criou uma estratégia competitiva 

que verificava as forças externas e internas para que o produto se tornasse competitivo no 

mercado. Ao criar o taco swagger junior autografado, a H&B pensou que essa ação atrairia 

membros do mercado mais jovem (PITTS, 2002, p. 110) 

Segundo Bertoldo (2000), marketing esportivo é um conjunto de ações voltadas para a 

prática e a divulgação de modalidades esportivas, clubes e associações, seja pela promoção de 

eventos e torneios ou pelo patrocínio de equipes e clubes esportivos.  

Dentro do marketing esportivo, encontra-se também o marketing no esporte que 

comercializa produtos e serviços de empresas esportivas ou até mesmo a própria promoção de 

atividades. 

O marketing esportivo é uma forma de aproveitar as possibilidades de mercado para 

incrementar as receitas e o número de clientes fiéis, usando o marketing tradicional na 

indústria de esporte. É uma ferramenta utilizada para comunicar-se com o cliente, 

colaboradores e comunidades. Tem o esporte como forma de contato com seu target; sendo 

assim, possui ligação com a emoção. 

Esse conceito é adotado pelos grandes clubes de futebol, que utilizam a força de sua 

marca para, por meio da paixão pelo clube, aumentar a renda e conseguir lucro via produtos 

personalizados. Quando utilizado de forma precisa, o marketing esportivo agrega força a uma 

marca ou a uma empresa por valores do esporte, tais como superação, trabalho em equipe e 

liderança. 

Para João Henrique Areias, no livro Uma Bela Jogada, o marketing esportivo de um 

clube se baseia principalmente em um tripé composto por CT (centro de treinamento) estádios 

e time. Esses três pontos ajudam, em parte, que um clube esteja bem posicionado e que 

consiga conquistar cada vez mais consumidores para si, embora nem sempre isso . Os estádios 

trazem benefícios financeiros e técnicos para o clube, o centro de treinamento cria ídolos e os 

treina, os quais futuramente podem trazer rendimentos para o clube. O time é o resultado de 
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um trabalho importante e é ele que busca títulos. Entretanto, não é somente dentro de campo 

que se conquistam e se ganham títulos: estes são também resultado de uma boa administração 

e de um planejamento estratégico. 

As empresas usam o esporte como associação para si. Por exemplo, uma empresa de 

tecnologia busca se aliar ao automobilismo; uma empresa do mercado de luxo busca uma 

aliança com tênis e golfe, que são esportes mais elitistas. 

A vantagem desse tipo de marketing, de quando uma empresa se associa a um esporte, 

é que impacta o consumidor durante a programação e não nos intervalos de programação, o 

que faz com que a empresa não se pareça com um anunciante, e sim como uma parceira. 

Além de ser uma ótima forma de comunicação, envolve sentimentos que somente o esporte 

pode oferecer. Os ídolos se tornam porta-vozes do mercado tanto de produtos como de 

serviços. 

Para Melo Neto (1995) marketing esportivo é constituído de um ‘tripé’, pelo qual se 

determina sua natureza: a imagem, o esporte como mídia e o esporte como comunicação 

alternativa. Como vantagens, Melo Neto aponta o alto retorno publicitário para os 

investidores e o poder de fixação da marca ou produto, com o que contribui pela melhoria da 

marca da empresa patrocinadora junto aos clientes atuais e potenciais. O mesmo autor 

considera como componentes principais do marketing esportivo: 

 Marketing promocional 

 Mídia alternativa que atinge de forma rápida e direta o consumidor 

 Mídia participativa 

 Elemento de fixação e divulgação de conceitos e marcas 

 Elemento de reforço de imagem para investidores 

 

O marketing esportivo tem como função a promoção da marca, dos jogadores/ ídolos e 

do clube, entre outros. Para Afif (2000) o marketing esportivo é  

[...] uma das estratégias que utilizam o esporte para atingir suas metas: por 

intermédio do marketing de produtos e serviços voltados aos consumidores [...] 

(camisas oficiais do time, por exemplo). A segunda trata-se de uma estratégia que 

emprega o esporte como meio de divulgar produtos, sem que estes tenham ligação 

com atividades esportivas (patrocinadores em geral).  (p. 17) 

 

Um ponto negativo desse tipo de marketing é que pode ocorrer o resultado oposto. 

Quando se associa uma marca a um atleta, ela está ligada diretamente a ele. Caso o atleta 

tenha uma conduta inadequada, a empresa acaba por ser prejudicada e obrigatoriamente tem 

que tomar atitudes imediatas para que isso não afete sua imagem. 



18 
 

A expressão em inglês Naming Right diz respeito a um conceito que já é muito 

utilizado nos EUA e em países europeus. Trata-se da adoção de um nome de empresa / marca 

para uma praça de esporte, sendo ela estádio ou ginásio. Essa negociação é interessante para 

ambos os lados: as empresas divulgam sua marca, pois são mencionadas sempre que ocorre 

algum evento no local, e os clubes que são donos dos estádios ganham financeiramente para 

isso.  

Analisando o marketing esportivo pelo mix de marketing – com seus pilares 

conhecidos como os "4 Ps" – encontra-se: 

 Produto: atletas, equipe, clube, torneios, workshop, palestras esportivas, e eventos 

esportivos em geral. 

 Promoção: para obter o convencimento do cliente influenciando então a sua decisão de 

compra. Tudo isso via o esporte. 

 Praça: Melo Neto (1995) apresenta como canais de distribuição utilizados por entidades 

esportivas e empresa patrocinadora: licenciados, franqueados, lojas próprias, estandes nos 

locais de venda, etc. 

 Preço: segundo Contursi (1996), Preço = Custo + Lucro desejado. 

No entanto, em se tratando de esporte, pode-se acrescentar um quinto "P", o de paixão, 

porque no esporte há o envolvimento da torcida e seus profissionais por um elo afetivo e 

emocional. 

 

 

2.2 MODELO DE GESTÃO NO  FUTEBOL 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança – IBGC (2010, p.19), “Governança 

Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 

envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e 

órgãos de controle”. 

Os modelos de gestão são ferramentas que servem como exemplos para serem 

seguidos e são considerados como normas. Para Pereira (2000) modelo de gestão também 

pode ser considerado um elemento diretivo para as organizações, orientando pelo que a 

mesma entende como sendo sua visão de negócio. Quando se fala de visão de negócio, tem-se 

um ponto importante para a gestão de um clube. O futebol pode não ser seu principal produto, 

pois um clube não vende vitórias e sim emoções, paixão. 
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De acordo com PEREIRA (2000, p. 70)  

o modelo de gestão de uma empresa compreende um conjunto de crenças, valores e 

princípios que determine a forma como a empresa é administrada. Inclui crenças e 

valores sobre o processo de planejamento e controle, grau de autonomia dos 

gestores, critérios de avaliação de desempenho e princípios que determinam a 

postura gerencial. Sob forte influência dos proprietários e principais executivos da 

empresas, o modelo de gestão influencia fortemente a forma como os gestores 

decidem na empresa. Sua importância se revela por influenciar todos os subsistemas 

da empresa, condicionando a interação da empresa com demais sistemas que 

compõem o seu ambiente externo.  

 

Guerreiro (1989) realça que uma das principais condições para que seja possível o 

desenvolvimento do planejamento, execução e controle de atividades é o conhecimento de uma 

realidade onde as informações têm origem de subsistemas de informações. 

Padoveze (2000) diz que  

 

é no subsistema de gestão que as decisões são tomadas. O subsistema de gestão só 

pode ser especificado após a definição maior do modelo de gestão. Nele se encontra o 

processo de gestão e as atividades de planejamento, execução e controle. É 

intimamente ligado ao subsistema de informação  

 

Para alguns pesquisadores não existe um modelo de gestão melhor ou pior; eles 

sempre estão em conjunto com outras técnicas para obter melhores resultados de acordo com 

o estímulo da organização em determinado momento. 

Para clubes de futebol a idéia está em linha com o parágrafo acima. Segundo Azevedo 

et al. (2004) existem determinadas características que distinguem a gestão amadora da 

profissional. Considera-se gestão amadora aquela em que se destacam ações que são tomadas 

no dia a dia do clube, ao passo que a gestão profissional está ligada a negociações de 

jogadores que envolvem altas cifras e legislações pré-estipuladas. O modelo de administração 

de clubes é baseado em valores paternalistas e a forma como dirigentes se comportam tem por 

base fatores emocionais que anulam de certa forma a racionalidade de gestão, que tem então 

um formato político, econômico e pessoal. 

Alguns clubes são entidades que não possuem fins lucrativos e acabam se gerindo de 

forma interna, o que gera problemas administrativos de acordo com oportunidades 

mercadológicas. Na gestão profissional, o clube passa a ter uma gestão estratégica voltada 

para o mercado com parceiros, investidores e torcedores, visando então à lucratividade e à 

rentabilidade. A única forma de permanecer no mercado é obtendo resultados positivos, seja 

dentro ou fora de campo, por estarem sempre sob fiscalização pública, MELO NETO (1998)  

Características dos dois tipos de gestão se encontram no 1 a seguir: 
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Quadro 1 - Comparativo entre gestão amadora e Gestão Profissional 

 

Fonte: AZEVEDO; BARROS (2004) 

 

 Estima-se que os quadros a seguir possam ilustrar as diferenças entre gestão 

profissional e amadora, e a gestão entro o FC Barcelona e o Clube de Regatas do Flamengo. 

 

Quadro 2 – Bases de um modelo de gestão esportiva 

PROFISSIONAL AMADOR 

1- Promoção das estratégias e métodos de 
administração e gerencia. ( comando, 
controle, coordenação; concatenação) 

1 - Carência das estratégias e método de 
administração e gerenciamento. 

2 - Resultado orientado e capital / lucro 
orientado 

2 - Minado na emoção, na tradição, na 
lealdade e compromisso. Não financeiro. 

3 - Quando ajusta, acerta e se responsabiliza 
o responsável fica e ganha. Quando não, é 

demitido e desligado. 
3 - Não há tanta pressão para resultado. 
Responsável permanece - Não produtivo 

4 - Uso das ferramentas modernas de gestão 
4 - "chuta", imagina, improvisa. Deduz sem 

base, decide aleatoriamente. 

 

Fonte: Kasznar, Istvan & Cordeiro, Anna = Núcleo de Estudo das Contas dos Esportes 

- FGV 
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Quadro 3 – Bases de um modelo de gestão do FC Barcelona e do Clube de Regatas do 

Flamengo 

 

BARCELONA FLAMENGO 

1- Forte em marketing e divulgação  de marca 
e jogadores. 

1 - Precisa incrementar o marketing de 
produtos, serviços, jogadores, times e 

informação em geral. 

2 - Significativo uso do Estádio, do campo e 
infraestrutura 

2 - Pequeno reduzido uso da infraestrutura 
embora esteja evoluindo recentemente. 

3 - Internacionalização da marca, valorização 
do time no exterior. 

3 -  Aproveitamento insuficiente de/nas 
competições. Pouco/baixo faturamento em 

relação ao potencial. 

4 - Possui aura de campeão e é a base da 
seleção Nacional - Atual campeã FIFA. 

4 - Possui imagem formidável e imensa 
torcida. Porém, não é visto como base da 

seleção brasileira. 

5 - Possui TV Barça 
5 - Flamengo possui a Fla TV, mas com baixa 

divulgação para seu potencial. 

6 - Licenças e produtos são múltiplos e geram 
faturamento. 

6 - Licenças limitadas. Poucas lojas, 
quiosques, jornaleiros e possui grande 

potencial. 

 

Fonte: Kasznar, Istvan & Cordeiro, Anna = Núcleo de Estudo das Contas dos Esportes 

- FGV 

 

Clubes da Europa assim como dos Estados Unidos são formados como empresas que 

têm acionistas onde as estruturas de gestão são mais aderentes em relação às propostas de 

governança de corporações. 

Os antigos clubes sociais passaram a ser também esportivos com o futebol profissional 

se tornando o elemento de destaque das instituições que buscavam novos sócios. Com essa 

mudança surgiram também as federações e confederações de modalidades esportivas, e 

muitas são geridas pelos próprios dirigentes que acabam por errar e acertar da mesma forma 

que dentro de seus clubes. Para  Aidar, Leoncini e Oliveira (2002), seria necessária a escolha 

de novos dirigentes com visões diferentes e envolvidos com os propósitos profissionais dos 

clubes para que se pudesse avançar nos modelos de gestão desenvolvidos e alcançar os 

objetivos propostos.  
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Tal aspecto foi percebido por grande parte dos clubes europeus que adotaram uma 

filosofia de mudança na Europa em torno da década de 1970 e atualmente conseguem 

resultados expressivos ao perceber que o futebol deixou de ser somente um esporte, tornando-

se então um negócio lucrativo. 

Atualmente existem exemplos importantes de clubes que deram certo após adotarem 

uma mudança via gestão empresarial, podendo-se citar o Chelsea, Real Madrid, Manchester 

United ou até mesmo os que continuaram sendo clubes sociais, mas passam a fechar contratos 

milionários com atletas de alto nível, recebendo então investimentos de seus patrocinadores.  

No Brasil, dirigentes e presidentes se mantêm nos cargos durante muitos anos com a 

possibilidade de reeleição. Alguns estatutos que usavam tal possibilidade foram reformulados, 

porém os que não passaram por tal reformulação não contabilizam a quantidade de reeleições. 

De uma forma geral, tais legislações, anteriores à Lei Zico (Lei 8672/1993), lei criada para a 

melhor profissionalização do esporte brasileiro de cunho sugestivo e não obrigatório, não 

apresentaram progresso profissional: Lei nº 6.251, de 8 de outubro de 1975; Lei 6.269, de 24 

de novembro de 1975; Decreto-lei nº 1.617, de 3 de março de 1978; Decreto-lei nº 1.924, de 

20 de janeiro de 1982; Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989; Lei nº 7.921, de 12 de dezembro 

de 1989; Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990 . 

Para Azevedo (2002), um dos motivos dos clubes permanecerem com um caráter 

amador se deve à forma como a legislação esportiva surgiu desde 1975, assumindo então um 

caráter de fiscalização, disciplina e tutela em relação ao futebol. Com a Lei Zico os clubes 

passam a poder se tornar empresas. Tal lei procurou minimizar os feudos anteriores na 

administração desportiva brasileira e procurou dar um dinamismo maior no esporte. 

Em 1998 surge a Lei Pelé (Lei nº 9.615/1998) que alterou as relações da administração 

desportiva nacional e tem provocado a maior discussão no esporte (AZEVEDO, 2002). A Lei 

representa um avanço para a profissionalização da administração esportiva brasileira graças a 

escândalos de má administração financeira e denúncias feitas pela mídia que se tornaram 

processos no sistema judiciário. 

2.3 GESTÃO NO FUTEBOL BRASILEIRO 

 

 

O futebol é o esporte com mais efetivo no Brasil, mas apesar disto é não tem toda 

atenção que mereceria. Um dos principais motivos desse fato é a falta de organização dos 

clubes, que raramente possuem a contabilidade em dia. Na maioria das vezes, a administração 
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é feita como de feudos que usam times para construção de fortunas pessoais e carreira 

política. As administrações não gostam de revelar publicamente suas contas e dificilmente se 

ouviu falar em lucro (FRANCO, 1997). 

Para Grellet (1998), constata-se que no mundo inteiro o futebol brasileiro é conhecido 

como o mais rico em termos de matéria-prima pela qualidade de jogadores. Isso acontece, em 

sua maioria, pela baixa renda e a forma como meninos de comunidades vêm no futebol a 

única oportunidade de ascensão social, além dos ídolos que criam por ser o esporte mais 

conhecido nacionalmente. Grellet (1998) ainda afirma que a aplicabilidade da lei, no tocante 

ao clube-empresa, e conseqüentemente à abertura de uma lacuna promissora para 

administração, será acelerada. Existem movimentos para que não se perca tempo e não se 

fique para trás. 

