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RESUMO 
 

O curso de mestrado profissional em administração (MPA) da Fundação Getúlio Vargas é 

formatado para profissionais que têm interesse em combinar uma sólida base acadêmica com 

atividades voltadas para a aplicação prática.  

O objetivo deste trabalho está alinhado com objetivo do curso ao realizar a aplicação prática 

dos conceitos da resource-based view das firmas aos resultados dos jogos do campeonato 

brasileiro com o propósito de identificar quais fatores explicam o desempenho operacional 

dos times de futebol da primeira divisão, o que irá contribuir para auxiliar os clubes de futebol 

no Brasil nas suas decisões de investimentos e alocação de recursos financeiros. 

Ao analisar a qualidade dos jogadores e sua posição relativa em relação ao time, a motivação 

para o jogo, os fatores "casa" e "camisa", todos considerados recursos valiosos, raros, 

inimitáveis e operacionalmente utilizáveis, procurar-se-á contribuir para esse processo de 

decisão de investimentos e construção de vantagens competitivas pelos clubes. 

Aplicando-se o método de análise multivariada de dados conhecida como regressão linear 

múltipla, foi possível identificar que existem fatores que influenciam o desempenho dos times 

independente da sua situação dentro do jogo, seja como mandante como visitante: a posição 

relativa da qualidade do elenco em relação ao time adversário contribui positivamente e o 

número de cartões vermelhos contribui negativamente. Ao jogar "em casa", a posição relativa 

da qualidade dos jogadores do ataque do time mandante em relação aos jogadores da defesa 

do time visitante contribui positivamente para a vitória do time da "casa". Porém, no caso do 

time visitante, a posição relativa da qualidade dos jogadores da defesa em relação aos 

jogadores do ataque do time mandante e a "camisa" (neste caso, apenas se ela "carrega" 

consigo algum título que dê ao time uma reputação a nível internacional) são os fatores que 

contribuem positivamente para a vitória. 

Portanto, a disposição tática dos recursos também é um fator relevante que deve ser 

considerado em pesquisas futuras. Desta forma, não basta ter os recursos e explorá-los 

aleatoriamente porque o ambiente de disputa não é estático, assim como não é, de forma 

análoga, o ambiente de negócios.  

PALAVRAS-CHAVE 

Resource-based view; Recursos; Desempenho; Estratégia; Análise Multivariada de Dados; 

Futebol; Campeonato Brasileiro; Vitória. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os esportes coletivos podem ser comparados às firmas em função das suas estruturas, 

objetivos e desafios. Em geral, esportes coletivos são praticados entre times formados por 

vários jogadores e um técnico. Cada jogador desempenha uma função específica dentro do 

time. Estes times competem entre si em ambientes conhecidos como campeonatos. Assim 

como as firmas, a competição entre os times não é só pela vitória dos jogos, mas também por 

recursos. Estes recursos podem ser jogadores, técnicos, torcedores e o capital de investidores. 

O desempenho operacional dos times é avaliado pelo número de vitórias e os títulos 

conquistados. 

Portanto, um time de futebol pode ser utilizado como analogia para estudos de administração 

e, em especial, estudos de estratégia. No caso dos times de futebol, é atribuída aos treinadores 

grande importância pelo desempenho dos times. Os técnicos de futebol podem ser 

comparados aos presidentes das firmas, sendo responsabilizados pelos desempenhos obtidos 

apesar da sua distância da ação. Atualmente acentuam esta discussão os altos salários pagos 

aos técnicos de futebol à medida que eles conquistam títulos ao longo das suas carreiras. 

Porém, além dos técnicos, à camisa, à torcida e aos jogadores também são atribuídas parcelas 

importantes de responsabilidade pelo desempenho dos times. 

Uma parcela da bibliografia encontrada sobre o tema trata da eficiência e a efetividade dos 

times de futebol (GARCÍA-SÁNCHEZ, 2007), de questões envolvendo a gestão dos ativos 

dos times (YANG E SONMEZ, 2005) e principalmente previsões sobre que será o vencedor 

dos principais campeonatos de futebol, realizadas por practitioners, estatísticos e economistas 

em bancos de investimentos (RAIFFEISEN, 2008; BREZINSCHEK, 2008; HOEFERT, 

2008). Porém, até o presente momento não foi encontrado nenhum estudo publicado, seja no 

Brasil ou no exterior, que tenha tentado comprovar empiricamente quais são os recursos que 

explicam o desempenho dos times de futebol. 

Enquanto isso, no universo das firmas, a revisão de literatura nos principais periódicos 

internacionais � Strategic Management Review, Academy of Management Journal, Academy 

of Management Review e Administrative Science Quarterly � e nacionais � Revista de 

Administração de Empresas, Revista de Administração Contemporânea e Revista de 

Administração da USP � mostra que a busca pelas fontes de desempenho superior das firmas 

tem sido o grande cerne das discussões no campo de pesquisa em estratégia nos últimos anos. 

Schmalensee (1985) e Rumelt (1991) conseguiram mostrar através da utilização da análise 

dos componentes de variância que o desempenho das firmas tem uma parcela de explicação 
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nos seus recursos, de acordo com a abordagem estratégica adotada pela Resource-based view 

(RBV), a qual afirma que o desempenho pode ser explicado pelos recursos que a firma possui, 

questionando a abordagem inicial de Porter (1979) e o seu modelo de 5 forças. No Brasil, as 

principais pesquisas sobre RBV têm procurado mostrar qual a influência do fator país no 

desempenho das firmas (VASCONCELOS, BRITO, 2003; VASCONCELOS, BRITO, 

GOLDSZMIDT, 2007). 

Portanto, a utilização dos resultados dos jogos dos times de futebol, em especial os que 

disputaram a primeira divisão do campeonato brasileiro organizado pela Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), permitirá observar qual é a influência dos recursos no 

desempenho dos times. A disponibilidade dos dados referentes aos resultados de 3.892 jogos 

da primeira divisão do campeonato brasileiro de um período de quatro anos (2003-2006) 

contribuiu para a definição do escopo dos dados a serem utilizados neste trabalho 

experimental. 

Além de ser a única nação no mundo a ter participado de todas as edições da Copa do Mundo 

de seleções e de ser a detentora do maior número de títulos desta competição, dois motivos 

adicionais tornam a escolha do Brasil para este estudo inicial inquestionável: talvez em 

nenhum outro país do mundo o futebol seja tão praticado, adorado e comentado como no 

Brasil, a ponto do esporte ser considerado um símbolo nacional, ao lado do samba e das suas 

praias; e a penetração desta paixão entre os seus cidadãos, refletida no famoso dito popular 

que afirma que cada um dos 190 milhões de habitantes é um técnico em potencial da seleção 

nacional.  

Desta forma, o propósito deste trabalho experimental é encontrar quais são os fatores que 

explicam o desempenho dos times de futebol que disputaram o campeonato brasileiro da 

primeira divisão organizado pela CBF, tendo como base teórica a RBV e aplicando-se o 

método estatístico de regressão linear múltipla aos dados históricos dos jogos realizados no 

referido campeonato.  

A expectativa é demonstrar, com o resultado deste trabalho, de forma análoga, quais são e 

qual a influência individual dos recursos no desempenho das firmas, ampliando e 

aprofundando o escopo dos estudos realizados até o presente momento entre os pesquisadores 

de estratégia e da RBV. 



12 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Fundamentos teóricos de estratégia 

"Industrial Organization" é o campo da economia que estuda o comportamento estratégico 

das firmas, a estrutura dos mercados e as suas interações. Também é conhecido como 

"Economia Industrial", ou, talvez o mais apropriado, "Economia das Competições 

Imperfeitas". O desenvolvimento deste campo é creditado a Edward Chamberlin, Edward 

Mason e Joe Bain. 

Segundo o paradigma tradicional da "Industrial Organization" de Bain e Mason, 

desenvolvido nos anos 50 e 60, a estratégia das empresas e sua atuação estão ligadas às 

dimensões econômicas da firma orientadas para o mercado (e.g., produtos, preço, propaganda 

e qualidade) e são determinados pela estrutura e pelo contexto de competição da indústria (a 

relativa estabilidade econômica e as dimensões técnicas de uma indústria). O desempenho das 

firmas é o resultado das suas escolhas estratégicas e é medido através da rentabilidade da 

firma, da capacidade de minimizar custos e de inovar. Este paradigma ofereceu um 

framework que permitiu avaliar a competição dentro de uma indústria (PORTER, 1981). 

 
 Figura 1.1 � O paradigma de Bain e Mason 
 Fonte: PORTER, 1981, p. 611. 
 

Até o presente momento, o consenso era que a indústria e/ou o mercado são os responsáveis 

por ditar as opções estratégicas das firmas. O mercado era o ambiente onde as disputas por 

rendas econômicas ocorreriam e as alterações das estratégias só ocorreriam se houvesse 

alguma mudança neste ambiente externo. 

Assim, estes modelos mentais estratégicos serviram de base para a elaboração da definição de 

que estratégia é o posicionamento resultante da análise formal da situação da indústria. O que 

até então era considerado um ambiente externo relativamente estável economicamente passou 

a ser visto como um ambiente repleto de oportunidades e a origem destas oportunidades eram 

as imperfeições do mercado. 

Diante deste conceito, Michael Porter (1979) lançou um novo framework para auxiliar o 

processo de análise formal do mercado conhecido como as "5 forças competitivas", as quais, 
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segundo ele, se conhecidas permitiram que as firmas encontrassem posicionamentos dentro da 

indústria que as deixariam menos vulneráveis aos ataques dos concorrentes. 

 

Rivalry
Poder de 
barganha 

dos clientes

Poder de 
barganha dos 
fornecedores

Ameaça de 
novos entrantes

Ameaça de produtos 
substitutos

Rivalry
Poder de 
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novos entrantes

Ameaça de produtos 
substitutos

 

 Figura 1.2 � Forças que regem a concorrência em uma indústria. Tradução livre 
 pelo autor. 
 Fonte: PORTER, 1979, p. 141. 
 

De acordo com Porter (1981), a força competitiva, ou as forças, mais elevada seria a 

responsável por determinar o nível de rentabilidade da indústria, e, portanto era de grande 

importância o seu conhecimento para a elaboração da estratégia das firmas. 

Porém, na primeira metade da década de 80, Wernerfelt (1984) publicou um artigo em que 

abordava a questão da estratégia vista do ponto de vista dos recursos. Em seu artigo, afirmava 

que, ao contrário da visão do ponto de vista do mercado ("product side"), seria útil analisar as 

empresas do ponto de vista dos recursos, que por sua vez eram utilizados na fabricação dos 

produtos e serviços.  

Entretanto, Wernerfelt (1984) contribuiu para dar visibilidade a um conceito já existente na 

literatura de administração, porém ainda pouco abordado no âmbito da estratégia: a utilização 

de recursos como parte da estratégia da firma. Assim como se estuda a comercialização de 

produtos em diversos mercados, a utilização dos recursos pela firma também deve ser 

estudada. Portanto, como os elos à jusante da cadeia de produtos foram estudados do ponto de 

vista estratégico, Wernerfelt (1984) propõe o estudo dos elos à montante da cadeia dos 

recursos. E surge assim, a Resource-based view of the firm (RBV), ou a abordagem da firma 

baseada nos seus recursos. 

Neste mesmo período, Barney (1986) defende que as formas de posicionamento estratégico 

das firmas, que focam nas imperfeições de mercado e que buscam a conquista de desempenho 

econômico superior, têm um custo. E quando este custo é maior do que o retorno obtido, esse 

posicionamento perde o sentido. Portanto, as firmas devem dar atenção aos custos de 
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implantação de suas estratégias, que estão ligados aos custos de aquisição dos recursos. Surge 

assim, o conceito de mercado de recursos estratégicos, local onde os recursos necessários para 

a implantação das estratégias são obtidos, reafirmando o conceito de Wernerfelt (1984) de que 

a aquisição dos recursos por uma firma é uma atividade estratégica.  

Se a estratégia passa a ser baseada nos recursos, as firmas buscarão se posicionar 

estrategicamente em função dos seus recursos. Barney (1986) define que o mercado de 

recursos surge a todo o momento em que uma firma necessita adquirir um recurso, seja ele 

outra empresa em uma estratégia de diversificação de portfolio ou um bem ou serviço 

necessário como input de um processo de fabricação, e o custo de aquisição do recurso é 

função das expectativas futuras, o que varia de firma para firma. Em um mercado sem 

assimetria de informações, as expectativas futuras seriam as mesmas entre as firmas e o custo 

de aquisição de recurso seria tal que não oferecesse nenhuma oportunidade de captura de 

rendas econômicas pelo adquirente no futuro.  

Portanto, para que uma firma considere a possibilidade de adquirir um recurso no mercado ela 

deve levar em consideração quatro pré-requisitos importantes, como apresentado por Barney 

(1995): 

 Valor: os recursos das firmas não têm valor no vazio, ou seja, um recurso só é valioso 

se ele consegue potencializar uma oportunidade no mercado e/ou neutralizar uma 

ameaça externa. As mudanças que ocorrem no ambiente competitivo também 

influenciam no valor dos recursos uma vez que as firmas exploram de forma diferente 

os recursos e competências diante destas mudanças. Portanto, um mesmo recurso pode 

ser valioso para uma firma e não adicionar valor para outra, à medida que as firmas 

enfrentam o mercado de forma diferente. 