O amadorismo no futebol é um fator antigo. Segundo Melo Neto (1998), a isto se deve 

os grandes investimentos que clubes realizam na compra de jogadores, organização de 

competições lucrativas, apoio da mídia, criação de comercialização de merchandising em 

estádios, venda de patrocínios e cogestão de empreendimentos em parceria com empresas 

investidoras. 

Na visão de Azevedo (2002), o que se pode observar é somente uma ilusão ao pensar 

que o aumento de fluxo de dinheiro nos negócios caracteriza a passagem do amadorismo para 

o profissionalismo. Por um lado, jogadores, técnicos e equipe auxiliar são profissionais 

capacitados com registros legais de exercício de suas profissões, e, por outro, os dirigentes 

realizam uma gestão amadora. Tal gestão é vista nesse formato por ser feita em grande parte 

por sócios que não possuem qualificações suficientes para estar nos cargos e não se dedicam 

exclusivamente ao clube, dividindo seu tempo com outras funções remuneradas. 

2.4 GESTÃO ESPORTIVA INTERNACIONAL 

 

A gestão esportiva no Brasil está consideravelmente atrasada, em comparação com a 

Europa e os Estados Unidos, quando se fala em gestão esportiva de clubes. Na Itália, por 

exemplo, os clubes foram obrigados a se transformar em empresas em 1974 para se tornarem 

empresas organizadas.. Os campeonatos europeus são inúmeras vezes mais organizados e têm 

uma rentabilidade considerável. Nos Estados Unidos o esporte representa 3,5 do PIB 

enquanto no Brasil, menos de 0,1% (GRELLET, 1998).  

Uma pesquisa realizada pela Ipsos Marplan, entre setembro de 2005 e junho de 2006, 

originou o Dossiê do Esporte. O Dossiê é um estudo sobre as influências do esporte na vida 
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dos brasileiros, seja econômica, social ou moral. O estudo compara a variação do PIB 

esportivo brasileiro com o aumento do PIB do Brasil. Nota-se que o PIB do esporte brasileiro 

aumentou de 18,6 bilhões (1,91%) em 1999, para 37,1 bilhões (1,95%) em 2005, enquanto o 

PIB do Brasil elevou de R$ 974 bilhões em 1999 para R$ 1.902 bilhões em 2005. Percebe-se, 

então, que nesse período o crescimento do PIB desportivo foi de aproximadamente 20%, valor 

acima do crescimento do PIB nacional (GURGEL, 2007). 

O Real Madrid é um exemplo de gestão profissional que visa à rentabilidade. Segundo 

o balanço do clube, o mesmo arrecadou em torno de 295 milhões de euros na temporada de 

2005-2006, dos quais quase 150 milhões foram originados de produtos licenciados. 

Na Inglaterra muitos clubes buscam a maturidade com relação à gestão e alguns já 

atingiram níveis consideravelmente elevados. Tal busca por profissionalização de gestão é 

devida a fatores externos, como a violência em estádios e alterações nas leis esportivas do 

país, obrigando os clubes a sanar os problemas. Com a nova legislação em vigor, clubes-

empresas tiveram suas dívidas eliminadas, os estádios foram reformados e os eventos que 

estavam “falidos” conseguiram o prestígio de volta, devido ao grande investimento privado e 

público (AIDAR; LEONCINI; OLIVEIRA, 2002). 

Para Aidar et al. (2002), o Manchester United pode ser considerado um exemplo de 

gestão profissional bem-sucedida, com a qual os dirigentes do clube procuram equilibrar o 

sucesso no esporte e o desempenho financeiro. Anteriormente o clube contava com 

investimentos de torcedores ricos que injetavam dinheiro para melhorar o desempenho 

esportivo do time em competições. Com o passar do tempo o clube passou por dificuldades 

financeiras, sem títulos e lucratividade baixa, até que em 1991 suas ações foram lançadas no 

mercado e, após alguns problemas de percurso, tornou-se um clube lucrativo. Tal 

lucratividade é alcançada pelo equilíbrio entre as receitas e as contratações de jogadores cujas 

remunerações não devem ser superiores à arrecadação do clube. 

Segundo um estudo de Szymansky e Kuypers (1999) existe uma relação entre gastos 

com salários de jogadores e o desempenho da equipe, relação esta que se mantém em grande 

parte dos casos. Ainda segundo o autor, o equilíbrio entre desempenho esportivo e financeiro 

deve ser alcançado pelos clubes, pois possibilita receitas maiores, como em um ciclo natural. 

A conquista de bons resultados atrai torcedores que são tratados como clientes e irão 

consumir produtos do clube. Além dos torcedores, também é possível captar investidores e 

maiores valores de transmissão. 
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2.5 O FUTEBOL NO BRASIL 

 

O futebol foi criado pelos ingleses com o intuito de ser um esporte para elites, mas 

rapidamente foi absorvido por diferentes classes sociais e distintas nacionalidades. O motivo 

dessa difusão pode ter sido a simplicidade dos requisitos do esporte. (AMARAL, 2007) 

Assim como na maior parte do mundo, no Brasil o esporte também está em primeiro 

lugar como o mais popular e praticado (FREITAS, 2007). A popularidade mundial leva a uma 

movimentação de altos valores financeiros pelo mundo futebolístico. 

De acordo com estudo realizado em 2003 pelo Atlas do Esporte no Brasil 

(DACOSTA, 2006), o futebol era o esporte mais praticado no país com uma considerável 

distância em relação ao segundo lugar, o vôlei. O resultado da pesquisa é apresentado na 

tabela 1. 

 

Tabela 1: Principais esportes praticados no Brasil em número de praticantes - 2003 

Estado 
Registrado em 
Federação (mil) 

Ocasionais e 
frequentes ( milhões) 

1° 11,0 30,4 

2° 85,1 15,3 

3° 14,8 12,0 

4° 63,0 11,0 

5° 267,0 10,5 

6° N/D 6,0 

7° N/D 2,7 

8° N/D 2,4 

9° 200,0 2,0 

10° 25,0 2,1 
 

Fonte: DACOSTA, 2006 

 

No Brasil os clubes foram formados via entidades associativas de comunidades locais, 

sendo esse o resultado de um processo de desenvolvimento e de organização social na 

primeira fase do século XX (GRAEF; SALGADO, 2009). O futebol brasileiro passou por 

mudanças significativas que tiveram como resultado contratos de marketing, pagamentos de 

direitos autorais e salários considerados astronômicos para qualquer mercado. (VIDERO 

SANTOS, 2002). A realidade de remuneração conflita com o formato de gestão de grande 
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parte dos clubes esportivos: administração amadora, alta dívida e inúmeras denúncias de 

corrupção. (PEREIRA, 2013) 

De acordo com os dados do anuário do Atlas do Esporte no Brasil (2003) é possível 

observar os seguintes números: 300 estádios, 102 milhões de torcedores, comércio de 3,3 

milhões de chuteiras para futebol de campo e 5,6 para futebol de quadra no ano em questão, 6 

mil bolas de couro e 32 milhões de camisetas. 

Mesmo com os altos números citados nesse trabalho, o futebol brasileiro não está entre 

os que movimentam maiores quantias financeiras no mercado mundial. O Campeonato 

Brasileiro movimentou em torno de U$ 600 milhões em 2011 enquanto o espanhol 

movimentou U$2,1 bilhões e o inglês U$3,3 (RESPOSTAS, 2012). 

Segundo a BDO RCS, por meio de análise de dados extraídos das demonstrações 

contábeis publicadas pelos clubes, em 2010 o mercado brasileiro de clubes (que engloba 

receitas geradas por todos os clubes de futebol do Brasil) atingiu receita recorde com R$ 2,18 

bilhões o que significa uma evolução de 13,4% em relação a 2009 e 171% conforme 

demonstrado ao longo dos últimos oito anos, como é possível ver no Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 – Receita Mercado de Futebol Brasileiro em milhões 

Fonte: BDO RCS 

 

As receitas que mais contribuíram para o crescimento dos clubes brasileiro foram via 

recursos investidos de patrocínios e publicidade e cotas de TV. Receitas com transferências de 
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atletas sofreram retração, apresentando a menor participação desde 2003 quando a BDO RCS 

iniciou suas análises. Essa questão, da diminuição de receitas, pode demonstrar um grave 

problema que é a transferência precipitada de jovens talentos, ou seja, a falta de capacidade de 

retenção de jogadores com baixa idade. 

 

 

No gráfico 2, é possível ver a distribuição da receita no mercado. 

 

 

Gráfico 2 – Fontes de receita – Mercado brasileiro de clubes de futebol 2010 

Fonte: BDO RCS 

 

Atualmente, no esporte nacional, a maioria dos clubes não tem estádio de futebol 

próprio, ficando assim dependente do estado para realizar suas competições. Quando se 

possui um estádio, é possível obter faturamento das seguintes formas: arrecadação com 

bilheteria, venda de produtos próprios, anunciantes em placas estáticas, arrecadação com 

venda de lanches, naming right, que será explicado posteriormente, aluguel do espaço para 

diferentes eventos, entre outros.  

Na questão de ídolos, atualmente o futebol nacional tem uma carência muito grande. 

Os jogadores são vendidos muito cedo para times internacionais normalmente em países 

europeus, não criando vínculo algum com clubes nacionais. A ligação de um ídolo é 

importante tanto para o jogador como para o clube, e pode-se observar claramente esse fato 

lembrando-se de ídolos antigos que existiram em uma época em que essa “prostituição” de 
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jogadores não existia. Criava-se então, uma associação ídolo-clube, como ocorreu com Zico-

Flamengo, que acaba sendo eternizado, lucrativo para o clube e para o ídolo.  

O futebol brasileiro é um mercado único do futebol global, principalmente pelos 

milhões de adeptos espalhados pelo território nacional e pela paixão pelo esporte.  

Segundo uma análise da empresa Crowe Horwath RCS, os clubes brasileiros 

aumentaram consideravelmente a participação dos consumidores nas suas receitas e a 

projeção para os próximos anos é positiva. Esse aumento ajuda os clubes a terem mais 

recursos para investir em equipes ainda mais competitivas e fazer com que o espetáculo se 

torne ainda mais bonito e os consumidores fiquem ainda mais estimulados. Torna-se um ciclo: 

injeção de capital no time, novas aquisições, espetáculo mais bonito e um número ainda maior 

de receita. A satisfação do cliente aumenta, pois recebem um tratamento de cliente 

preferencial e também por verem as suas equipes cada vez mais competitivas. 

Segundo a análise da empresa Crowe Horwath RCS, o mercado brasileiro movimentou 

um pouco mais de 800 milhões de reais em 2003 (323 milhões de euros) e superou 1,7 bilhões 

(687 milhões de euros) em 2008. A perspectiva até o Mundial que acontecerá no Brasil em 

2014 é extremamente positiva, podendo superar 3 bilhões de reais no final de 2014. Tal 

projeção foi fundamentada nos dados financeiros dos últimos anos e na construção de 

cenários futuros para o período de 2009 até 2014. 

Apesar do amadorismo existente no futebol nacional, as receitas estão se 

desenvolvendo de uma forma positiva. As receitas geradas pelos clubes brasileiros 

apresentam um crescimento de 115% no período em questão, impulsionado principalmente 

pelo aumento de receitas geradas em todas as principais fontes. 

Os recursos vindos de transferências de atletas apresentam uma taxa de crescimento 

média de 15% a.a., cotas de televisão aumento de 7% a.a., clube social e esporte amador 18% 

a.a, patrocínio e publicidade 20% a.a. e bilheteria 23% a.a. 

Pode-se analisar que as receitas que mais evoluíram foram as que estão ligadas às 

melhorias de ambiente de negócio do mercado brasileiro, como projetos de marketing e 

vendas de ingressos. Os recursos com transferências de atletas continuam sendo a maior fonte 

de renda para o mercado brasileiro e devem crescer, porém, abaixo do esperado para as outras 

fontes. 

A fonte que possui maior potencial de crescimento é aquela ligada a receitas de 

estádios que abrangem: bilheteria, serviços nos jogos e atividades em dias que não há 

partidas. Além disso, o marketing e publicidade, que englobam licenciamentos da marca e 



29 
 

milhares de ações no mercado via parceiros ou diretamente com o torcedor, também têm um 

grande potencial. 

As receitas oriundas de clube social e de esporte amador apresentam grande evolução 

os últimos anos, impulsionados principalmente pelos recursos gerados por alguns clubes em 

seus quadros sociais e principalmente por projetos de sócio torcedor. Já o crescimento de 

receita de patrocínio e publicidade resulta da ampliação de interesse das empresas 

patrocinadoras nesse segmento. 

Entre as mais variadas fontes de receitas, os recursos vindos da bilheteira são cada vez 

mais importantes e apresentaram grande evolução nos últimos anos, consequência da melhora 

dos serviços com venda de ingressos e ampliação do preço médio das entradas, que vêm 

ganhando valor a cada ano. Embora seja um mercado complicado por diversas 

particularidades, esta receita que representava 7% dos recursos dos clubes em 2003 atingiu 

11% em 2008. 

Para os próximos anos, essa fonte de receita tem grande oportunidade de crescimento, 

pela conversão da bilheteria em uma fonte mais ampla, que engloba outros recursos, 

conhecida na Europa com matchday, ou o dia do jogo, e pela perspectiva de novos estádios 

por conta da Copa de 2014. A freqüência de público nos jogos e os hábitos de consumo desses 

espectadores se tornaram um dos mais importantes ativos no futebol europeu. 

O Brasil tem uma oportunidade para movimentação do mercado devido aos grandes 

eventos esportivos que irão ocorrer no país em 2014, a Copa do Mundo, e 2016, os Jogos 

Olímpicos. Esses eventos têm atraído investimentos privados e públicos principalmente para 

obras de infra-estrutura. 

 

2.6 O FUTEBOL EUROPEU 

 

O futebol europeu mostra um bom desenvolvimento e capacidade de gerenciamento ao 

longo do tempo. O modelo europeu é distinto do que encontramos no futebol brasileiro. No 

Brasil, existe uma luta constante para que o ano acabe financeiramente positivo, muitas vezes 

às custas da venda de seus principais jogadores. Na Europa, já se entendeu o novo paradigma 

do futebol, que deve unir esporte com negócio, tratando seus torcedores como clientes e 

fazendo com que sua marca seja objeto de desejo. 

A fonte de receita obtida pelos principais clubes é dividida em três grandes grupos, 

sendo estes: matchday (dia de jogo), broadcasting (transmissão) e commercial (patrocínio de 
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merchandising). Casos reais podem ilustrar muito bem como funciona tais grupos de receitas 

e como eles são utilizados para gerar rendimentos para os clubes. 

O commercial engloba receitas principalmente de patrocínios e merchandising, sendo 

esse último, licenciamentos e venda de produto com a imagem ou marca do time. Nesse 

ponto, também fazem parte os contratos de fornecimento de material esportivo. 

O clube que mais pode ilustrar essa fonte de renda é o Real Madrid. No início dos anos 

2000, foi formado o time que ficou mundialmente conhecido como “galáticos”, que era 

composto por ídolos como: Ronaldo, Beckham, Zidane, Raul, Roberto Carlos, Figo, entre 

outros. O que o presidente da época, Florentino Pérez buscava , não era somente formar um 

time invencivel dentro de campo, mas que também fosse sucesso de vendas fora dele. Nesse 

momento, reuniram jogadores que eram mundialmente conhecidos, e tinha-se  como objetivo 

aliar a imagem dos mesmos à marca do clube e fazer com que essa aliança pudesse ser 

explorada de todas as maneiras possíveis e lucrativas. Um bom ponto a ser observado , é que 

como os jogadores (de diferentes nacionalidades) que compunham aquele time eram 

conhecidos a nível internacional , foi possível aumentar o público-alvo, deixando de ser 

restrito somente a Espanha e poucos países europeus. A fama se espalhou mundialmente, 

fazendo com que o consumo aumentasse. O futebol é uma paixão, o que faz com que o 

consumidor entenda que precisa de algo ligado a, por exemplo, um time mundialmente 

conhecido para satisfazer suas necessidades. Em última lista divulgada, o Real Madrid 

apresentava 35% de suas receitas ligadas no grupo commercial. (Esse percentual tem um 

histórico maior, onde chegou a atingir de 45% a 43%  nas listas divulgadas em 2006 e 2007.) 