 Raridade: a inexistência de grandes quantidades dará mais importância estratégica a 

um recurso do que o contrário. Portanto, quanto mais raro for o recurso adquirido, 

maior valor ele possui para o adquirente. Isso também permitirá ao adquirente a 

construção de barreiras de entrada a novos competidores. A disseminação desta 

informação entre os integrantes do mercado de recursos estratégicos elevará o seu 

custo, o que pode torná-lo proibitivo para o adquirente, extinguindo o mercado. 

 Inimitabilidade: a incapacidade de ser imitável atribuirá grande valor aos recursos para 

os adquirentes. O domínio de um processo produtivo torna este recurso extremamente 

custoso para ser imitável, o que garante interesse de firmas em pagar por ele. 
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 Operabilidade e usabilidade: a aquisição de recursos para evitar a sua disponibilidade 

no mercado pode ser uma forma de proteção contra a competição de outras firmas. 

Porém, esse recurso só terá todo o seu valor explorado se ele puder ser 

operacionalmente utilizável, ou consumido, pela firma que o adquiriu. 

Desta forma, o conceito de recursos ficou mais tangível do que o apresentado por Wernerfelt 

(1984). E com isso, as firmas poderiam rever o seu posicionamento estratégico segundo a 

RBV. Portanto, para Barney (1995) os recursos só têm valor quando são valiosos (i.e., 

adquirido a um custo baixo, que permite a extração de rendas econômicas), inimitáveis, 

restritos e operacionalmente utilizáveis. Para Wernerfelt (1984), a RBV e a abordagem 

apresentada pela Industrial Organization, notadamente Michael Porter (1979), são dois lados 

da mesma moeda. Mas surge uma questão: se os recursos são artifícios estratégicos, qual é a 

influência deles no desempenho das firmas? 

Em 1985, Schmalensee publica o primeiro artigo quantitativo questionando qual parcela da 

variabilidade do desempenho das firmas (medido através do retorno sobre os ativos) que pode 

ser explicado por influência da indústria e por influência dos recursos. Utilizando a análise de 

componentes de variância aplicada sobre uma amostra de empresas constantes da base de 

dados da Federal Trade Commission (FTC) no ano de 1974, ele consegue provar que apenas 

19,6% da variância do desempenho das firmas são explicados por fatores ligados ao mercado 

(o modelo ainda exibe baixo nível de complexidade, a ponto do percentual restante, 80,4%, 

ser considerado erro) (SCHMALENSEE, 1985).  

Em 1991, utilizando a mesma fonte de dados, Rumelt amplia o escopo do estudo 

longitudinalmente (1974-1977), com o intuito de eliminar variações ligadas ao período da 

amostra, e sofistica o modelo, incluindo variáveis independentes ligadas ao período, ao 

desempenho da indústria e a influência das firmas pertencerem a conglomerados, e consegue 

com isso provar que as principais fontes de rendas econômicas são provenientes de fatores 

ligados à firma (business-specific). 

Com este modelo, Rumelt encontrou resultados que mostravam que 46,37% da variação do 

desempenho das firmas são explicados por fatores ligados à firma, 8,32% são explicados por 

fatores ligados indústria e 0,80% é explicado por fatores ligados ao parentesco das firmas 

(i.e., caso as firmas pertençam a algum conglomerado, ou não). Fatores não contemplados no 

modelo são responsáveis por 36,9% da variância (RUMELT, 1991). 
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Quando reagrupados da mesma forma como Schmalensee (1985) os apresentou, o modelo 

utilizado por Rumelt (1991) apresentou resultados muito próximos aos obtidos por 

Schmalensee, ou seja, 16,12% da variância são explicados por fatores ligados à indústria 

(0,8% do parentesco das firmas, 8,28% da indústria e 7,84% do período) e 83,08% são 

explicados por fatores ligados à firma (46,38% da firma e 36,7% do ano da firma). 

Surge com isso uma série de questionamentos sobre o framework defendido pelos acadêmicos 

ligados à Industrial Organization, que afirmava que o desempenho das firmas era explicado 

pelo comportamento do mercado e a indústria é o principal nível de análise. 

Porém, mesmo com os questionamentos envolvendo o método e os resultados obtidos por 

Rumelt (BRUSH e BROMILEY, 1997), os estudos no campo avançaram. Os estudos 

empíricos até então estimavam a contribuição relativa da estrutura da indústria, dos fatores 

corporativos e dos fatores ligados à firma para o desempenho das firmas. Porém, estes estudos 

estavam restritos aos dados de um único país e, do ponto de vista internacional, o efeito país 

era um fator cuja contribuição relativa para o desempenho das firmas não poderia ser 

desprezado. Christman et al (1999), Furman (2000), Brito e Vasconcelos (2003) avançaram 

nos estudos empíricos para determinar a contribuição do efeito país para o desempenho das 

firmas. Em um estudo utilizando uma base abrangente de dados (COMPUSTAT Global 

Database, da Standard & Poors) que cobria 78 países e mais de 12 mil firmas, Brito e 

Vasconcelos (2003) identificaram o efeito país no desempenho das empresas, resultado que 

variou de acordo com o segmento da indústria (0% para serviços a 18% para agricultura). 

Mas em 2002, McGahan e Porter realizaram mais um estudo sobre o tema e os resultados 

obtidos não foram muito diferentes dos obtidos por Rumelt: o efeito indústria tem uma 

pequena contribuição na variância do desempenho (18,7%), enquanto que o efeito firma 

contribui com mais de 30% da variância do desempenho. 

Em 2004, Brito e Vasconcelos publicaram os resultados do primeiro estudo de componentes 

de variância realizado exclusivamente com o desempenho de empresas brasileiras e obtiveram 

resultados muito similares aos resultados obtidos com as empresas americanas publicados por 

Rumelt (1991), onde os fatores ligados à firma são dominantes na contribuição à variância do 

desempenho das firmas.  

Em paralelo aos avanços quantitativos, um grupo de pesquisadores aprofundou os estudos 

teóricos sobre a RBV. Conner (1991) procurou identificar se a proposta de uma nova 

abordagem estratégica baseada nos recursos (RBV) possui uma abordagem diferente dos 
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demais campos de estudo da economia industrial (Industrial Organization) e afirmou que a 

RBV avançava para se firmar formalmente como uma nova teoria da firmas. 