Para ilustrar Broadcasting utiliza-se o principal rival do Real Madrid, sendo ele o FC 

Barcelona. O time é o grande representante do segmento com receitas oriundas de direitos de 

transmissão. O FC Barcelona tinha como tradição não estampar patrocinadores em seu 

uniforme sendo assim, existia a necessidade de buscar outra forma para gerar receita. Dessa 

forma, o clube usa a força e reconhecimento de seus jogadores para negociar contratos com 

emissoras de televisão que sejam mais rentáveis. Na Espanha, e em outros países europeus, os 

clubes negociam diretamente com as emissores suas transmissões. De acordo com uma 

análise feita pela Deloitte Money List de 2005 até 2010, o grupo Broadcasting sempre foi o 

principal entre as receitas do Barcelona. Os principais motivos para isso ocorrer são: 

jogadores conhecidos e o sucesso dentro de campo. Quanto mais jogadores conhecidos no 

elenco, maior o valor disponível pelas emissoras para comprar os direitos de transmissão. Isso 

acontece, pois quanto melhor o nível dos jogadores, teoricamente mais bonito o espetáculo 

que será apresentado, e mais o time irá avançar na competição em que participa , sendo assim, 
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mais jogos são transmitidose mais lucro gerado. É assim que o Barcelona vem sustentando 

suas receitas, formando times que sejam campeões, que possua jogadores conhecidos e que 

sejam atrativos para a mídia não só nacional, como mundial. 

O último grupo de receitas é o Matchday, que será ilustrado pelo time inglês Arsenal. 

Esse tipo de receita são os  ganhos com bilheteria e alimentação nos jogos. Essa importância 

de Matchday para o Arsenal não existiu sempre, começou na temporada de 2006-07 quando o 

clube inaugurou o novo estádio, o Emirates Stadium (exemplo de Naming right), que era 

muito mais moderno e com inúmeros recursos e opções para os torcedores. Isso fez com que o 

Arsenal tivesse 51% das suas receitas concentradas nessa classe. (2008). A idéia nada mais é 

do que atrair público suficiente para mantes os 60.400 lugares ocupados. Assim como 

acontece em relação as transmissões, as receitas só serão realmente altas e a meta de ocupar 

todos os lugares só acontecerá, caso o clube ofereça um belo espetáculo aos seus 

consumidores e atenda as espectativas dos mesmos. Dessa forma, um bom desempenho 

dentro de campo é fundamental para que os planos do clube de crescimento continuem 

acontecendo. 
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3.0 ESTRATÉGIA METODOLOGICA 

 

No decorrer dessa pesquisa, procura-se entender principalmente a questão de gestão de 

clubes e fundamentar acerca de práticas adotadas nos distintos ambientes e seus historicos. 

Gestão de clubes esportivos e aspectos econômicos no futebol profissional são analisados 

buscando descrever o aspecto histórico é de gestão de clubes. 

Metodologicamente serão moldadas: (I) revisão bibliográfica em marketing esportivo 

e práticas em clubes de futebol; (II) desenvolvimento de análise comparativo entre clubes 

selecionados como foco e exemplo do trabalho; (III) de acordo com o cenário apresentado, 

analisar os esforços no estudo para alavancar o conhecimento na área escolhida e oferecer 

proposições para a realização de outros estudos que busquem analisar práticas de gestão e 

marketing de clubes. Tais etapas conduzem ao objetivo que se espera alcançar, e fornecem as 

variáveis que interferem na resolução do problema desta pesquisa. 

 

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

A metodologia deste trabalho baseia-se em um estudo de caso que contempla análises 

documentais e entrevistas. Primeiramente foram consultados documentos e livros com 

informações dos clubes em questão, apontando a situação atual de cada um e os momentos 

anteriores. No caso do FC Barcelona, o livro A Bola não Entra por Acaso foi importante 

para entender a transição do caos para o sucesso. Posteriormente, foram realizadas entrevistas 

com pessoas envolvidas e com conhecimento sobre o tema: gestores, jogadores, comissão 

técnica, palestrantes e jornalistas. A opinião de diferentes vertentes foi considerada importante 

para que os distintos ambientes fossem ouvidos e interpretados. Jogadores foram considerados 

de importantes por conhecerem e viverem as duas realidades diferentes. Os nomes foram 

conservados para que se não comprometa nenhum profissional. 

O modelo analítico construído considerou proposta de distintos pareceres de gestão 

abordados por variados autores e estudiosos. 

Uma vez, por definição, a gestão empresarial e esportiva, considerando linhas variadas 

e natureza preliminar e exploratória deste trabalho, foram escolhidos dois aspectos principais 

para analise de formato de gestão e suas atividades, sendo o estudo de caso do Clube de 

Regatas do Flamengo e o FC Barcelona.  
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As vertentes escolhidas de análise são: 

 Histórico dos clubes 

 Gestão praticada  

 Fontes de renda 

 

Esse trabalho utiliza pesquisa exploratória, pesquisa bibliográfica e entrevistas 

estruturadas. Segundo GIL (2002), a pesquisa exploratória tem função de adaptar maior 

familiaridade com o problema, tornando-o mais explícito ou estabelecer determinadas 

hipóteses. Para o autor, esse formato de pesquisa tem como objetivo principal aprimorar 

idéias ou descobertas por intuição. 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em materiais já publicados, 

compostos por artigos específicos e livros. 

 Pela pesquisa exploratória foi feito um levantamento de como a gestão de clubes de 

futebol, no caso o Clube de Regatas do Flamengo e o FC Barcelona, pode impactar o 

desempenho financeiro e de marketing dos mesmos. Além disso, buscou-se compreender os 

problemas e abordar possíveis soluções para tais. Como definição feita por Quivy e 

Campenhoudt (1992), a pesquisa exploratória busca o desenvolvimento, esclarecimento  ou 

modificação de conceitos, formulando problemas de forma mais concreta  ou levando 

hipóteses que são cabíveis de pesquisas até mesmo para estudos posteriores. 

 

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo de pesquisa é o futebol do FC Barcelona, via pesquisas bibliográficas e 

documentais e do Clube de Regatas do Flamengo, via ambos os caminhos, mais entrevistas 

que foram trabalhadas para grupos definidos e vinculados diretamente ao assunto e que 

sofram influência caso ocorra um novo formato de gestão. 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados da seguinte maneira: 

- Pesquisa de campo: entrevistas individuais sobre o atual tipo de gestão no futebol 

carioca. Os diferentes grupos de pessoas que são afetadas por esse processo fazem parte dessa 
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pesquisa. Foram feitas entrevistas abertas via conversar informais com roteiro para buscar 

entender questões pontuadas ao longo do trabalho. Consideram-se pessoas afetadas pela 

gestão: torcedores, gestão, atletas e organizadores. 

- Pesquisa bibliográfica: busca de informações sobre gestão de esportes e marketing 

esportivo em livros, revistas especializadas, jornais, teses, dissertações, artigos e etc., 

trabalhando diretamente com o autor e não com terceiro que tenha pesquisado sobre o mesmo. 

Essa pesquisa foi importante para entender principalmente o mercado do FC Barcelona, pois 

não foi possível o acesso à pessoas diretamente ligadas ao clube por limitações geográficas, 

diferente do que ocorreu com relação ao futebol do Clube de Regatas do Flamengo.  

- Investigação documental: arquivos gerenciais e informações financeiras 

disponibilizadas pelos clubes de futebol em questão. Busca de informações da rotina e do dia 

a dia de um clube via presença de funcionários, por exemplo. 

 

 

3.4  TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados coletados ajudaram a entender as vantagens competitivas e a estratégia que 

fizeram com que o FC Barcelona evoluísse em um momento de crise, se transformando em 

uma potencia no mundo do futebol. Os dados também possibilitaram o entendimento de 

pontos desfavoráveis do Clube de Regatas do Flamengo, que, embora tenha um potencial 

enorme para ser trabalhado, possui deficiências. O estudo de ambos os ambientes e o 

comparativo dos mesmos ajudou nas conclusões desse trabalho. As diversas variáveis foram 

analisadas e compreendidas tanto no coletivo como individualmente. 
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4.0 FC BARCELONA 

 

Em 2003 o Barcelona não estava em um dos melhores momentos e iniciou uma fase 

de mudanças que passariam por todas as atmosferas que compunham o clube. No momento o 

clube vivia um momento desorganizado, sem foco e sem perspectiva de evolução. Uma nova 

administração, que será explicada ao longo deste capítulo, assumiu o clube e observando o 

mercado que estava inserido, passou a fazer mudanças de gestão. 

Ao observar o mercado, os novos gestores concluíram que as equipes que pagavam os 

melhores salários, ou seja, contratavam e pagavam a preço de mercado, eram as empresas que 

mais ganhavam títulos. Concluíram, então, que se quisessem ter uma equipe campeã, com 

possibilidade de ganhar campeonatos periódicos, deveriam trabalhar para ter um clube que 

gerasse receita suficiente para contratar talentos disponíveis no mercado. 

Entender o mercado esportivo foi um dos principais pontos para o desenvolvimento do 

FC Barcelona. Os clubes são fonte de entretenimento tanto para os torcedores como para o 

público em geral. Assim como em qualquer mercado, existem concorrentes, como cinema, 

teatro, televisão e qualquer outra forma de entretenimento. A diferença de um clube para as 

outras formas de entretenimento é a carga emocional envolvida. O público-alvo, os 

torcedores, quer ganhar antes de qualquer diversão – este é o principal foco e forma de 

atração. 

Sendo assim, segundo Soriano (2010) no livro A Bola Não Entra Por Acaso os 

sócios queriam: 

 Ganhar: time vencedor com uma equipe que jogasse bem e ganhasse. Equipe com 

a qual fosse possível sonhar. 

 Que tanto o clube quanto os sócios e, por extensão, os catalães fossem bem 

representados e tivessem uma boa imagem. 

Para que ambos os pontos fossem atingidos era necessários administrar com 

excelência e buscando renda necessária para montar um grande time. 

Desta forma, os novos dirigentes passaram a estudar o mercado e entender como ele 

funcionava. Nos anos 80 a televisão já levava o futebol para todas as partes, mas a maior parte 

da renda vinha de venda de carteirinhas e ingressos de jogos em geral. Em 1990 ocorreu a 

quebra do monopólio da TV pública e a captação de recursos disparou com o transmissão 

sendo uma forte fonte de renda para os clubes.  
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No mesmo período ocorreu um caso chamado “A sentença do caso Bosman”, em que 

o jogador que dá o nome ao caso brigou pela livre circulação de trabalhadores na União 

Europeia. O resultado fez com que os clubes, além de estarem num momento com mais 

injeção financeira pelos contratos de transmissão, também possuíssem uma gama maior de 

jogadores para contratar. 

Com a chegada do século XXI aparece como uma terceira fonte de renda o marketing, 

ou seja, o investimento de patrocinadores, merchandising e partidas amistosas que são jogadas 

em locais distantes dos países de origem dos clubes. Sendo assim, a estrutura de renda de 

grandes clubes passou a ser distribuída entre venda de ingressos, direitos audiovisuais e 

marketing. 

Na nova gestão iniciada em 2003, a técnica escolhida foi colocar em prática o slogan 

“Más que un club” (mais que um clube). A nova gestão entendeu que o negócio passava a ser 

global, não somente local. O esporte se transformava em um esporte universal, abrindo um 

grande espaço para clubes europeus conquistarem “clientes” em diversos territórios. 

Em 2012/13, o Barcelona fechou o exercício fiscal com € 32 milhões positivos. O 

clube teve um faturamento de € 491 milhões (€ 4 milhões a menos que em 2011/12), e suas 

despesas somaram € 443 milhões. 

A contratação de Neymar, que ocorreu em junho de 2013, foi contabilizada no balanço 

2012/13. O valor da transferência implicou diretamente o resultado financeiro. Sem a 

aquisição o clube teria um resultado € 57 milhões superior, segundo dados do balanço do 

clube. 

As receitas totais do Barcelona na temporada 2012/13 tiveram uma redução de 1% 

quando comparadas com 2011/12. No entanto, essa diferença se deve basicamente às receitas 

provenientes de venda de atletas. Em 2011/12 o clube faturou € 19 milhões enquanto na 

temporada 2012/13, as vendas de jogadores somaram € 11 milhões. O clube manteve a 

arrecadação com sócios na casa dos € 20 milhões. Já os ganhos com marketing (€ 172 

milhões) e direitos de TV (€ 162 milhões) aumentaram € 5 milhões e € 2 milhões, 

respectivamente. No entanto, o Camp Nou rendeu € 126 milhões, valor de € 3 milhões 

inferior com relação à temporada anterior. 
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4.1  HISTÓRIA 

 

Fundado em 1899, o Barcelona tem uma grande história, títulos e grandes jogadores 

ao longo de seus mais de 100 anos. 

Em 1899 o suíço Hans Gamper resolveu anunciar em uma revista um chamado para  

reunir fãs ligados ao futebol, porém, apenas doze pessoas apareceram para se juntar ao 

futebolista que já havia fundado um clube na Suíça, o FC Zurich. Nascia então, o Foot-Ball 

Club Barcelona. As cores até hoje remetem ao clube, o azul e grená, compunham o uniforme. 

No início do século XX, os primeiros títulos foram conquistados; de menor expressão, 

mas importantes para o inicio da galeria de troféus do clube. Em 1902, a Taça Macaya foi a 

primeira conquista do Barça. Somando essa a outras conquistas, o clube se firmava como o 

principal time da região da Catalunha. 

Os torcedores do clube são conhecidos por ‘culés’. A palavra é um palavrão em 

catalão, e o apelido foi dado em 1910. O clube aumentava seu número de sócios e torcedores 

devido à suas importantes conquistas naquele momento. O estádio se chamava Carrer 

Indústria e possuía uma capacidade pequena. Em dias de jogos, torcedores lotavam o estádio, 

e, quem passava do lado de fora, via apenas as “costas” dos que assistiam às partidas. Até 

hoje, os torcedores são conhecidos dessa forma. 

O primeiro grande titulo chegou em 1910, a Taça do Rei, quando o FC Barcelona 

venceu o Español de Madrid na final. A conquista se repetiu em 1912 e 1913. O primeiro 

grande momento do clube foi durante a década de 1920. Até então, o clube já havia 

conquistado alguns títulos (cinco campeonatos catalães).  

Em 1929, pela primeira vez, o Barcelona conquistou o título de campeão espanhol. Os 

torcedores aumentavam e um novo estádio estava sendo construído, o Las Corts, com 

capacidade para 20.000. 

Entre 1923 e 1930, Primo de Rivera governou a Espanha e perseguia o clube, pois este 

defendia a liberdade da Catalunha. Rivera chegou a interditar o estádio para que fosse 

utilizado como campo militar. Durante esse momento, em 1925, a torcida do Barça vaiou o 

hino espanhol durante um jogo, contra a ditadura de Rivera. O ditador, como forma de 

repressão, fechou o clube durante seis meses, e foi necessário que Gamper, que continuava no 

comando do clube, deixasse a presidência. O clube passou a celebrar o domínio local em 

campo, mas lamentar a perda do seu fundador. A Depressão de 1929 gerou a Gamper 

problemas financeiros e pessoais, o que levou ele a se suicidar.  
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A partir de então, o clube passou por uma fase de declínio em que perdia torcedores e 

sofria perseguição política, mas dentro de campo conquistava seis campeonatos da Catalunha 

e três taças do Rei. 

A Guerra Espanhola gerou muitos problemas para o clube. Josep Sunyol, de esquerda, 

foi assassinado pelos soldados do General Francisco Franco, presidente do clube na época. 

Franco venceu a Guerra Civil e permaneceu no poder, o que fez com que manifestações a 

favor da Catalunha fossem proibidas. O Barcelona alterou seu nome para Club de Fútbol 

Barcelona (na língua espanhola); além disso, as cores da bandeira da Catalunha no escudo do 

time tiveram de ser alteradas: as linhas horizontais que as representavam, foram modificadas 

para duas amarelas e duas vermelhas (para remeter a bandeira Espanhola). De 1944 a 1952, o 

clube conquistou cinco campeonatos espanhóis, assim como três taças do Rei (que, nesse 

periodo, teve o nome alterado para Taças do Generalíssimo). 

As coisas começam a melhorar para os catalães com a chegada de Ladislao Kubala ao 

poder do clube na década de 1950. Ladislao era um dos grandes ídolos do clube e fez com que 

o número de sócios aumentasse. O Barça, com a ajuda de Ladislao e outros nomes, 

conquistou mais títulos e achou necessário construir um novo estádio, e em 1957 o famoso 

Camp Nou foi inaugurado. 

Mesmo com toda a ascensão, o Barcelona ainda tinha um papel secundário em relação 

às forças do futebol espanhol. Em tal momento, o rival, Real Madrid, conquistava os seus 

principais títulos dentro do futebol europeu (pentacampeonato da Copa dos Campeões da 

UEFA — hoje, Champions League). Porém, a equipe catalã, aos poucos, conseguiu 

conquistar seu espaço. Em 1958, viria o primeiro título continental importante: a Taça das 

Feiras (antecessora ao que é hoje a Liga Europa). Após mais uma conquista deste título, veio, 

em 1961, a chance de conquistar a Copa dos Campeões. O clube chegou à final, mas foi 

derrotado pelo Benfica. 

Em 1974, o clube alterou seu nome oficial para Futbol Club Barcelona em definitivo. 

A década de 1970 marca a chegada de Johan Cruyff,um dos grandes nomes da história do 

clube. O time passou por um jejum de títulos e com a chegada do craque holandês conquistou 

o título espanhol.  

Nos anos 80, o clube anuncia seu novo jogador, o argentino Diego Maradona. Com ele 

no elenco, a equipe venceu o título da Taça do Rei, batendo o rival Real Madrid.  

Um grande nome dentro de campo, Cruyff assumiu como técnico do time. Com ele, o 

Barcelona montou uma grande equipe. Koeman, Guardiola, Laudrup, Stoichkov e, depois, 

Romário fizeram com que o Barça chegasse à um tetracampeonato espanhol.  



39 
 

Na temporada 1991/92, o Barcelona finalmente conquistou a Taça dos Campeões da 

Europa. Na final do torneio, o clube venceu a Sampdoria, em Wembley. Após esta conquista e 

dos títulos da Liga e Supercopa Espanhola, Cruyff deixou o clube. O Barcelona não 

conseguiu manter o nível que havia alcançado. 

A virada do século marcou um momento complicado para o Barcelona. Treinador e 

presidente deixaram o clube. O português Luís Figo saiu do Barcelona para jogar pelo maior 

rival do clube, o Real Madrid, que conquistou duas Ligas dos Campeões no período e, pouco 

tempo depois, formaria um time que ficaria conhecido como os “galáticos”. 

Os tempos voltaram a melhorar para o Barcelona. Ronaldinho Gaúcho e Frank 

Rijkaard, junto de outros reforços, chegaram e uma nova era se iniciou no time catalão. 

Vieram dois títulos espanhóis seguidos (2005 e 2006) e, no auge deste momento, o título da 

Liga dos Campeões da Europa. 

Messi surge e para substituir Ronaldinho Gaucho e com a ajuda de Iniesta e Xavi, os 

torcedores assistiram a melhor fase do time. O novo treinador Pep Guardiola, manteve o 

Barcelona no alto. Em 2009, o clube conquistou o terceiro título da Liga dos Campeões. Neste 

ano também veio o título inédito do Mundial de Clubes da FIFA. 

O Barcelona criou um jeito próprio e imbatível de jogar e nenhum outro time era 

capaz de pará-lo. O clube alcançou o indicador de 20 títulos nacionais e conquistou mais um 

título da Champions League. Na temporada 2010/2011, o Barcelona venceu novamente o 

Manchester United, e ganhou o quarto título europeu.  

Atualmente, mesmo com a saída do técnico Pep Guaridola, o Barcelona se mantém 

entre as principais equipes do futebol mundial. 

4.2 NOVAS REGRAS DA UEFA 

Em 2010 a Uefa – União das Federações Européias de Futebol – comunicou que todos 

os clubes deveriam fazer esforços para conter custos em função das receitas geradas. Na 

Inglaterra, por exemplo, clubes como Chelsea e Manchester City foram obrigados a converter 

as dívidas em ações para alcançar as regras estabelecidas pela entidade via o programa, FFP – 

Financial Fair Play. 

Alguns clubes ainda têm problemas para cumprir os requisitos do FFP devido às 

grandes quantias de endividamento. A aplicação desse programa iniciado em 2009 é gradual e 
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acontecerá num período de três anos, até o final de 2012. Na temporada de 2013/14 os clubes 

serão avaliados e aqueles que não estiverem de acordo com o estabelecido sofrerão sanções. 

Segue a listagem – extraída do site <www.futebolfinance.com> – com o 

funcionamento do Finance Fair Play: 

1. O Financial Fair Play é um sistema de controle das finanças, que tem como objetivo 

o saneamento financeiro dos clubes que participam das provas organizadas pela Uefa. 

2. O Financial Fair Play pretende obrigar os clubes a não terem despesas superiores às 

receitas no conjunto das últimas três temporadas, gastando apenas o que têm e não o que 

podem vir a ter. 

3. Os cálculos do Financial Fair Play incidem principalmente nas receitas de direitos 

de TV, bilheteria, publicidade, patrocínios e transferências de jogadores. As despesas incluem 

os custos operacionais, custos com pessoal, transferências de jogadores e amortizações dos 

seus passes. Não estão incluídas as atividades do futebol de formação e atividades 

extrafutebol. 

4. O Financial Fair Play entra em vigor na temporada de 2013/14; no entanto, já serão 

levados em conta os exercícios dos clubes correspondentes às temporadas de 2011/12 e 

2012/13. 

5. No início da avaliação (em 2013/14), os clubes não podem registrar perdas 

superiores a 45 milhões de euros no conjunto das duas temporadas anteriores (2011/12 e 

2012/13). Em 2014/15 os clubes não podem registrar perdas superiores a 45 milhões de euros 

nas três temporadas anteriores (2011/12, 2012/13 e 2013/14). De 2015/16 a 2017/18 as perdas 

não podem ser superiores a 30 milhões de euros. 

6. Sempre que um clube apresentar perdas superiores a 5 milhões de euros, passa a 

estar sob avaliação do Painel de Controle das Finanças dos Clubes da UEFA. É então 

obrigado a apresentar relatórios trimestrais e planos para solucionar o problema. Se o clube 

ultrapassar os limites previstos nos pontos anteriores, é aberto um processo disciplinar pela 

Uefa. 

7. As sanções disciplinares são avaliadas individualmente levando em conta a situação 

do clube e podem passar pela (a) suspensão da atividade desportiva, (b) exclusão da 

competição, (c) retirada de pontos nas competições europeias, e (d) proibição de inscrição de 

jogadores. 

Analisando as determinações acima, veem-se uma organização e penas para aqueles 

que não as cumprirem. Dessa forma, o clube é obrigado a se equilibrar financeiramente, o que 

é favorável para o mesmo, para que se profissionalize e tenha uma gestão com planejamento. 

http://www.futebolfinance.com/
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4.3 MODELO DE GESTÃO 

 

4.3.1 Marketing 

O Barcelona não possuía uma grande renda de marketing quando foi assumido, em 

2003, pela nova diretoria. Parte era pela falta de pontos atrativos no clube, e parte pela 

questão de a gestão estar subcontratada e distribuída em diferentes e pequenos contratos. 

A primeira atitude do Barcelona foi recuperar a gestão de ativos comerciais que 

haviam sido cedidos a diferentes operadoras e agências especializadas. As atividades que 

eram consideras chave deveriam então ser administradas pelo clube ao invés de terceirizadas. 

Os patrocinadores deixaram de ser uma longa lista e passaram a ser contratos maiores 

para melhorar a eficiência. Uma pequena venda e uma grande venda custam o mesmo, assim 

como a renegociação. Era melhor então ter poucos grandes contratos do que ter diversos 

pequenos. 

O Barcelona modificou a forma de trabalhar com a Nike e passou a ter um trabalho 

colaborativo aproveitando mais e melhor a imagem dos jogadores do clube. 

Outro ponto de atuação foi em amistosos e turnês do time na pré-temporada. A renda, 

nesse quesito, aumentou consideravelmente devido a vitórias e ao quadro de jogadores, assim 

como ao diferenciado programa de promoção que o clube fazia em turnês pelos países pelos 

quais viaja. A renda não era o único objetivo: as turnês passaram a ser uma vitrine global para 

lucros em longo prazo via venda de produtos e programas de televisão. 

De 2003 a 2008 o Barcelona foi o clube com mais aumento na renda. Isso ocorreu, 

pois foi investido no time para que fosse possível ter um produto melhor e um bom trabalho 

de comercialização. (SORIANO, 2010) 

Uma análise de ambiente foi feita pelo Barcelona no departamento de marketing, 

anteriormente desacreditado. A nova geração do clube soube valorizar o departamento, 

mesmo que tardiamente, já que outros inúmeros clubes europeus já possuíam 

desenvolvimento em ações referentes às marcas. 

 

4.4 ESTÁDIOS 

A renda relacionada a estádios cresce à medida que os clubes começaram a investir em 

instalações e o preço dos ingressos sobe de acordo com comodidade adicional, como cadeiras 

VIP. 
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O Camp Nou, estádio do Barcelona, é o maior da Europa e foi inaugurado em 1957. 

Mesmo com suas proporções, os rendimentos alcançados em 2003 eram consideravelmente 

menores que de outros clubes com estádios menores. O produto vendido foi repensado 

buscando novos clientes e revisando os preços. 

Com essa visão, a nova gestão do Barcelona considerou que seria importante 

transformar o estádio em um local confortável e com segurança, onde famílias pudessem estar 

presentes.  

Transformar o Camp Nou em um “parque temático” e rentável era um dos objetivos. 

Além da sua utilidade base, que era abrigar os jogos, o estádio também era um ponto de 

interesse turístico, o que até então não gerava rendas consideráveis como seria possível. Foi 

feito então um novo desenho de oferta e conseguiram que o ônibus turístico da cidade tivesse 

uma parada com visita no Camp Nou e que essa visita fosse mais atraente para seus clientes. 

Segundo o ex-vice-presidente do clube, segue explicação sobre a reformulação do estádio:  

 

Queríamos transformar o Camp Nou em um lugar seguro e confortável para o lazer 

familiar e também gerar mais negócio com as empresas. Todos os esforços estavam 

voltados para a erradicação da violência no estádio e foram construídos novos 

camarotes e assentos para empresas. Transformar o Camp Nou em um parque 

temático também foi outro objetivo. Percebemos que o estádio do Barcelona era um 

ponto de interesse turístico extraordinário e que, no entanto, não gerava toda a renda 

que potencialmente poderia proporcionar. Redesenhamos a oferta, fizemos com que 

o Bus Turístico52 da cidade tivesse nele uma parada e que a visita ao Camp Nou 

fosse mais interessante atraente. A renda se multiplicou por quatro em muito pouco 

tempo. (SORIANO, 2010, p.53-54).  

 

 

Foi trabalhada a redefinição do mercado de ingressos após perceberem que existia um 

grupo de torcedores de futebol que oferecia possibilidade de crescimento considerável: os 

turistas. Visitantes ocasionais da cidade e amantes do futebol, muitas vezes gostam de assistir 

a qualquer jogo, independente do adversário, e estão dispostos a pagar altos valores. Sendo 

assim, novos canais para alcançar esse grupo foram definidos via operadores turísticos e 

vendas a distância. 

No mesmo período de reformulação, também ocorreu um aumento de preço. A decisão 

não foi simples para a nova diretoria, porém era necessário pela defasagem que existia entre o 

Camp Nou e outros estádios europeus. Além disso, também se tornaria uma fonte de renda 

importante para a montagem do time. 

Mesmo após o crescimento de receita por atividades turísticas e preço de ingressos 

especiais, as finanças do clube ainda não iam bem e necessitava de um aumento. Foi 

necessário que o Barcelona ajustasse os valores de mensalidades de sócios e de passes, que é a 
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compra de pacote anual de jogos. Os aumentos variaram entre 20% e 40%, o que não foi 

muito bem recebido pela torcida.. “Foi um sacrifício necessário. O preço do passe do Camp 

Nou estava muito defasado. O assento mais caro no estádio do Barcelona estava custando 500 

euros por ano, enquanto o equivalente no Valencia custava 1.300 euros. Tínhamos de corrigir 

um pouco essa distância”, comenta Soriano (2010, p.54). Mesmo com a insatisfação o número 

de pessoas nos jogos não diminuiu; ao contrário, o quadro de sócios aumentou, subindo a 

receita total em 7%. 

O estádio atualmente tem capacidade para 99.354 pessoas e, entre as diferentes 

instalações ofertadas, o destaque fica para uma capela ao lado do vestiário, cabine 

presidencial, sala VIP, sala de imprensa, estúdios de televisão, centro de medicina esportiva, 

unidade de controle operacional, área de jogadores veteranos e o museu do clube. 

 

4.5 SÓCIO-TORCEDOR 

No Barcelona há três tipos de cartão sócio-torcedor, de acordo com a faixa etária. 

Segundo informações do site do clube, os grupos são: 

- Sócio Bebê: entre 0 e 1 ano. O valor da filiação é de € 40 e o programa é chamado de 

“O berço do Barça” e inclui uma camisa de sócio do Barcelona, um babador, um adesivo para 

o carro dos pais, cartão de associado com foto, impresso do estatuto do clube, emblema de 

bronze, carta de boas-vindas, manual do sócio e um diploma personalizado. 

- Sócio Infantil: existem duas diferentes faixas, de 1 a 5 anos e de 6 a 14 anos. As 

crianças de 1 a 5 anos pagam € 40, e para as crianças de 6 a 14 esse valor passa a € 84. As 

crianças inscritas ganham lancheira do FCB, cartão de associado personalizado com foto, 

pôster “Cresça com o Barça”, estatutos do clube, carta de boas-vindas e diploma 

personalizado. 

- Sócio Adulto: Acima de 15 anos. Inscrição de € 170 e está incluso no pacote cartão 

personalizado, estatuto do clube, carta de boas-vindas, emblema do clube em bronze e 

diploma personalizado.   

 

4.6 DIREITOS DE TRANSMISSÃO 

Na temporada de 2003-2004 começava um novo contrato de televisão para 

competições nacionais na Espanha. Tal contrato possuía uma parte importante da renda ligada 
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ao pay-per-view, ou seja, televisão a cabo. As vendas para promover partidas ligadas a esse 

serviço foram fortemente trabalhadas assim como promoções ligadas ao Barça TV, televisão 

própria do clube. 

Com divulgação e promoção, o Barça TV cresceu de 10.000 assinantes para 50.000. 

Nova programação e novo conteúdo ajudaram nesse crescimento. O objetivo era que o canal 

de televisão fosse de fato uma fábrica de conteúdo com possibilidades de ser vendido para 

televisões interessadas em informações que fossem relativas ao Barcelona, principalmente 

redes estrangeiras que não têm acesso diário à informação do clube. Essa internacionalização 

ajudou não só na parte financeira, mas também na imagem do clube além das fronteiras. 

Na Espanha os clubes têm uma negociação individual feita diretamente com as 

operadoras de televisão. De acordo com Soriano (2010) este é um modelo é mais justo de 

geração de receita por meio da televisão, pois leva em consideração o poder de negociação de 

cada um dos clubes e as redes de TV, em que o profissional de marketing pode trabalhar com 

a emissora a rentabilidade do seu clube. Segundo o mesmo, o modelo praticado no Brasil até 

pouco tempo, no qual a base era a coletivização de direitos de todos os times e divisão 

proporcional de renda, faria com que na Espanha os clubes FC Barcelona e Real Madrid 

tivessem 80% de todos os investimentos televisivos. Isso seria favorável para o Barcelona, 

porém tornaria a competição menos saudável. 