Do ponto de vista da competição entre as firmas, dado que o principal efeito para explicar a 

variância do desempenho das firmas está ligado aos recursos que a firma possui (efeito firma), 

a capacidade de possuir recursos heterogêneos dentro da indústria, estabelecer limites a 

posteriori à competição pelos recursos, criar mecanismos que dificultem a mobilidade destes 

recursos entre as firmas e baixa competição a priori pela posse dos recursos são a base para o 

estabelecimento de vantagem competitiva sustentável para as firmas (PETERAF, 1993). 

Desta forma, Peteraf estabeleceu as quatro condições fundamentais para que uma empresa 

possa reclamar para si as condições de detentora de uma vantagem competitiva. 

Até este ponto, dado que a visão baseada em recursos se consolida como um campo de 

pensamento estratégico, a discussão sobre a RBV avança em direção ao estabelecimento de 

vantagens competitivas pelas firmas a partir da detenção de recursos e não apenas com base 

nas imperfeições de mercado. Vasconcelos e Cyrino (2000) aproximam o conceito de 

vantagem competitiva à teoria organizacional quando a vantagem competitiva é observada do 

ponto de vista das competências dinâmicas.  

"Com a alteração das condições ambientais, mudam também os 

recursos essenciais para garantir a sobrevivência e a performance 

econômica diferenciada das firmas. É a antecipação dessas 

transformações nos portfolios de recursos que garante às empresas a 

possibilidade de continuação da vantagem competitiva" 

(VASCONCELOS, CYRINO, 2003, p. 33). 

No âmbito da pesquisa acadêmica, no início da década, Priem e Butler (2001) questionaram a 

validade do uso da RBV para a pesquisa no campo da estratégia. Questionamento 

rapidamente rebatido por Barney (2001) com fortes argumentos, reforçando a consolidação do 

tema como uma nova teoria da firma. 

Em paralelo, em função da ausência de consenso e da importância do tema vantagem 

competitiva para os desempenhos das firmas, Powell (2001, 2002, 2003) questiona as bases 

lógicas e filosóficas sobre a existência de vantagem competitiva, envolvendo aspectos 

conceituais fundamentais e debatidos no meio acadêmico (Durand e Arend, apud Brito e 

Vasconcelos, 2004). Brito e Vasconcelos (2004) apresentam, utilizando a lógica do raciocínio 

de Barney (2001) sobre vantagem competitiva, o conceito de vantagem competitiva 



18 

componente (i.e., "vantagem competitiva componente é a concepção de vantagem competitiva 

que atribui a certas características da firma (estruturais ou comportamentais) a capacidade de 

contribuir positivamente para a performance da firma" (BRITO, VASCONCELOS, 2004, p. 

9)) e o conceito de vantagem competitiva resultante (i.e., "o resultado dos efeitos combinados 

dos diversos fatores que afetam a performance da firma" (BRITO, VASCONCELOS, 2004, p. 

9), ou seja, das vantagens competitivas componentes). Cabe aqui ressaltar que a definição de 

vantagem competitiva componente não necessariamente é garantia de desempenho, pois 

fatores com impacto negativo podem existir e contrabalançar o desempenho (COFF, 1999). 

Portanto, resumindo as discussões apresentadas até agora, é possível afirmar que a busca por 

identificar os fatores que permitem o desenvolvimento de uma vantagem competitiva, 

"apoiado no ombro" da RBV, é um tema relevante do ponto de vista da pesquisa em 

estratégia, cujos principais métodos aplicados são quantitativos. 

 

2.2 The business strategy of sports 

Os esportes coletivos podem ser comparados às firmas em função das suas estruturas, 

objetivos e desafios, e frequentemente são utilizados como analogias de situações envolvendo 

temas do campo de administração e/ou estratégia. Pesquisa bibliográfica realizada a cerca do 

tema produziu resultados que corroboram esta afirmação. 

Robert Stern (1981) utilizou a liga de esportes universitários americana (NCAA) como base 

para os seus estudos sobre o impacto da regulamentação, que produz supervisão, sanções e 

punições para comportamentos em desacordo com as regras, sobre a relação entre as 

organizações em um ambiente competitivo. Barry Staw e Ha Hoang (1995) utilizaram os 

valores pagos no draft (processo de escolha dos jogadores universitários) da liga de basquete 

profissional americana (NBA), o tempo dos jogadores em quadra, tempo até a próxima troca 

de time e a chance de permanecer na liga para avaliar o impacto do efeito do custo afundado 

(sunk cost) nas organizações. A NBA também foi tema de estudo por Shawn Berman, 

Jonathan Down e Charles Hill (2002) quando estes utilizaram dados da liga de basquete 

profissional para analisar vantagens competitivas sustentáveis e as suas ligações com o 

compartilhamento de experiências ao nível do grupo, conhecimento tácito e desempenho 

organizacional sob a ótica da resource-based view (RBV). James Terborg e Rick Burton 

(2002) procuraram mostrar que os principais desafios dos executivos de marketing das 

empresas são a velocidade com que antecipam e respondem às oportunidades de mercado e às 
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ameaças competitivas. Como estes executivos passam o tempo todo pensando em vencer (e os 

números de market share servem de "placar"), as realidades enfrentadas pelos jogadores de 

times de basquete, futebol e hóquei, segundo os autores, produzem ensinamentos para os 

executivos atuarem "at the top of the game". Marvin Washington e Edward Zajac (2005) 

utilizam dados longitudinais dos jogos de basquete universitário americano (NCAA) para 

entender quais são os fatores institucionais e organizacionais que influenciam nas diferenças 

de status e quais os privilégios que estas diferenças promovem, independente do desempenho 

dos times. Stefan Szymanski (2006) utiliza a técnica de simulação para ilustrar a aplicação 

prática do conceito do "paradoxo de poder de Hirshleifer", onde, em uma competição, o mais 

forte pode não ficar mais forte, mas pode eventualmente ficar mais fraco. Desta forma o mais 

fraco tem um incentivo para extrair "algo a mais" dos seus recursos. O autor conclui que 

enquanto o time mais forte não for uma força dominante inquestionável, não é um problema 

ter times muito fortes em uma competição. Porém, caso isso não seja verdade, há um 

desincentivo para os outros times e a competição, por definição, se acaba. 

Além disso, em geral, esportes coletivos são praticados entre times formados por vários 

jogadores e um técnico. Cada jogador desempenha uma função específica dentro do time. 

Estes times competem entre si em ambientes conhecidos como campeonatos. Assim como as 

firmas, a competição entre os times não é só pela vitória dos jogos, mas também por recursos. 

Estes recursos podem ser jogadores, técnicos, torcedores e o capital de investidores. O 

desempenho dos times é avaliado pelo número de vitórias e os títulos conquistados. 