4.7 MELHORES PRÁTICAS 

 

4.7.1 A estratégia de mudança 

Após vencer as eleições da diretoria do FC Barcelona em 2003, os novos eleitos e 

líderes do clube precisavam organizar qual seria o plano de ação para que o clube retomasse o 

prestígio no futebol. Na época, como já dito anteriormente, o clube não estava bem 

financeiramente e era o décimo terceiro no posto do mundial em geração de receitas tendo um 

endividamento de que representava 150% da renda do ano. Com a queda do prestígio, ocorreu 

também a diminuição de sócios. Levando em conta o Barcelona como um dos melhores 

clubes mundiais e a forte representação do clube em relação aos barcelonistas, a nova 

diretoria concluiu que para que o problema fosse resolvido era necessário recuperar o clube 

tanto do prejuízo social como esportivo e econômico, resultados da má administração 

anterior. 
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A estratégia escolhida foi colocar em ação seu slogan: más que um club (mais do que 

um clube). Atualmente o slogan identifica o Barcelona em todo o mundo como o clube que 

mais representa a Catalunha. Para isso, a diretoria identificou a estratégia de forma 

contundente: “devolver o Barça à primeira linha esportiva e midiática mundial” (SORIANO, 

2010, p.49). Sendo assim, era necessário trabalhar as três fontes de renda: estádios, direitos de 

televisão e marketing. O futebol não é uma empresa como outro qualquer, pois existe 

fortemente o aspecto emocional. Sendo assim, não é possível trabalhar somente voltado para 

critérios econômicos empresariais.  

Para Soriano (2010), no universo do futebol, as estratégias podem ser pensadas de três 

diferentes níveis. O primeiro são os clubes que pensam em ser líderes e marcas mundiais. Na 

Inglaterra, por exemplo, há o Chelsea, Manchester United,o Liverpool e o Arsenal; na Itália, a 

Juventus, o Milan e a Inter de Milão; na Espanha, o próprio FC Barcelona e seu rival, o Real 

Madrid; na Alemanha, o Bayern de Munique é o clube que se encaixa nesse grupo. O segundo 

grupo engloba clubes que buscam ser bem-sucedidos e rentáveis em seus próprios países, 

arrecadando receita. Nesse grupo não interessa o reconhecimento global, podendo ser clubes 

oriundos de mercados consideravelmente menores como o francês. O Olympique de Lyon, 

clube francês, possui uma estratégia que vem sendo usada com sucesso  

 

O Lyon se conforma em ganhar a liga francesa, que não é pouca coisa, e em ser 

classificado na segunda fase da Liga dos Campeões, deixando aberta a possibilidade 

de ter sorte extra e uma série de acertos que os façam chegar à final. Dessa forma, o 

clube tem seu orçamento de renda e gastos correntes equilibrados, obtendo lucros 

substanciais com a venda de jogadores (SORIANO, 2010, p.45).  

 

 

O último grupo de nível estratégico é aquele dos clubes que almejam se manter na 

primeira divisão. Nesse caso, são clubes que tem objetivo de não ultrapassar o orçamento com 

pequenas atitudes para conseguir uma renda extra para as temporadas seguintes, ajudando a 

não ser rebaixado para segunda divisão. 

Para Soriano (2010) o mais importante não é escolher a estratégia a ser seguida ou 

qual a melhor estratégia para será seguida, o mais importante é executar tal estratégia com 

clareza e principalmente, com coerência. A estratégia é definida com base em aonde os 

clubes querem chegar. O como chegar aos objetivos é um desafio do planejamento 

estratégico, que abordaremos no tópico seguinte. 
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4.7.2 Planejamento do Barcelona 

O Barcelona soube criar de uma forma muito concreta o conceito de planejamento do 

clube. O lema “Más que um club” já existe desde 1968 e todos o reconhecem por essa frase. 

Quando se adentra o estádio Camp Nou é possível ver na arquibancada um belo mosaico com 

a frase. Na região da Catalunha o senso comum é forte por ser uma comunidade autônoma 

que se criou como uma outra nacionalidade ao longo da história. Na nova gestão iniciada em 

2003, era preciso reascender esse senso nos torcedores. Segundo Soriano (2010) decidir o 

posicionamento junto com outras variáveis é que fizeram o sucesso da nova gestão: “era 

preciso fazer chegar uma mensagem de entusiasmo e esperança, uma mensagem que a nova 

equipe de gestão e, sobretudo, Joan Laporta, o novo presidente do Barça, executaram de 

forma exemplar. O carisma de Laporta contribuiu decisivamente para que os torcedores 

apoiassem o novo projeto” (SORIANO, 2010, p.50). 

Após definir o posicionamento, o Barcelona precisava introduzir o mesmo na mente 

dos torcedores do mundo inteiro. Como questionado, “o que significa mais do que um clube 

para uma criança chinesa?” (SORIANO, 2010, p.67, grifos do autor). Tal tipo de 

questionamento fez com que, principalmente o departamento de marketing, buscasse uma 

forma de explicar o que é o FC Barcelona para aqueles que não conhecem nada da história 

social e política da Espanha. Esse fato fez com que ocorresse uma grande reflexão sobre qual 

patrocinador estaria na camisa do clube. Muitas marcas foram recusadas, pois não tinham 

sincronia com a filosofia em que os sócios acreditavam. Jordi Badia, diretor de comunicação 

do Barcelona, antes de decidir o patrocinador, apresentou o que seria o planejamento 

estratégico do clube. 
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Figura 1 - Pilares estratégicos FC Barcelona 2003-2008 

Fonte: SORIANO (2010) 

 

 

Por um lado o futebol espetáculo que fazia com que os torcedores lembrassem grandes 

nomes de jogadores, como Ronaldinho e Maradona; por outro, a marca com seu conteúdo e 

compromisso social, destacando que o clube pertence aos seus sócios e é uma entidade que 

não possui fins lucrativos (SORIANO, 2010). Após essa organização de pensamentos, 

propósitos e diretrizes, a diretoria concluiu que o Barcelona era regido por valores universais 

de paz e do esporte, assim como melhorias para o mundo. Sendo assim, uma sugestão de 

Evarist Murtra, que fazia parte daquela gestão, orientou os esforços na ajuda a crianças, 

escolhendo então a Unicef. Soriano (2010, p.69) relata o momento: “Foi uma decisão 

estratégica feita com muita reflexão que, em curto prazo, nos levava a renunciar a mais de 20 

milhões de euros por ano. Porém, pensávamos que estava de acordo com a essência última do 

clube e era possível explicar isso ao mundo”. No caso, o Barcelona não recebia, e sim pagava, 

para estampar o símbolo da Unicef em suas camisas, indo a um caminho completamente 

inovador e distinto das práticas mais comuns. 

4.7.3 Inovação no Barcelona 

 

O conceito de inovação vem crescendo aceleradamente e ganhando cada vez mais 

destaque no futebol, se tornando uma importante prática para a profissionalização de gestão 

esportiva. Para Soriano (2010) era importante entende o porquê de um concorrente ser líder e 

ter vendas consideravelmente mais altas. Além disso, é importante inovar no futebol, dado 

que os consumidores são fiéis torcedores e não mudam para a concorrência, sendo leais à 
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marca. Mesmo com tal lealdade é necessário ter iniciativas inovadoras para que seja possível 

conquistar cada vez mais os fãs, mantendo a fidelização. 

Em um mercado esportivo competitivo – como é cada vez mais o caso do futebol – em 

que as atrações podem se tornar facilmente em ultrapassadas, a necessidade de inovar a fim de 

atrair e manter o interesse dos torcedores nunca foi tão crítica quanto hoje. A inovação, então, 

pode surgir a partir de inúmeras formas distintas – uma nova marca, parcerias inusitadas, 

consolidar determinada marca em um mercado inexplorado, ou integrar a marca de esportes 

com outros setores. REIN et al. afirmam, ainda, que as possibilidades de inovação tiveram 

expansão com o aumento do número de canais de mídia e da informação disponível, e “as 

marcas esportivas que conseguirem transformar esses novos métodos de comunicação em 

estratégias diferenciadas de comunicação serão inevitavelmente as que mais benefícios 

obterão a partir desta tendência” (2008, p.308). 

A nova diretoria do Barcelona utilizou clubes que estavam nos topos de avaliações 

positivas, como o seu grande rival na Espanha, Real Madrid, e o inglês Manchester United, 

como benchmarking para a sua reestruturação. Segundo Soriano (2010, p.185): 

 

... o que fizemos foi diretamente copiar tudo o que o Manchester United fazia direito 

e que podia ser útil. [...] Não é errado entender o que seus concorrentes fazem bem e 

copiá-los, adaptando as coisas às características e necessidades de sua empresa e 

seus clientes. Do Manchester United aprendemos a estratégia comercial [...] e 

aprendemos que é muito mais eficiente ter poucos patrocinadores, mas grandes, em 

lugar de muitos pequenos.  

 

 

No caso do Real Madrid, a inspiração serviu para que ocorresse uma avaliação mais 

criteriosa do Barcelona em algumas práticas e em pontos que não parecessem positivos para o 

clube.  

 

naquele momento, o Real Madrid tinha estabelecido a norma de compartilhar os 

direitos de imagem com os jogadores que contratava. Em troca de pagar um dinheiro 

a mais no contrato, se reservavam de 50% dos ingressos por publicidade do jogador. 

À primeira vista, parecia uma boa ideia. Os craques mais midiáticos costumam 

ganhar em publicidade uma quantia equivalente ou superior a seu salário de jogador. 

[...] Nós julgamos uma má ideia e um foco constante de conflitos, pois distrai o 

jogador do que realmente é importante: treinar, jogar e ganhar. [...] E os horários dos 

treinamentos desses jogadores acabavam dependendo de suas agendas comercial e 

publicitária. (SORIANO, 2010, p.186). 
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4.7.4 Internacionalização do Barcelona 

Em 2003, com a nova diretoria, a principal meta e desejo, tanto dos novos gerentes 

como de todos os torcedores, era fazer com que o Barça se tornasse uma referencial do futebol 

mundial. Mesmo sem saber como o processo ocorreria, a equipe de gestão sabia que era 

necessário e inevitável ocorrer o processo de internacionalização de marca.  

Diversas práticas ocorreram para que a internacionalização fosse possível. Um dos 

principais pontos foi à contratação do jogador Ronaldinho Gaúcho – “a qualidade técnica, o 

rendimento e o carisma desse jogador foram a cara do novo projeto” (SORIANO, 2010, p.53). 

Além disso, turnês com o time em pré-temporadas ajudaram o clube a aumentar sua renda e 

principalmente “vitrines globais do FC Barcelona, com o objetivo de gerar futuras rendas 

derivadas da comercialização de programas de televisão ou de artigos esportivos que levavam 

a marca do clube nos lojas espalhadas pelo mundo” (SORIANO, 2010, p.56). Outro passo 

importante foi a TV Barça que, como citada anteriormente, aumentou o número de 10 mil 

para 50 mil assinantes me menos de dois anos.  

 

O objetivo era que o canal de televisão fosse, de fato, uma fábrica de conteúdo, 

suscetível de ser vendido às televisões interessadas na informação relativa ao 

Barcelona, especialmente as redes estrangeiras que não têm acesso diário à 

informação do clube. O processo de internacionalização do canal resultou um bom 

rendimento econômico e de imagem ao clube. (SORIANO, 2010, p. 55). 

 

4.8 O BARCELONA E O BRASIL 

O Barcelona é o clube estrangeiro preferido entre os torcedores brasileiros segundo 

uma pesquisa da empresa Stochos Sports & Entertainment. O clube catalão lidera a pesquisa 

com um total de 24,9% da preferência dos entrevistados. O ranking segue com Real Madrid 

em segundo lugar com 11,8%, Millan com 3,7%, Chelsea com 2,7% e Manchester Uniter com 

2,5%. 

O estudo faz parte de um Brand Tracking, ou seja, uma pesquisa específica que 

permite que empresas saibam como é sua penetração nos mercados via diversos pontos 

estratégicos que são pré-definidos. A entrevista foi feita com um total de 8.345 pessoas 

maiores de 16 anos, sendo 70% homens. A margem de erro é de 1,1%. O resultado da 

pesquisa não é uma simples coincidência, sendo o reflexo da relação histórica entre o 

Barcelona e aquele que é considerado o país do futebol. Ao longo da história, o FC Barcelona 
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sempre possuiu um elenco com diversos craques do futebol brasileiro, podendo-se citar 

Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e atualmente Neymar Jr. 

Ações sociais da Fundação FC Barcelona e a abertura da primeira escola oficial do 

clube no Brasil ajudam a estreitar relações. Além disso, títulos conquistados nos últimos anos 

ajudam que o Barcelona se torne uma referência. 
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5.0 CLUBE DE REGATAS DO  FLAMENGO 

 

5.1 FUTEBOL BRASILEIRO 

 

No Brasil, os clubes de futebol sempre foram considerados entidades sem fins 

lucrativos. Até a mudança na legislação, os clubes não prestavam contas à sociedade. Com a 

vigência da Lei Pelé, clubes passam a enfrentar um o desafio de transformar os clubes sociais 

em clubes empresas. Os Estados, as Federações Esportivas nacionais e estaduais, a 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF, o Clube dos Treze e tantas outras entidades devem 

adequar-se ao novo ambiente. 

Segundo Melo Neto (1998, p. 72), “é ilusão pensar que o aumento do fluxo de 

dinheiro nos negócios caracteriza a passagem do amadorismo para o profissionalismo”. O 

profissionalismo por um lado alavanca as relações de trabalho com os empregados do clube e 

na compra e venda de jogadores. Por outro lado, o profissionalismo na parte administrativa 

não acompanha esse desenvolvimento nos clubes, menos ainda quando o assunto é 

transparência organizacional. 

Uma forma de analisar a transparência de organizações, com ou sem fins lucrativos, é 

a análise de demonstrativos contábeis. A partir da publicação da Lei n.º10.672, de 15 de maio 

de 2003, os clubes de futebol ficaram obrigados a elaborar e a publicar demonstrações 

contábeis na forma definida na Lei 6404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), depois de 

auditadas por auditores independentes. Assim como em outros formatos de organização, as 

demonstrações contábeis de clubes são sujeitas aos Princípios Fundamentais da 

Contabilidade, sendo uma importante forma de comunicação do clube com o ambiente de 

negócios. 

Ao analisar os balanços de clubes, é possível avaliar a situação econômica e financeira 

em que eles se encontram. A elaboração é importante para melhorar as tomadas de decisão, 

não somente do clube como também de distintos agentes econômicos e sociais que participam 

da cadeia financeira ativamente.  

O esforço feito pelos clubes para que sejam cumpridas as exigências da Lei Pelé traz, 

entre outros benefícios, a melhora da imagem da instituição e a valorização de marca e atletas. 

No entanto, adverte Leoncini (2001), os clubes de futebol se veem diante de uma situação 

inusitada: por um lado, a pressão social, traduzida na chamada Lei Pelé; por outro, a situação 

financeira da maioria, endividados e sem caixa, assume caráter emblemático de ineficácia 

administrativa e desvalorização de seu produto ou marca. 
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5.2 HISTÓRIA DO CLUBE 

Em 1895 o Rio de Janeiro vivia um período de transformações tanto sociais como 

políticas. Um dos maiores centros urbanos de referência do país com pessoas de distintas 

classes sociais e culturas múltiplas. 

Desde esse período a população já possuía costumes esportivos e neste momento o 

grande destaque era para o remo. Os domingos eram voltados para os espetáculos de regata 

que ocorriam pela cidade. Para os atletas era dado um destaque de status ainda maior, o que 

chamava atenção do sexo oposto, feminino, pois naquela época era um esporte praticado por 

homens. Sendo assim, após alguns moradores da praia do Flamengo perceber os benefícios de 

ser um atleta, criaram um grupo de regatas com nome do bairro: Flamengo. (CLUBE DE 

REGATAS DO FLAMENGO, s/d) 

Em meados de 1895, reunidos em um famoso restaurante do Largo do Machado, José 

Agostinho Pereira da Cunha convidou os demais amigos para concretizar a criação do grupo, 

sendo então atendido por Mario Spíndola, Augusto da Silveira Lopes e Nestor de Barros. 

O primeiro desafio do grupo seria o de como conseguir um barco, o que foi 

solucionado com 400 mil réis (moeda da época) que foram investidos em uma antiga baleeira 

de cinco remos que estava parada há tempos em uma casa localizada na praia do Flamengo. 

Após a compra, o desafio se tornava então a reforma que era necessária na embarcação e a 

mesma foi levada de bonde para a antiga praia de Maria Angu, conhecida nos dias de hoje 

como praia de Ramos, para que um profissional pudesse reformá-la pelo valor de 250 mil réis. 

Em 6 de outubro do mesmo ano, a embarcação, que fora batizada pelo grupo como 

Pherusa, foi lançada ao mar com os seguintes integrantes: Nestor de Barros, Mario Espínola, 

José Felix da Cunha, Felisberto Laport, José Agostinho Pereira, Napoleão de Oliveira, 

Maurício Rodrigues Pereira e Joaquim Leovegildo dos Santos Bahia. Os remistas saíram da 

Ponta do Caju e seguiram para a praia do Flamengo. O percurso não foi simples e ocorreu 

uma virada forte do vento que provocou o naufrágio da embarcação, fazendo com que todos 

se segurassem como possível ao casco. Joaquim Bahia, exímio nadador, decidiu lançar-se ao 

mar em busca de ajuda; sua intenção era alcançar a praia e providenciar socorro para os 

demais. Após algum tempo, os jovens foram resgatados e a Pherusa rebocada até o cais. Todo 

o acontecimento com os integrantes da baleeira e de seu valente tripulante foi registrado no 

Jornal do Commercio do dia seguinte, fazendo com que o nascimento do clube já ocorresse 

aliado ao heroísmo e superação de seus jovens integrantes. 
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Após o ocorrido, os fundadores focaram no conserto da baleeira para que pudessem 

voltar ao trabalho. No entanto, antes que isso pudesse acontecer, a mesma foi roubada. Nada 

disso foi suficiente para fazer com que desistissem da criação do clube e mais uma vez se 

reuniram para uma nova compra, rebatizada com o nome de Scyra. 

Para que o sonho fosse concretizado, marcaram na casa de Nestor de Barros, na Praia 

do Flamengo, número 22, no dia 17 de novembro uma reunião para a fundação. Participaram 

do encontro: José Agostinho Pereira da Cunha, Mario Espínola, Napoleão Coelho de Oliveira, 

José Maria Leitão da Cunha, Eduardo Sardinha, Carlos Sardinha, Desidério Guimarães, 

Maurício Rodrigues Pereira, George Leuzinger, Augusto Lopes da Silveira, José Augusto 

Chauréu e João de Almeida Lustosa, que elegeram Domingos Marques de Azevedo como 

Presidente, Francisco Lucci Colás como Vice-Presidente, Nestor de Barros como Secretário e 

Felisberto Cardoso Laport como Tesoureiro. Foi decidido também que a data oficial de 

fundação seria no dia 15 de novembro, graças ao feriado de Proclamação da República. Na 

época, as cores escolhidas foram o azul e o ouro sincronizados em listras horizontais. Em 

1896 essas cores mudaram, pois os tecidos não eram achados com facilidade e desbotavam 

naturalmente pela salinidade e pelo sol. Sendo assim, as cores do uniforme passaram a ser 

vermelho e preto, em também listras horizontais com o escudo ao lado esquerdo, aliado a 

bermudas pretas e um cinto vermelho e branco. A sede do Flamengo ficou sendo o endereço 

da casa de Nelson de Barros que ficou conhecida posteriormente como República da Paz e do 

Amor, onde os barcos eram guardados. O interessante é que o primeiro presidente do 

Flamengo, Domingos Marques de Azevedo, não era integrante do grupo de rapazes que 

idealizaram o clube. Era um guarda-marinha que por acaso passava pelo local e, observando a 

movimentação, foi ver do que se tratava e acabou abraçando a ideia. 

5.3 LEI PELÉ 

A Lei Pelé, lei n° 9615, é conhecida também como Lei do Passe Livre. Foi criada em 

24 de março de 1998 e institui normas generalistas sobre o desporto brasileiro. A lei é com 

base nos princípios existentes na Constituição e revogou a chamada Lei Zico (Lei nº 8.672, de 

6 de julho de 1993). 

A Lei Pelé foi criada com o objetivo de tornar o esporte nacional mais transparente e 

profissional. Enquanto a Lei Zico era sugestiva, a nova lei é mandatória, pois impõe o fim do 

passe livre nos clubes de futebol e institui o direito do consumidor no esporte. A lei disciplina 
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a prestação de contas pelos dirigentes de clubes e criação de ligas. Também como um ponto 

importante, determina a profissionalização com a obrigatoriedade de transformar os clubes em 

“empresas”. 

A Lei Pelé surgiu quando o ex-jogador Pelé era Ministro do Esporte e presidente do 

Conselho do Indesp (Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto), e Hélio Viana de 

Freitas era vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto, cargo referente ao de 

secretário executivo do ministério. Hélio Viana de Freita foi o mentor e coordenador do 

projeto, e teve o apoio e supervisão do jurista Gilmar Mendes, na época subchefe jurídico da 

Casa Civil. 

Nesse ano 2013, a Lei sofreu alterações que garantem ainda mais a profissionalização 

do esporte no Brasil. Entre as alterações está a limitação de mandatos presidenciais e de 

diretores esportivos a quatro anos, com direito a apenas uma reeleição. A medida também 

prevê que haja maior participação de ex-atletas na gestão das instituições e também nos 

processos eleitorais. 

5.4  CBF – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 

No Brasil a CBF é a entidade máxima relacionada ao futebol. Foi fundada em 1914 

com o antigo nome de Confederação Brasileira de Desportos e é filiada à FIFA e à 

CONMEBOL (Confederação Sul – Americana de Futebol), assim como a FIFA, controla e 

administra o futebol do país. 

A CBF é uma sociedade privada e tem a formação atual desde 1979, direcionada 

especificadamente ao futebol. É responsável pela organização de campeonatos e pela 

administração das seleções femininas e masculina de futebol. 

Nos últimos anos, a CBF vem demonstrando resultados positivos em sua gestão e teve 

um incremento de 59% de sua receita total. De 2011 para 2012, passou de R$300,6 milhões 

para R$ 360,1 milhão, ou seja, um aumento de quase 20% entre os anos, como pode ser 

observado no gráfico a seguir: 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9lio_Viana_de_Freitas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9lio_Viana_de_Freitas&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gilmar_Mendes
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Gráfico 3: Evolução da Receita total da CBF em milhões 

Fonte: Balanço CBF – Análise BDO 

 

 

Mesmo com o crescimento de receita, é possivel notar que o lucro líquido reduziu. 

Isso ocorreu devido às despesas nos últimos anos.  

A CBF tem como maior fonte de receitar os patrocínios e os direitos de tevê. Nos 

últimos anos, os mesmos representam 90% da receita total. 

 

 

Gráfico 4 – Evolução de Receita CBF 

Fonte: Balanço CBF – Análise BDO 
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O faturamento com patrocínio cresceu mais de R$70 milhões nos últimos anos, 

enquanto os direitos de transmissão aumentam mais de R$80 milhões no mesmo perido. 

 

5.5 SITUAÇÃO DO FLAMENGO 

O Flamengo é uma marca forte, mas que sofre por conta de fracas gestões ao longo 

das últimas décadas. No balanço patrimonial de 2012, o clube mostra sua força e os reflexos 

de gestões precárias ao mesmo tempo.  

As receitas do clube cresceram 15% em 2012, percentual inferior ao de muitos outros 

clubes, mas sofreu nos seguintes pontos: receitas de bilheteria caíram 34% pelos jogos terem 

ocorrido no estádio Engenhão; receitas de publicidade caíram 1%; e receitas de TV cresceram 

11% depois do salto que havia ocorrido em 2011, quando o crescimento havia sido 113%. 

Mesmo com essas informações, o clube atingiu R$ 212 em receitas e ficou com o posto de 3° 

maior do futebol brasileiro. 

Os custos do clube não são considerados bons, mas podem ser vistos como aceitáveis, 

com o crescimento de 18%, pouco acima das receitas. 

A receita registrada no demonstrativo do Resultado do Exercício representa o 

faturamento que deveria ter sido recebido naquele ano, e isto pode não retratar o dinheiro que 

efetivamente entrou no caixa. No gráfico a seguir, é possível acompanhar o desenvolvimento 

de receita operacional bruta: 
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Gráfico 5: Evolução de Receita Bruta 

Fonte: Magia Rubro Negra 

 

 

 

No gráfico acima é possível observar que o principal fator de crescimento de receitas 

do Flamengo foi o novo contrato relacionado a direitos de televisão em 2010. Outra 

observação importante é a diminuição do impacto de receita com bilheterias e dos direitos 

federativos (venda de jogadores.) 
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A maior participação da TV está presente nas receitas dos 20 maiores clubes 

brasileiro. No Flamengo, pelo tamanho, a dependência é ainda maior do que a média do 

mercado, inclusive os direitos televisivos representaram metade da receita em 2011 e 2012. 

Vale observar que, em comparação com a concorrência, o Flamengo não é um clube vendedor 

de atletas. 

É possível comparar as receitas acumuladas e atualizadas monetariamente das duas 

gestões anteriores. Além do já esperado impacto positivo do novo contrato de transmissão, os 

números mostram uma queda de arrecadação proveniente de bilheteria durante a última 

gestão, comandada por Patricia Amorim. Essa observação pode indicar o afastamento entre 

time e torcida e uma grande contribuição do fechamento para as obras no Maracanã. Tais 

informações são possíveis serem analisadas na tabela seguinte, na qual é possível ver um 

comparativo entre as receitas de cada um dos nichos de arrecadação, bem como suas 

representatividades: 

 

Tabela 2 - Valores comparativos de gestões 

Em milhões de R$ - valores atualizado monetariamente para 2012 (IGPM acumulado) 

Item 
Triênio Marcio 

Braga Triênio Patricia Amorim 
Evolução 

% 

RECEITA OPERACIONAL 408,66 556,06 36% 

TV 124,22 255,76 105,9 

Bilheteria 69,56 44,93 -35,40% 

MKT 66,64 122,71 84,20% 

Venda de Jogador 64,58 17,98 -72,20% 

DVs 23,73 31,74 33,80% 

Receita Social + Olímpicos 50,04 82,03 39,40% 

Fonte: Magia Rubro Negra 

 

5.6 ESTÁDIOS 

No fim dos anos 1990 e no início dos anos 2000, os clubes brasileiros passavam por 

um momento difícil devido à má gestão financeira interna. Atualmente esse quesito melhorou, 

parte pela escolha do país como sede da Copa do Mundo de 2014. A escolha da FIFA fez com 

que as candidatas a cidades-sede se organizassem, assim como os clubes. 

Um dos fatores da crise financeira foi considerado a elevação brutal da folha salarial e 

as dívidas que foram geradas graças a um planejamento errôneo. Houve fuga de investidores 

do Brasil, assim como a falta de interesse do público em ir aos estádios e baixo valor 
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investido pela televisão pelos direitos de imagem de campeonatos (SOMOGGI; SZPERLING; 

FERREIRA, 2002). 

De todos os fatores, talvez o mais prejudicial para os clubes seja a situação dos 

estádios : degradados, inseguros, desconfortáveis e sujos. Todas essas características 

afastaram torcedores e famílias do ambiente. Os torcedores que se preocupam com os quesitos 

citados são os de maior potencial de fidelização e são aqueles que atualmente os clubes estão 

tentando reconquistar, seja pela renovação dos estádios ou pelas práticas de incentivos a 

sócio-torcedores. 

A recuperação e remodelação dos estádios brasileiros são um dos caminhos de sucesso 

dos clubes, tão importante quanto a tradição e títulos, pois o estádio é uma das formas de 

estreitar a relação entre clube e torcedor, sendo essa relação a mesma de cliente-empresa. 

Atualmente o Flamengo não possui nenhum estádio e tem no Estádio Jornalista Mario 

Filho a sua casa. Após a reforma, as negociações entre o Flamengo e o consórcio, aquele 

detém os direitos do estádio, foram conturbadas até chegar a um acordo final.  

Com o acordo em 2013, o Flamengo poderia jogar até dez partidas com mando de 

campo em outros estádios, permitindo que o clube fizesse apresentações para seus torcedores 

de outros estados, como no Mané Garrincha, em Brasília. Além disso, ficou estabelecido que, 

quanto maior for à renda bruta com a venda de ingressos, maior será a participação percentual 

do clube no resultado líquido do jogo. Ou seja, a torcida impulsionará a arrecadação do 

Flamengo no Maracanã. 

 

 

5.7 SÓCIO-TORCEDOR FLAMENGO 

O Flamengo lançou em março de 2013 o Nação Rubro-Negra, projeto de sócio-

torcedor que busca atrair os apaixonados pelo clube para ajudarem na construção de um 

Flamengo mais forte.   

Em um primeiro momento, são seis diferentes tipos de planos. Além de participar do 

crescimento do Flamengo, o sócio-torcedor tem prioridades, facilidades e descontos na 

compra de ingressos para todos os jogos do time. Este pode ser considerado o grande 

benefício do sócio torcedor. 

Além disso, cada associado pode ter acesso automático ao “Movimento Por Um 

Futebol Melhor”, que traz descontos em produtos e serviços. São empresas que fazem parte 
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do cotidiano do torcedor, como Danone, AmBev, Burger King, Seara, Unilever, Netshoes, 

Sky, Bradesco e Pepsico, entre outras. 

Seguem-se os seis diferentes planos, com seus benefícios e preços: 

 Raça (R$ 39,90) - O torcedor tem prioridade de compra de ingressos em relação a 

todos os outros que não aderirem ao programa. Além disso, já entra no plano de 

descontos do Movimento Por Um Futebol Melhor. 

 +Raça (R$ 69,90): O torcedor tem mais prioridade do que o plano Raça em relação 

às compras de ingressos. 

 Amor (R$ 99,90): É possível acrescentar um dependente (com acréscimo da taxa 

de R$30 por mês). O torcedor tem preferência para comprar ingressos em relação 

aos sócios do Raça e +Raça. 

 +Amor (R$ 129,90) Nesse caso, o torcedor pode ter até dois dependentes (com 

acréscimo da taxa de R$ 30,00 por mês para cada um) e com prioridade de compra 

em relação aos sócios do Amor, +Raça e Raça.  

 Paixão (R$ 159,90): Programa para o torcedor que deseja ter a opção de inscrever 

até dois dependentes (com acréscimo da taxa de R$ 30,00 por mês para cada um). 

O mesmo ainda obtém preferência na compra de ingressos em relação a sócios de 

todas as categorias anteriores e dos demais torcedores. 

 +Paixão (R$199,90): É o plano com maior prioridade de compras e preferências. 

Além disso, é possível incluir até três dependentes (com acréscimo da taxa de R$ 

30,00 por mês para cada um). 

Como é possível ver, o grande diferencial entre os planos diz respeito à possibilidade 

de inclusão de dependentes e à prioridade de compra. 

5.8 DIREITOS DE TRANSMISSÃO 

Segundo Summers e Morgan (2007), sempre que existe alguém assistindo, ouvindo ou 

praticando um esporte, a atividade é chamada de consumo esportivo. É possível assistir aos 

jogos em estádios ou pela televisão. Para os clubes, um dos principais papéis é recrutar cada 

vez mais pessoas para os estádios. 