Portanto, um time de futebol (do inglês, football, i.e., pé na bola, como sugere o próprio 

nome) pode ser utilizado como analogia para estudos de administração e, em especial, estudos 

de estratégia. No caso dos times de futebol, é atribuída aos treinadores grande importância 

pelo desempenho dos times. Os técnicos de futebol podem ser comparados aos presidentes 

das firmas, sendo responsabilizados pelos desempenhos obtidos apesar da sua distância da 

ação. Acentuam esta discussão atualmente os altos salários pagos aos técnicos de futebol à 

medida que eles conquistam títulos ao longo das suas carreiras. Porém, além dos técnicos, à 

camisa, à torcida e aos jogadores também são atribuídas importâncias pelo desempenho dos 

times. 

Na bibliografia acadêmica encontrada sobre o estudo do futebol, alguns estudos merecem 

destaque. Isabel García-Sánchez (2007) estudou a eficiência e a efetividade dos times de 

futebol da liga profissional espanhola (Liga Nacional de Fútbol Profesional ou La Liga) 

utilizando uma técnica de avaliação de desempenho relativo baseada em modelos 
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matemáticos de programação fracionária, denominada Análise por Envelopamento de Dados 

(Data Envelopment Analysis ou DEA).  

Entradas Throughput Saídas Resultado
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 Figura 2.1 � Modelo para análise econômica do futebol. Tradução livre pelo autor. 
 Fonte: García, Sanchez, 2002, p. 28. 
 
Ao dividir o comportamento econômico dos 20 times que disputaram a primeira divisão da La 

Liga em três componentes (eficiência operacional, considerando a defesa e o ataque 

separadamente, eficácia operacional, ou atlética, e eficácia social) � vide figura 2.1, a autora 

procura encontrar a fronteira eficiente e a produção efetiva. Desta forma, a autora demonstra  

como o encadeamento dos componentes e o seu uso operacional de forma eficiente são 

traduzidos em aumento da eficácia social, representada pela presença de torcida nos estádios 

durante a temporada. Apesar de utilizar um modelo de análise que se aproxima muito, a 

autora não considera em nenhum momento como base para seus estudos a teoria dos recursos 

e seus postulados. 

Deli Yang e Mahmut Sonmez (2005) avaliaram o quanto ativos intangíveis são importantes 

para a gestão do futebol e dos esportes em geral. Em um clube de futebol, ativos importantes 

são intangíveis: a reputação que atrai patrocinadores e a mídia, ativos estruturais como o 

modelo de gestão e de promoção dos clubes, além da marca. Ao considerar o valor de 
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mercado dos clubes ingleses e comparar tal valor com o book value (valor contábil), os 

autores concluíram que, como os clubes possuem parte do seu valor atrelado a estes ativos 

intangíveis, o modelo de gestão destes clubes deve considerar essa diferença em relação às 

empresas e dar a devida importância à administração destes intangíveis. "Futebol é realmente 

um jogo de dois lados: enquanto o primeiro lado é o que acontece em campo, o segundo lado 

é o sucesso ou não no ambiente competitivo dos negócios empresariais" (YANG, SONMEZ; 

2005, p. 44). 

Babatunde Buraimo, David Forest e Robert Simmons (2007) investigaram a influência que as 

penalidades aplicadas por meio dos cartões amarelos e vermelhos tem sobre os jogadores 

durante as partidas de futebol disputadas na primeira divisão da liga inglesa de futebol 

(English Premier League) e na liga alemã de futebol (Bundesliga). A aplicação dos cartões 

como forma de penalidade pode influenciar no resultado de uma partida uma vez que um 

cartão vermelho significa a expulsão de um jogador da partida. Desta forma, a influência de 

uma atitude do árbitro pode decidir sobre a decisão de um titulo, a classificação para 

competições internacionais ou o rebaixamento para divisões inferiores, o que, em outras 

palavras, significa que as atitudes dos árbitros influenciam diretamente na receita futura dos 

times. Desta forma, além de considerar apenas a penalidade imposta, Buraimo, Forest e 

Simmons (2007) também incluíram no estudo informações sobre o andamento da partida 

(número de cartões já aplicados e minutos jogados até o momento da aplicação da penalidade, 

placar do jogo, tipo de estádio, etc.) e concluíram que existem evidências sobre o favoritismo 

pelo árbitro da partida em prol do time local seja quando a torcida fica próxima sentada junto 

ao campo (estádios que não possuem uma distância equivalente a uma pista de atletismo entre 

as arquibancadas e o campo) exercendo pressão social sobre o árbitro seja quando o time da 

casa é considerado o azarão nas ligas alemã e inglesa. 

Além destes, os economistas que trabalham em bancos de investimento (practitioners) 

também utilizam modelos e técnicas usualmente aplicadas em modelos de previsão de risco e 

retorno de investimentos para tentar prever resultados de jogos e de competições de futebol. 

Para a edição de 2008 da Eurocopa (o campeonato europeu de seleções), Andreas Hoefert 

(2008), analista do banco UBS Financial Services Inc., utilizou o rating ELO, utilizado para 

medir a força relativa entre enxadristas e classificá-los, para tentar prever qual seleção seria a 

campeã. Ao contrário da previsão para a Copa do Mundo de 2006 quando previu a Itália 

campeã, as suas previsões (Itália campeã e Republica Checa vice) desta vez não se mostraram 

acertadas uma vez que a Espanha derrotou a Alemanha na final. Christoph Leitner, Achim 
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Zeileis e Kurt Hornik (2008) também dedicaram seu tempo para tentar prever qual seria a 

seleção campeã da Eurocopa 2008. Utilizando como base de dados os ratings dos bookmakers 

(bancas de apostas), os autores "acertaram na trave" ao prever a Alemanha como campeã. 

Peter Brezinschek liderou uma equipe do Raiffeisen RESEARCH GmbH (2008) para tentar 

prever com base em dados econômicos dos países que disputavam a competição, assim como 

em uma análise fundamentalista de empresas, qual deveria ser o país vitorioso. Ao apontar a 

República Checa como vitoriosa em cima da Espanha, pode-se afirmar que "passaram perto". 

Portanto, apesar do interesse tanto no meio acadêmico quanto entre os practitioners, até o 

presente momento não foi encontrado nenhum estudo, seja no Brasil ou no exterior, que tenha 

tentado provar quais são os fatores, ou recursos, que explicam o desempenho operacional dos 

times de futebol. 