Nos países industrializados, uma grande tendência é o crescimento de consumo 

indireto do esporte, sendo o principal canal a mídia televisiva. Pozzi afirma que:  
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... sem dúvida, a influência mais importante no marketing esportivo moderno tem 

sido o crescimento mundial na cobertura esportiva pela TV, sem a qual o gigantesco 

crescimento no interesse pelo esporte nunca teria ocorrido e as várias indústrias que 

dependem do esporte nunca teriam se desenvolvido. (POZZI, 1998, p.84). 

 

 

A citação acima pode ser confirmada pelo histórico no Brasil, seja pelo voleibol, que 

se popularizou graças às transmissões de jogos pela TV, ou como no caso do tênis, que 

ganhou reconhecimento com conquistas do atleta Guga nas quadras e conquistas do torneio 

Roland Garros. 

Cada vez mais o futebol, líder na preferência dos clientes de esporte com a maior 

audiência esportiva, vem sendo visto pela televisão. Atualmente a relação entre futebol e TV é 

de dependência mútua. A televisão tem o futebol como uma das principais alternativas de 

estratégia de programação, tanto para o mercado de consumidores como para o mercado 

publicitário. 

A parceria entre TV e futebol não foi saudável e necessária desde o início, tendo 

demorado algum tempo para ser iniciada e fortificada. Até o início dos anos 80, clubes 

ingleses não permitiam a transmissão de jogos de campeonato pela TV com medo de que tal 

ação desestimulasse os torcedores de comparecerem aos estádios. Foi necessária mais de uma 

década para que os clubes entendessem que as transmissões eram dinheiro e publicidade 

gratuita (KUPER; SZYMANSKI, 2010). Foi assim que os programas esportivos aumentaram 

sua participação na TV em mais de 500% e atualmente possuem diversos formatos de 

transmissão: coberturas esportivas, jornais diários de esportes, documentários e vários outros. 

No final dos anos 90, grande parte dos times europeus obtinha contratos consideráveis 

graças ao surgimento da televisão a cabo. O mesmo ocorreu no Brasil num período mais 

recente. Apesar de a TV aberta ser um meio de comunicação muito utilizado, a TV paga se 

tornou um formato de comunicação para acompanhamento do esporte. 

Segue gráfico das mídias usadas para acompanhamento de esporte, segundo o Dossiê 

Esporte (IPSOS-MARPLAN; SPORTV, 2006). 
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Gráfico 6 : Mídias mais usadas para acompanhar o esporte 

Fonte: IPSOS-MARPLAN; SPORTV, 2006 

 

 

 

Segundo dados de 2009 da empresa de consultoria e auditoria Crowe Horwath RCS28, 

as receitas de TV no Brasil significam 28% de toda a receita gerada no mercado brasileiro dos 

clubes de futebol no ano – 5% a mais que 2008, quando o percentual era de 23%.   
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Tabela 3 - As receitas de TV dos clubes brasileiros em 2009 

 

Fonte: FUTEBOL FINANCE, 2010 

As receitas de televisão são relativas às competições das quais os clubes participam, 

como Campeonatos Estaduais, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa Sul-

Americana e Copa do Brasil.  

Em 2009, ano em que foi campeão brasileiro, o Flamengo foi o líder em receitas de 

televisão, gerando cerca de R$ 44,2 milhões, valor superior às receitas de transmissão geradas 

por alguns clubes de ligas europeias de proporções médias, como a Liga Portuguesa. 

O valor pago pelas emissoras de televisão é uma das principais fontes de receita do 

futebol no mundo. Inglaterra, Alemanha e Itália, que detêm os três principais campeonatos em 

termos de valores pagos pela televisão, até pouco tempo atrás permitiam que os clubes 

fizessem individualmente suas negociações com as empresas de televisão, mas a diferença 

astronômica entre os principais clubes e os de menor expressão fez com que o modelo fosse 

deixado de lado em prol de uma negociação igualitária e que impactasse um maior poder de 

competição entre os clubes. 

Tradicionalmente, o Brasil aplicava a negociação coletiva para a venda dos direitos de 

transmissão, porém em fevereiro de 2011 esse formato deixou de ser o utilizado. 

A mudança do cenário brasileiro, liderada por Andrés Sanchez, ex-presidente do 

Corinthians, contou com apoio dos principais clubes. Todos romperam com o Clube dos 13, 
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entidade que controlava toda a negociação coletiva e fazia a partilha dos valores arrecadados 

com as vendas de transmissão. Sem função, a entidade acabou extinta. 

A partir do momento que os clubes brasileiros começaram a negociar individualmente 

seus contratos, o que pôde ser notado foi um considerável crescimento nos valores 

arrecadados e, consequentemente, um aumento na diferença de valores pagos entre os clubes 

– fator que causa disparidade entre os 12 principais clubes brasileiros e, é claro, prejudica os 

clubes menores, pois recebem um menor investimento. 

A tabela a seguir mostra a variação das cotas em 2011 e 2012, período em que ocorreu 

a mudança de formato: 

 
Tabela 4 - Comparativo entre cotas dos clubes 2011 x 2012

 
Fonte: BESOUCHET (2013) 

As principais ligas do mundo dividem 50% dos recursos de forma igualitária entre 

todos os clubes participantes, 25% pela colocação no campeonato e somente 25% pelo 

tamanho das suas torcidas. As ligas que não usam exatamente esse formato se utilizam de 

algo muito similar a isso.  

No Brasil o modelo adotado para pleitear maiores cotas é basicamente o tamanho da 

torcida – o modelo é totalmente diferente do aplicado pelas principais ligas mundiais – e 

remunera não apenas o desempenho dos clubes, mas também aquele que mais tem seus jogos 

televisionados. 
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5.9 MARKETING  

Quando a nova gestão do Flamengo assumiu no início de 2013, encontrou alguns 

problemas no departamento de marketing, entre os quais: inexistência de qualquer 

planejamento, performance e perspectivas; ausência de um patrocinador master há mais de um 

ano e meio; inexistência de um programa de sócio-torcedor; inexistência de um projeto 

consistente de licenciamento de produto; e os poucos patrocinadores existentes com seus 

contratos expirados entre fevereiro e abril. 

Após um ano de trabalho, algumas mudanças já ocorreram. Um diretor executivo com 

experiência no mercado foi contratado para profissionalizar o departamento. Com isso, ao 

longo do ano de 2013 foi possível elaborar um plano de ação de curto prazo que possuía 

metas ousadas, porém factíveis. O clube assinou contrato de longo prazo com empresas que 

gozam de reconhecimento e prestígio no mercado internacional: a Adidas e a Peugeot. Além 

disso, foram feitas renegociações de contratos antigos, buscando condições financeiras e 

estratégicas mais favoráveis ao clube. O lançamento do sócio-torcedor, citado anteriormente, 

foi um sucesso e teve uma grande evolução ao longo do ano, graça ao bom desempenho do 

clube na Copa do Brasil, campeonato este em que o Flamengo conquistou o título. 
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6.0  ENTREVISTAS DE CAMPO 

O estudo de campo contou com uma amostra de oito pessoas que são qualificadas e 

capacitadas para colaborar com informações necessárias. Foram entrevistados: dois jogadores, 

um dirigente, um preparador físico, um técnico, uma nutricionista, um jornalista esportivo e 

um responsável por área jurídica. As principais entrevistas serão aqui abordada. 

Os nomes não serão citados conforme acordo com todas as partes para que não se 

comprometa o lado profissional. Sendo assim, siglas irão denominar cada um, e devem ser 

seguidas como orientação no início deste trabalho. 

J1 é atual jogador do Flamengo, tendo já tido uma passagem pelo clube em 2005 e 

tendo sido atleta dos seguintes clubes: no Corinthians, Atlético Mineiro, Figueirense 

Fernerbahçe (Turquia) e Arsenal (Inglaterra). É um atleta mais maduro com experiências 

internacionais e considerações importantes.  

O primeiro questionamento feito foi quais eram as diferenças entre a última passagem 

no Flamengo, em 2005 como citado, e atualmente. O jogador afirma que no passado o clube 

não era bem estruturado, as informações eram desencontradas, o clube não possuía um CT e 

os treinamentos ocorriam na sede da Gávea. Para J1, os atletas não possuíam conforto 

necessário e adequado para o trabalho e a academia para treinamento físico era composta de 

aparelhos antigos e sem espaço, considerado “amontoados” segundo palavras do próprio. Pela 

falta de espaço, possuíam vestiários precários e fisioterapia não estruturada. Quando 

questionado sobre a atualidade do clube, J1 elogia a nova estrutura e o começo de uma nova 

gestão. O CT do Ninho do Urubu, como é nomeado o Centro Técnico do Flamengo, é um dos 

principais pontos de elogio. Para F1 o clube mostra uma clara mudança de estruturação e 

valores. 

Um dos temas abordados por J1 é a questão da dimensão do Flamengo e a realidade 

que era encontrada anteriormente. Para ele, quando um jogador vem de um clube menor – 

como ocorreu com ele quando na primeira vez saiu do Figueirense e começou uma temporada 

no Flamengo – o jogador tem uma visão do Flamengo “grande” e se questiona como clubes 

tão menores tem muito mais estrutura que o Flamengo. Segundo ele, “Flamengo do Zico, 

Flamengo da maior torcida”. 

Para J1, jogar fora do Brasil é “a metade de um sonho”. Jogar em um clube grande e 

jogar na seleção brasileira são as duas maiores ambições dos jogadores. Nesse momento fica 

clara a forma como os times brasileiros são vistos, sendo considerados “não tão grandes” 
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como times europeus. Além de ser uma grande ambição, J1 também considera um grande 

desafio pela questão de imersão em uma nova cultura, língua e distância da família. 

Quando questionado sobre as desvantagens e vantagens de ser funcionário de um 

clube fora do país, J1 cita como vantagens: “Conseguir algo mais rápido na vida, estruturação 

financeira, nova cultura e poder estruturar a vida dos familiares financeiramente”. Como 

desvantagens a distância da família e o frio são os pontos mais importantes. 

A mesma questão foi colocada sobre o retorno ao país, Brasil, quais seriam as 

vantagens e desvantagens de voltar. J1 é assertivo e diz que “não trocaria o Brasil para viver 

em qualquer outro lugar do mundo por muito tempo mais” tem “orgulho de ser brasileiro e 

gosta de viver aqui”. Atualmente J1 não consegue ver desvantagens em voltar, pois a estrutura 

de trabalho, no ponto de vista dele, melhorou muito, além de estar próximo aos familiares. 

Um ponto de importância citado por J1 é a abordagem da imprensa. A diferença de 

organização para ele é visível entre Brasil e Europa. Na experiência citada, no Arsenal os 

jogadores tinham um planejamento de entrevistas e todos sabiam quando e onde iriam dar 

entrevistas, tudo era planejado e a imprensa não tinha acesso tão fácil a todos. J1 Busca trazer 

para o Flamengo o profissional que era responsável por essa organização e tem uma visão de 

que a imprensa atrapalha, fora de campo, às atuações dentro de campo, criando opiniões 

públicas e deixando a vida pessoal do jogador muito próxima da profissional. 

J2 também é funcionário do clube, onde trabalha desde 2003. O jogador passou por 

duas distintas gestões e pontua que atualmente, na nova gestão, existe uma maior organização, 

programação e principalmente salários em dia. Anteriormente não existia uma proximidade da 

diretoria com o elenco e as informações muitas vezes eram conhecidas via imprensa. 

Atualmente a relação diretoria x elenco é muito mais próxima, e reuniões e visitas ao CT são 

frequentes, segundo J2. 

J2 acredita que a principal proposta da nova gestão é transformar o Flamengo em uma 

empresa e criar uma imagem para o clube. Na opinião de J2, melhorar a imagem do clube fará 

com que o mesmo se torne ainda mais conhecido e importante, o que seria importante 

financeiramente. 

Quando questionado sobre a relação com a torcida, J2 é convicto e diz:  

 

A torcida do Flamengo é diferente, contagia. Quando tem que aplaudir, aplaude. 

Quanto tem que apoiar, apoia. Mesmo quando a coisa não está muito boa, mesmo 

cobrando, a torcida sempre está por perto. Esse é o diferencial do Flamengo. Entrar 

no Maracanã e ver aquela torcida no anel, não tem como não correr. 
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Essa citação mostra o quanto o quesito “paixão” é importante não só no Flamengo 

como no futebol em geral. O sentimento relacionado ao futebol é algo não mensurável, mas é 

certo que impacta não só dentro de campo, como também na parte de gestão. Para J2 o 

programa de sócio-torcedor foi importante para trazer os torcedores para mais perto do clube. 

Questionado sobre a influência do futebol europeu no Brasil ou vice versa, J2 afirma 

que, na sua visão, o Brasil aprende muito mais com o futebol estrangeiro, mesmo sendo 

considerado o “país do futebol”; a forma como funciona o futebol europeu e as condições que 

os clubes possuem para sua equipe são um destaque impar. No caso, considera que o Brasil 

tem os melhores jogadores, mas que a forma de administrar é que faz a real diferença.  

Uma das perguntas feitas à J2 foi “O que impulsiona um jogador a sair de um clube 

brasileiro e se aventurar em outro país?”; a resposta foi que esse seria o ápice da carreira. 

Questionado se a questão financeira era o mais importante, J2 acredita que é um diferencial, 

pois os clubes estrangeiros têm condição de pagar um melhor salário, mas vê na experiência e 

na evolução profissional os maiores destaques. O jogador acredita que conviver com uma 

administração diferenciada, conhecer e vivenciar novos campeonatos e possuir uma condição 

de trabalho de primeira são os verdadeiros benefícios. J2 enxerga o futebol como lazer e se 

sente um privilegiado por ganhar dinheiro com algo que, para ele, é uma diversão. Acredita 

que o lado financeiro é, sim, o grande diferencial para alguns profissionais, mas não se coloca 

nesse grupo, mesmo afirmando que almeja conquistar um espaço em um grande clube 

europeu. 

J2 tem o perfil da grande maioria dos jogadores: veio de uma família humilde e 

sempre buscou no futebol a mudança de sua vida. Cita que toda dificuldade passada pela 

família é um incentivo a mais para construir a carreira e continuar brigando para ser um 

profissional reconhecido. Diversas vezes fala sobre o pai e a ajuda que o mesmo deu desde o 

começo. Como ponto interessante, lembra que o futebol sempre pagou seus estudos, pois 

jogava nos times das escolas para ter bolsa estudantil. Todos esses pontos acabam por 

contradizer a afirmação feita de que “o lado financeiro não é o mais importante”, pois ele 

deixa claro ao longo da entrevista que todo o esforço é para as conquistas de bens materiais, 

principalmente quando questionado sobre o que precisaria melhorar dentro de um clube 

brasileiro e a resposta foi assertiva: “pagamento de salários em dias, o que anda bem mais 

organizado”. 

Após entrevistar dois jogadores do clube, foi feita uma entrevista com o técnico atual. 

Depois de jogar pelo Flamengo há muitos anos, T1 (como será chamado ao longo desse texto) 

trabalha no Flamengo há três anos e passou por duas diferentes gestões, a anterior e a atual. 



69 
 

T1 acredita que a forma de encarar o clube atualmente é diferente. Os pensamentos são 

totalmente voltados para o lucro, mas respeitam os profissionais e se preocupam em qualificar 

os profissionais para que eles possam render mais para o clube. Questionado sobre o que seria 

essa qualificação, T1 explicou que a atual gestão tem planos de intercâmbios em que 

profissionais de diversas áreas são enviados para grandes clubes europeus, como Barcelona, 

Real Madrid e Millan, para buscar informações e trocar experiências. 

Por ser um ex-jogador, T1 compara os distintos tempos do futebol. Para o entrevistado 

a diferença é considerável e anteriormente o futebol vivia apenas da renda de estádios, mas 

atualmente os números são astronomicamente mais altos e o negócio muito mais complexo. O 

volume de dinheiro injetado no futebol criou uma estruturação muito maior. No passado a 

comissão técnica era composta de duas pessoas, mais de dez a menos que nos tempos atuais. 