Logo, ao assumir que o futebol é uma indústria dinâmica que vem mobilizando recursos em 

volumes cada vez mais impressionantes (GLOBOESPORTE.COM, 2009), cada vez mais os 

times precisarão concorrer local e globalmente em um mercado extremamente dinâmico e 

competitivo, não bastando mais querer ser o mais rico e o mais conhecido time do mundo, 

também será preciso avaliar se terá os recursos para ser o melhor. E para tal análise, a teoria 

estratégica baseada em recursos (RBV) é uma nova abordagem que contribuirá para o 

desenvolvimento das organizações ligadas ao futebol. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para desenvolvimento do presente trabalho de natureza quantitativa, cujo objetivo da pesquisa 

é descrever quais são os fatores que influenciam o desempenho dos times de futebol da 

primeira divisão do campeonato brasileiro, será realizado um estudo empírico longitudinal 

adotando-se um paradigma positivista que considera o pesquisador independente do objeto de 

estudo. O paradigma positivista é adequado para estabelecer relação de causa e efeito entre os 

construtos e permite a generalização dos resultados para a amostra estudada, considerando 

que os conceitos podem ser operacionalizados (COLLIS, HUSSEY, 2003). Essa pesquisa se 

enquadra dentro desse paradigma, pois vê o desempenho operacional de um time de futebol 

como uma variável, passível de ser mensurada e presente em diversos fenômenos que 

ocorrem durante um jogo. 

O trabalho será baseado em dados secundários os quais serão analisados quantitativamente 

utilizando-se o método de análise multivariada de dados conhecida como regressão linear 

múltipla. Este método é recomendado para estimar os coeficientes de uma equação linear, 

envolvendo uma ou mais variáveis, que melhor conseguem predizer o resultado da variável 

dependente (SICSÚ, 2007), situação encontrada nesta dissertação onde se pretende analisar 

uma variável dependente que considera se o resultado dos jogos acabou em vitória ou não 

vitória, ao contrário das técnicas aplicadas ao estudo de empresas (GOLDSZMIDT, BRITO, 

VASCONCELOS; 2007). 

O software SPSS (versão 17.0) foi utilizado como ferramenta para aplicar o método escolhido 

aos dados selecionados. 

 

3.1. Unidade de análise 

A unidade de análise a ser escolhida poderia ser os rankings anuais e os pontos totais somados 

pelos times, porém, desta forma a análise estatística ficaria prejudicada em função do número 

de observações ser muito inferior ao número de variáveis independentes de interesse na 

pesquisa. Além disso, o escopo da análise ficaria num nível de análise diferente (o time) e não 

no nível dos recursos que compõem o time. Portanto, a unidade de análise será o jogo e não o 

campeonato. Afinal de contas, apesar da importância deste, é a cada jogo que o time "constrói 

a sua caminhada rumo ao título". 

A escolha pelos times e jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol ao 

invés de outras divisões também é em função da relevância social e econômica destes times e 
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da disponibilidade de dados estatísticos históricos dos jogos. Portanto, o amplo acesso 

disponibilizado pela CBF em seu site às estatísticas dos jogos dos campeonatos nacionais 

organizados por ela, em especial a primeira divisão do campeonato brasileiro foi determinante 

para a escolha do futebol como tema da analogia com as firmas.  

Aos dados obtidos a partir das informações estatísticas disponibilizadas pela CBF, foram 

adicionados dados publicados por veículos de circulação nacional, em especial as 

Organizações Globo, que criaram a Futpédia (http://futpedia.globo.com). Além destas, 

também serão utilizadas as notas dadas aos jogadores pelos repórteres e especialistas de 

futebol que trabalham no jornal Lance!, periódico futebolístico de abrangência nacional, de 

qualidade e imparcialidade inquestionáveis, cuja informação disponível consiste em 

indicadores que definem a qualidade dos jogadores e o esquema tático de jogo. Assim, estas 

serão as principais fontes de dados para a análise estatística aplicada neste trabalho empírico. 

 Tabela 3.1 � Definição da amostra 

Ano Times Rodadas Jogos 
disputados

Jogos 
excluidos

Jogos 
excluidos pelo 
cálculo da 
média das 
notas dos 
jogadores

Jogos 
excluídos em 
função da 
ausência da 
avaliação dos 
jogadores

Jogos 
restantes

2006 38 20 760 410 30 380 350
2005 42 22 924 529 33 496 395
2004 46 24 1104 978 36 942 126
2003 46 24 1104 588 36 552 516

3892 2505 135 2370 1387

Amostra final 1387

 
 Fonte: CBF. Elaborado pelo autor 
 

Durante os anos de 2003 e 2006 foram realizados 3.892 jogos entre os 28 times que 

disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro neste período. Entretanto, destes, 

conforme tabela 3.1, 2.505 jogos foram excluídos da análise, sendo que 135 jogos foram 

excluídos da análise porque, para a operacionalização das variáveis que avaliam a qualidade 

dos jogadores, ao realizar o cálculo da média móvel das suas notas aplicado aos jogos das 

primeiras três rodadas de cada ano as observações das variáveis independentes apresentavam 

valores nulos, e 2.370 foram excluídos em função da ausência da avaliação do desempenho 

dos jogadores (missing values). Porém, como a unidade de análise é o jogo, a exclusão destas 

observações não influencia o resultado do estudo, uma vez que o número final da amostra é 

suficiente e atende a premissa de ser maior do que o número de variáveis independentes. 
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Porém, para poder avaliar a influência de cada uma das variáveis independentes sobre cada 

um dos times envolvidos, inicialmente cada jogo será transformado em duas observações, 

levando em consideração a ótica de cada um dos envolvidos na partida: o time mandante do 

jogo, ou seja, aquele que joga em "casa" e o time visitante, ou seja, aquele que está jogando 

na "casa do adversário". Com isso, para cada jogo, todas as observações das variáveis 

independentes irão se referir ao time "base" (ou ao mandante ou ao visitante) daquela 

observação. 

Assim, os 1.387 jogos ocorridos no período em questão serão transformados em 2.774 

observações. 

 

3.2 Variáveis dependente e independente 

Seguidores da Industrial Organization acreditavam que o desempenho das firmas era 

resultado do ambiente onde estavam inseridas. Com base neste framework, Michael Porter 

(1979) deduziu o seu modelo de cinco forças competitivas para explicar o desempenho das 

indústrias. Porém, Wernerfelt (1984) e Barney (1995) apresentaram as bases para um novo 

modelo teórico onde afirmavam que o desempenho das firmas era explicado pelos recursos 

que ela possuía e como ela operacionalmente explorava estes recursos. Mas foram os 

trabalhos empíricos de Schmalensee (1985) e Rumelt (1991) que deram sustentação 

quantitativa para esta nova abordagem teórica. Portanto, os trabalhos empíricos encontrados 

até o momento afirmam que os recursos explicam um percentual do desempenho das firmas, 

porém, sem especificar claramente quanto cada recurso contribui. 

Academicamente diversos trabalhos têm sido publicados com o intuito de avaliar questões 

envolvendo o desempenho dos times de futebol e a influência de alguns fatores isoladamente. 

Um único trabalho encontrado durante o período de revisão bibliográfica considera uma 

abordagem mais integrada de diversos fatores que influenciam o ambiente econômico e 

social, mas García-Sanchez (2007) limitou a sua pesquisa ao estudo do ponto de vista sócio-

econômico. Nenhum dos trabalhos encontrados aplicou uma análise que leva em consideração 

os fatores em conjunto porque os pesquisadores não tinham como objetivo interpretar os 

resultados com uma perspectiva estratégica.  
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Diante desse quadro, unindo um tema relevante para o campo de estratégia e o interesse 

particular do autor por futebol, com o propósito de associar a teoria à prática, coloca-se a 

seguinte questão de pesquisa: 

Quais são os fatores que determinam o desempenho operacional dos times de futebol 

da primeira divisão do campeonato brasileiro? 

O presente trabalho tem o propósito de ampliar os estudos realizados sobre a relevância dos 

recursos que a firma possui e como eles são operacionalmente explorados com o objetivo de 

construir uma vantagem competitiva. 

A fim de testar a resource-based view, é necessário um conjunto de dados com três atributos. 

Primeiro, os dados devem permitir um bom meio para chegar ao recurso intangível e não 

observáveis. Deve haver uma boa medida substituta para os construtos não observáveis. 

Dificuldades para identificar tais medidas substitutas têm atrasado os testes empíricos de 

hipóteses geradas a partir da resource-based view da empresa (GODFREY, HILL apud 

BERMAN at al, 2002). Em segundo lugar, o pesquisador deve ser capaz de medir 

adequadamente a variável dependente (geralmente, o desempenho). E terceiro, a estrutura e a 

integridade do conjunto de dados deve permitir o isolamento do efeito do ativo intangível 

(BERMAN, DOWN E HILL, 2002). Portanto, a definição de desempenho a ser utilizada neste 

trabalho se referente ao desempenho operacional. Deve-se levar em consideração que 

informações de ordem financeira (salários de técnicos e jogadores, receita dos times, etc.) dos 

times de futebol no Brasil são difíceis de serem obtidas, além de existir grande dúvida sobre a 

qualidade da informação disponibilizada publicamente.  

Logo, o desempenho operacional dos times pode ser medido através do número de pontos 

conquistados ao longo do campeonato, o que determina a sua classificação (ranking) no final 

do campeonato. Nem sempre foi assim, mas desde 2003, o campeonato brasileiro tem seguido 

o modelo de disputa por pontos corridos onde o primeiro colocado na classificação final é o 

time que somar mais pontos e será considerado o campeão brasileiro. O campeão,  e os outros 

três melhores colocados na classificação final, tem direito a uma vaga na Copa Libertadores 

(competição sul-americana de clubes) do ano seguinte. 

Marcar pontos é importante. E um time consegue marcar pontos através de uma vitória (3 

pontos ao vencedor) ou um empate (1 ponto para cada time). A derrota não dá nenhum ponto 

ao time perdedor. Durante o período da análise, o time que obteve o maior número de vitórias 
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foi o campeão daquele ano. E entre os times que se classificaram para a Copa Libertadores, 

sempre estiveram os times com o maior número de vitória. 

 Tabela 3.2 � Classificação final do Campeonato Brasileiro 2003-2006 

Time JOGOS Vitórias Colocação Qualificação
Cruzeiro 46 31 CAMPEÃO
Santos 46 25 VICE
São Paulo 46 22 3º
Coritiba 46 21 4º
Santos 46 27 CAMPEÃO
Atlético-PR 46 25 VICE
São Paulo 46 24 3º
Palmeiras 46 22 4º
Corinthians 42 24 CAMPEÃO
Internacional 42 23 VICE
Goiás 42 22 3º
Palmeiras 42 20 4º
São Paulo 38 22 CAMPEÃO
Internacional 38 20 VICE
Grêmio 38 20 3º
Santos 38 18 4º

Classificados 
para Copa 

Libertadores

2003

2004

2005

2006

Classificados 
para Copa 

Libertadores

Classificados 
para Copa 

Libertadores

Classificados 
para Copa 

Libertadores

 
 Fonte: CBF. Elaborado pelo autor. 
 
Porém, ao tentar responder à questão de pesquisa levando em consideração apenas os 

rankings anuais e os pontos totais somados pelos times, a análise estatística fica prejudicada 

em função do número de observações ser muito inferior ao número de variáveis 

independentes de interesse na pesquisa. Além disso, as estatísticas vão estar relacionadas ao 

time, agregadas num nível de análise diferente, e não aos recursos que compõem o time. 

Desta forma, a unidade de análise será o jogo e não o campeonato. Apesar da importância 

deste, é a cada jogo que o time "constrói a sua caminhada rumo ao título".  

Assim também ocorre nas firmas que vendem seus produtos e serviços, seja no varejo ou para 

outras empresas, onde todos os dias seus produtos e serviços estão disputando a mente (mind 

share) e, principalmente, o bolso (share of wallet) dos seus consumidores na tentativa de 

conquistar uma participação maior de mercado (market share). No momento da decisão entre 

dois produtos, "vence" o escolhido pelo cliente. No caso de "empate", o cliente leva os dois 

produtos, porém, em algum momento ele fará a escolha por um dos dois. Neste momento 

(algo como um "returno" ou "jogo da volta"), um dos dois produtos poderá sair "derrotado" 

(YANG, SONMEZ; 2005). 

Portanto, ao considerar a unidade de análise o jogo, a medida de desempenho operacional a 

ser utilizada será a vitória porque é com o acumulo do maior número destas, nos confrontos 

contra os demais postulantes, que um time conquista o título.  
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Os objetivos secundários deste trabalho são representados por três questões que permeiam 

todas as rodas de discussão de futebol no Brasil: 

- Técnico ganha jogo? 

- O fato de um time ser mandante do jogo influencia no seu desempenho? 

- Camisa ganha jogo? 

Para responder às perguntas de pesquisa colocadas, as seguintes variáveis independentes serão 

testadas consideradas como medidas substitutas dos construtos não observáveis (i.e., 

qualidade dos jogadores e a influência da "camisa"). 