Outras duas diferenças que podem ser consideradas são o processamento de informação – que 

hoje em dia é muito maior e disseminado e quando ocorre um jogo também se tem acesso à 

informação completa do adversário – e o material esportivo totalmente diferenciado. 

Outro ponto de vista colocado por T1 é a questão de formação do atleta e ser humano. 

Antes o clube se preocupava em formar homens e atletas, o que não ocorre atualmente quando 

a única preocupação é a formação do atleta – o que na opinião de T1 pode ser a grande razão 

da não formação de uma equipe sólida e contínua. 

Outra entrevista realizada foi com um conhecido jornalista esportivo e fanático por 

futebol. Nesse momento houve uma visão mais ligada à paixão aliada a conhecimentos 

técnicos. O entrevistado será identificado como R1. 

Na visão de R1 o clube de futebol é visto como uma paixão, algo amador que não 

possui um dono. A gestão não é “culpada” por nenhuma atitude severamente, fora as críticas  

da imprensa e de torcedores; sendo assim, quando não se tem um dono, não se tem quem 

condenar e a impunidade acaba sendo um álibi para determinadas atitudes. Para os torcedores 

existe um conformismo, pois existe o pensamento, na visão de R1 de que “o futebol é assim 

mesmo e vai ser sempre assim”, ou seja, a mudança acaba não sendo algo vislumbrado.  

R1 acredita que não se pode copiar o modelo de futebol europeu, pois há diferenças 

culturais que afastam os brasileiros da realidade de um grande clube europeu como o 

Barcelona. O brasileiro é muito mais emocional e quente, não tem a racionalidade do europeu. 

A forma de se portar em um estádio é uma característica que deixa clara essa diferença. 

Um dos grandes problemas do futebol brasileiro para R1 é a imprensa. Segundo o 

jornalista a imprensa não está preparada e possui todos os canais de comunicação que são 

criadores de opinião pública. Um exemplo citado foi o caso de profissionalização e 
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remuneração de presidentes de clube. Segundo R1, na primeira crise ou problema no clube 

sairiam na mídia opiniões como: “Se o presidente ganha R$ 200 mil e o clube precisa de um 

lateral, tira o salário do clube e compra o jogador”. Assim como os clubes, para R1, a 

imprensa também não é profissional e causa problemas para a gestão. 

Quando questionado se acha a falta de estádios um problema para o futebol carioca, 

R1 discorda. Entende que é uma boa forma de alavancar as receitas, porém acredita que no 

Rio de Janeiro o Maracanã é a grande casa de espetáculos, do que realmente é uma partida de 

futebol. Deixar de jogar suas partidas na “grife” Maracanã é prejudicial na visão dele, além de 

acreditar que um clube carioca ganhe força perante o adversário quando anunciado um jogo 

no estádio, principalmente o Flamengo. Nas palavras dele: “Quem não tem medo de jogar 

contra o Flamengo no Maracanã? É assustador”. 

A última questão abordada foi a do produto “amor” e “paixão”. Segundo R1 ninguém 

aprende como vender paixão em faculdade ou curso algum. Esse é um ponto de atenção para a 

gestão. Segundo ele, a principal estratégia é entender como lidar com o sentimento que os 

torcedores têm. Considerou-se importante uma colocação dele:  

 

O futebol é o único produto que, de forma alguma, seus consumidores mudam de 

marca. Independente do que acontecer, seja por amor ou até mesmo por vergonha, é 

muito difícil um clube perder clientes. O grande mistério é como manter esses 

clientes sempre por perto. O cliente pode estar passivo e a ideia é que ele esteja 

sempre ativo.  

 

 

Continuando essa linha de conversa, R1 comenta que discorda da tentativa de elitizar 

os estádios exatamente pelo afastamento que isso pode criar. O dilema fica entre 

“financeiramente ser lucrativo ou comercialmente ser estratégico”. 

 O próximo entrevistado, nomeado como B1, faz parte da gestão da categoria de base 

do Clube de Regatas do Flamengo e trabalhou durante 25 anos no mercado financeiro, sempre  

acompanhando o clube pois o pai foi diretor durante um longo período. B1 afirma que quando 

aceitou o desafio, encontrou a base do clube em situação precária e de abandono: Não existia 

ajuda de custo para os jogadores, alimentação não era fornecida e o alojamento era 

extremamente precário. Para B1 o futebol profissional é feito de resultados enquanto no 

futebol de base deve trabalhar a ideologia de formação de atletas e seres humanos. 

 Após iniciar no novo cargo, a primeira providencia tomada por B1 foi a busca de 

verba para alimentação, que atualmente recebem almoço todos os dias. Além disso, B1 fez 

uma reformulação no quadro de funcionários e contratou empregados de sua confiança para as 
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diversas áreas de comissão técnica - nutricionista, pedagogo, assistente social, psicólogo, 

fisiologista, massagista e etc – e acredita que a principal qualidade de um bom gestor é: 

 

Colocar as pessoas certas nos lugares certos e que todos tenham ideologias de 

trabalho alinhadas. 

 

 

A base do Flamengo possui cinco categorias diferentes - Pré mirim, mirim, infantil, 

juvenil e juniores - que são segregadas de acordo com a faixa etária. 

Outra mudança importante foi a melhoria na parte de infraestrutura. Atualmente o clube 

possui um centro de treinamento, conhecido como Ninho do Urubu, que é composto por 

alojamentos para os jogadores que vem de fora do estado do Rio de Janeiro. 

 Anteriormente os treinamentos aconteciam no CT (centro de treinamento) e a parte de 

gestão de base se mantinha na sede do clube, na Gávea. Para B1 era importante que ambos 

estivessem próximos e solucionou o problema alocando módulos de container para que fosse 

possível o trabalho de gestão próximo ao trabalho de preparação dos times. 

O Flamengo durante muito tempo teve sucesso na evolução dos seus jogadores de base, 

porém, nos últimos tempos esse pratica não estava ocorrendo e para B1 a falta de estrutura era 

um dos principais motivos. Com a nova estruturação os resultados já começam a aparecer e 

novos jogadores da base ganham destaque no futebol, o que é muito importante para o clube 

tanto financeiramente como estrategicamente. 

Um assunto importante abordado durante a entrevista com B1 é a diferença que o 

Flamengo quando comparado com clubes europeus em relação a categoria de base. Na Europa 

todos estudam, fazem faculdade e seguem profissões caso a vida profissional no futebol não 

se realize. No Brasil os clubes precisam obrigar os meninos a frequentarem a escola e esse 

passa a ser um requisito para participar ou não dos times de base. Esse é um aspecto que 

distancia as diferentes culturas e regiões. 

 

6.1 PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS À RESPEITO DAS QUESTÕES 

CONTIDAS NO ITÉM 1.2.3 

Segundo levantamentos feitos, segue respostas para  pontos questionados no início deste 

trabalho: 

 O FC Barcelona passou por um período de crise em 2003, o que fez com que a 

forma de trabalho de gestão necessitasse de profissionalização sendo esse o novo 
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formato utilizado. O clube investiu em ferramentas de gestão para alavancagem 

financeira, com base em princípios de sucesso de outros clubes. 

 Os principais movimentos de sucesso do FC Barcelona foram: Renovação do 

estádio. Novo conceito de “parque temático” e distintas formas de arrecadação, 

valorização da marca do clube, internacionalização, criação do conceito “mais que 

um clube”, investimento em marketing e estruturação do modelo de transmissão 

de jogos. 

 O FC Barcelona se tornou uma referência mundial por conseguir levar a marca 

para fora das fronteiras espanholas e européias. A TV Barça, o conceito explicado 

anteriormente “mais que um clube” e jogos amistosos em diversos continentes, 

conseguiram internacionalizar a marca. 

  O Clube de Regatas do Flamengo tem como principal ponto problemático o 

histórico de amadorismo da gestão. Mesmo com atuais tentativas de mudança, o 

clube ainda sobre pela forma como foi gerido durante muito tempo. 

 O formato de gestão do FC Barcelona pode ser uma forma de inspiração para o 

Clube de Regatas do Flamengo, considerando que as diferenças culturais devem 

ser respeitadas. 

 Recomendações de melhoras para o Clube de Regatas do Flamengo são: 

Melhorias nas políticas de marketing, atenção para a mídia esportiva, promoção 

de canais como TV FLA, divulgação globalizada da marca e melhora na formação 

das categorias de base do futebol. 

 Torcedores têm uma visão de amor pelo Clube de Regatas do Flamengo. Além 

disso, conforme entrevistas, a admiração, paixão e emoção que o clube gera são 

importantes para relacionamento do cliente com o clube.   
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7.0 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E RECOMENDAÇÕES 

 

Apresenta-se neste capítulo uma análise e discussão a respeito dos resultados finais da 

pesquisa para o estudo de caso, além de recomendações sobre o tema abordado via resultados 

obtidos, levando a uma visão mais abrangente. 

Diante das respostas obtidas nas entrevistas de campo, percebe-se que as visões não 

são homogêneas quanto às práticas atuais e nem quanto às influências. 

A mudança do Clube de Regatas do Flamengo para um sistema de administração mais 

profissional é correta e necessária, buscando um melhor formato de gestão e organização de 

finanças, porém o processo não é ágil como esperam que seja. Assim como o Barcelona FC, o 

Clube de Regatas do Flamengo vem estruturando suas distintas áreas para que melhores 

práticas sejam atingidas. 

Sentem-se os esforços de modernização e qualificação profissional do clube. Toda via, 

dada a dimensão que o clube possui; a existência de uma parte social e outra parte ligada ao 

futebol; e a inserções internacionais que o clube conquistou, há pelo menos três eixos de ação 

coordenada que o clube precisa profissionalizar.  

O Clube de Regatas do Flamengo tem sido administrado por vários expoentes das 

elites e do corpo social diretivo do Brasil e da cidade do Rio de Janeiro. Recai ainda muita 

responsabilidade sobre esses senhores e eles precisam de uma formação e gerencia de equipes 

remuneradas, que possam ser cobradas em ritmo crescente. 

No FC Barcelona sente-se que o clube é tratado mais bem empresarialmente. Logo, 

existe uma cobrança diretiva, gerencial, e estratégica, que faz o clube obter resultados mais 

estáveis e mais visibilidade.  

É neste sentido que a comparação entre o Barcelona e o Flamengo possui utilidade. 

Uma preocupação para um paralelo entre o Clube de Regatas do Flamengo e o 

Barcelona FC é a manutenção das diferenças culturais existentes nos dois territórios. O Brasil 

possui particularidades e limitações que não permitem que o formato de gestão seja replicado; 

entretanto, é possível aproveitar práticas. 

Uma preocupação referente à imprensa é a forma como esta especula e tem livre 

acesso aos clubes, o que pode ser prejudicial para a imagem deles. Durante as entrevistas, foi 

comentado diversas vezes que esse formato no Brasil não deveria ser aceitável e que a 

imprensa é parcialmente responsável pela exposição exagerada de profissionais e suposições 

de responsabilidades por determinados acontecimentos no ambiente de gestão. Organizar, 

como em clubes europeus, o acesso e penetração da imprensa dentro dos clubes seria uma 
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forma de evitar que a imagem, tanto dos atletas como do clube, fosse explorada de forma 

errônea. Essa prática poderia ser positivamente favorável. 

Uma preocupação referente às ações promocionais com ingressos é que, além de 

causarem inconvenientes quando os jogos são vendidos a preços mais altos, também geram 

baixas margens de lucro. Mais uma vez, neste caso, a imprensa acaba prejudicando as práticas 

do clube, pois evidencia a disparidade nas vendas e faz acusações que muitas vezes não são 

cabíveis. Um exemplo ocorreu no jogo da final da Copa do Brasil, quando os jogos foram 

vendidos por altos preços causando uma imagem prejudicial ao Clube de Regatas do 

Flamengo, que precisou provar numericamente que os valores não poderiam ser considerados 

abusivos. 

Os estádios são uma fonte de renda muito importante para clubes europeus, como visto 

no Barcelona FC: além de torná-los rentáveis em dias de jogos, os gestores souberam 

trabalhar o estádio em um parque temático e utilizá-lo como ponto turístico. Os clubes que 

possuem estádios podem seguir o mesmo raciocínio para alavancar receitas, porém o Clube de 

Regatas do Flamengo não possui estádio próprio. Na visão dos entrevistados, construir um 

estádio, além de ser um grande investimento, em um estado que possui o Maracanã não seria 

válido. Sendo assim, explorar os jogos dentro do Maracanã e paralelamente explorar a sede do 

clube na Gávea como um ponto turístico seria uma forma de alavancar receitas, pois apesar de 

não ter estádio, o Clube de Regatas do Flamengo possui uma grande história que pode ser 

contada pela sua sede.  

Nas práticas relacionadas a estádios, também se observa uma influência negativa da 

mídia. Como citado ao longo deste trabalho, alguns clubes europeus lucram com a prática de 

naming right, ou seja, uma aliança entre seus estádios e uma grande empresa, em que o nome 

do estádio ganha o nome da grande empresa. Em 2005, para que o Maracanã passasse por 

obras para o Pan-Americano que ocorreria no Rio de Janeiro em 2007, o estádio Luso-

Brasileiro localizado na Ilha do Governador foi alvo de uma parceria entre Botafogo, o 

Flamengo e a Petrobrás, que colocaram estruturas metálicas tubulares em todo o trecho 

disponível do estádio, elevando sua capacidade para 30 mil torcedores; assim a disputa do 

Campeonato Brasileiro de 2005 ocorreu no estádio. Essa foi uma tentativa de naming right, 

quando a arena foi nomeada como Arena Petrobrás. A imprensa, em um processo contra a 

divulgação de uma marca sem nenhum benefício próprio, não usava o nome sugerido, 

preferindo chamar de Arena Luso-Brasileira. 

Os clubes devem sempre buscar uma gestão de nível elevado e profissionalização. 

Tratar a empresa como um clube pode não ser exatamente a melhor opção, porque este não 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Botafogo_de_Futebol_e_Regatas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_de_Regatas_do_Flamengo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Petrobr%C3%A1s
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possui um dono ou donos, evidenciando uma distinção entre um clube no Brasil e uma 

empresa. Usar práticas com histórico de sucesso que são utilizadas na Europa como 

inspiração é importante, mas também é de grande importância considerar as limitações e 

distinções culturais. 
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8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É uma tarefa difícil comparar um clube brasileiro com um clube europeu. Existem 

quesitos que ampliam a separação entre eles: títulos internacionais, gestão esportiva, gestão 

profissional, reconhecimento mundial, elenco de alto nível e práticas do futebol dentre outras. 

O Brasil é conhecido como o país do futebol, porém os clubes com maior 

representatividade mundial estão em outros continentes. A explicação encontrada nessa 

dissertação relaciona-se à administração ao futebol em si. 

Por essa razão, torna-se uma tarefa difícil a comparação de um clube brasileiro com 

um clube europeu, no caso o Clube de Regatas do Flamengo e o FC Barcelona. Existem 

quesitos que ampliam o distanciamento entre eles: gestão esportiva, gestão profissional, 

reconhecimento mundial, elenco de alto nível, títulos internacionais, praticas de futebol, 

dentre outros. 

Os clubes brasileiros não conseguem impedir que seus principais talentos deixem o 

país cedo, para jogar em território europeu. Essa pratica também pode ser considerada uma 

nova estratégia de gestão. Além do que se discutiu nesta pesquisa sobre a importância de 

gestão, ela comporta pesquisas futuras, dado o impacto social, econômico e emocional que a 

envolve. 

Levantar percepções de administração atual e do passado sobre aspectos que vem 

contribuindo para melhorias na gestão em geral, salienta-se a financeira, a contábil e a 

relacional, especialmente quanto à média de publico, além de considerar aspectos negativos 

visando superá-los com novas estratégias e posturas sintonizadas com a cultura brasileira 

seriam possíveis a partir desta pesquisa. 
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