Como a capacidade de possuir recursos heterogêneos dentro da indústria, estabelecer limites a 

posteriori à competição pelos recursos, criar mecanismos que dificultem a mobilidade destes 

recursos entre as firmas e baixa competição a priori pela posse dos recursos são a base para o 

estabelecimento de vantagem competitiva sustentável para as firmas (PETERAF, 1993), 

portanto, cabe à administração dos clubes de futebol conseguir se posicionar diante desta 

realidade para obter, com os recursos de que dispõe, vantagem competitiva em relação aos 

demais clubes. 

Recurso essencial para um time de futebol, individualmente o jogador tem o seu desempenho 

avaliado de diversas formas. Quantitativamente podem ser consideradas as estatísticas 

operacionais (passes certos, passes errados, chutes a gol, defesas, faltas cometidas, faltas 

sofridas, número de cartões amarelos, cartões vermelhos, etc.), suas características 

fisiológicas (altura, peso, percentual de massa muscular, percentual de gordura, etc.), a sua 

idade, o número de contusões e lesões sofridas e a gravidade destas ocorridas ao longo da sua 

carreira para avaliar o desempenho de um jogador de futebol. Todas estas informações 

avaliam cada um dos fatores que interferem no desempenho individual de cada um dos 

jogadores. 

Porém, de forma qualitativa, a crônica esportiva nacional procura através de uma nota, que 

varia de 0 a 10, dada ao final de cada partida para cada um dos jogadores de cada time que 

participou do jogo, refletir, de forma condensada, o desempenho do jogador em campo. Se o 

jogador teve uma atuação fundamental para o desempenho do time, sua nota é mais próxima 

de 10. Se o jogador foi o responsável por algum lance decisivo em favor do time adversário 

ou a sua atuação ficou muito abaixo do esperado, sua nota será mais próxima de 0. Nos casos 

em que um jogador entrou e não jogou tempo suficiente para permitir uma avaliação (e.g., não 

tocou na bola enquanto esteve em campo), ele não recebe uma avaliação (e.g., "s/n", ou sem 
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nota). Será com base nas notas dadas pelos jornalistas do jornal Lance! (periódico 

futebolístico de abrangência nacional, de qualidade e imparcialidade inquestionáveis) que a 

qualidade dos jogadores de cada um dos times será avaliada. Como as notas são dadas jogo a 

jogo por dois jornalistas diferentes a cada jogo, questões como �perseguição a jogadores ou 

times� e �se deixar influenciar pelo time do coração� são praticamente reduzidas. Porém, 

como as notas são dadas após o jogo, considerar a nota de um jogo seria tautológico, uma vez 

que a avaliação é feita após o jogo ter encerrado (é uma avaliação de desempenho e uma 

adivinhação). Além disso, existem substituições de jogadores durante um jogo e ao longo dos 

jogos.  

Desta forma, será considerada a média móvel ponderada (cujos pesos foram arbitrados após 

consultas à especialistas e profissionais do futebol) das notas dos 3 últimos jogos para o 

cálculo da variável "Qualid_Elenco_X" (onde "X" é igual a "M" para mandante e "V" para 

visitante). Com isso, será possível capturar o que os cronistas esportivos chamam de 

"formação de conjunto", ou seja, à medida que o time vai jogando junto, a qualidade do time 

vai aumentando em função do aumento do conhecimento tácito dos jogadores sobre o 

esquema tático, sobre o posicionamento dos demais jogadores em campo, da confiança mútua 

entre os jogadores e a consequente formação de time (BERMAN et al, 2002). Desta forma, a 

nota do jogo anterior terá peso 1, a nota do penúltimo jogo terá peso 0,5 e a nota do 

antepenúltimo jogo terá peso 0,1. A diferença de qualidade entre os elencos será avaliada por 

meio da variável "Delta_Qualid_Elenco" que será o resultado da diferença entre a 

"Qualid_Elenco_M" e a "Qualid_Elenco_V", onde "M" significa mandante e "V" significa 

visitante. 

Na tentativa de confrontar a qualidade de cada uma das posições que podem ser ocupadas em 

campo pelos jogadores, também serão calculadas as médias móveis ponderadas de cada uma 

das 7 principais posições dos jogadores. Com base nestas avaliações, dois construtos irão 

refletir a diferença entre o nível do ataque e da defesa dos times, representados pelas 

variáveis: "Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa", que será o resultado da diferença entre a 

"Qualidade_Ataque_M" e a "Qualidade_Defesa_V" (onde "M" significa mandante e "V" 

significa visitante) e "Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque", que será o resultado da 

diferença entre a "Qualidade_Defesa_M" e a "Qualidade_Ataque_V" (onde "M" significa 

mandante e "V" significa visitante). As variáveis "Qualidade_Ataque_X" e 

"Qualidade_Defesa_Y" (onde "X" significa mandante quando "Y" significar visitante, e vice-

versa) serão, respectivamente, o resultado da média das notas recebidas pelos jogadores das 
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posições de ataque (composto pelos jogadores classificados como "meia" e "atacante") e o 

resultado da média das notas recebidas pelos jogadores das posições de defesa (composto 

pelos jogadores classificados como "goleiro", "lateral esquerdo" e "lateral direito", "zagueiro" 

e "volante"). Estas variáveis terão o objetivo de avaliar o quanto um ataque com qualidade 

superior a uma defesa é capaz de influenciar no desempenho operacional de um time 

(SZYMANSKI, 2006). 

Estas três variáveis independentes serão uma proxy para a influência do técnico no 

desempenho operacional dos times (sendo as duas últimas uma visão desagregada da 

primeira), pois, o papel do treinador é muito similar ao de um gerente de operações, cuja 

atuação é muito mais estratégica e tático do que operacional e sua atuação é avaliada 

principalmente pela estratégia adotada para o jogo, pelo desempenho dos seus coordenados, 

sua disposição tática dentro de campo e não pela atuação direta do técnico. 

Outra variável importante considerada no estudo será o número de cartões amarelos 

("Amarelo") e cartões vermelhos ("Vermelho") recebidos pelos jogadores. Os cartões são 

usados com o objetivo de sinalizar comportamentos antidesportivos que não serão tolerados 

pelo árbitro, como faltas graves, atrapalhar ou impedir a reposição da bola em jogo, segurar 

um jogador pelo seu uniforme, executar ações com o objetivo de enganar o árbitro, tentar 

levar qualquer tipo de vantagem, uso de linguagem indevida com o árbitro, seus auxiliares e 

demais integrantes dos times, entrar e sair de campo sem a permissão do árbitro, etc.  

O cartão amarelo funciona como um alerta quando mostrado para um jogador pela primeira 

vez. A reincidência do comportamento pode levar o árbitro a mostrar o cartão amarelo pela 

segunda vez ao mesmo jogador, o que equivale a um cartão vermelho e a sua automática 

expulsão de campo sem direito de reposição do jogador. Um jogador pode receber um cartão 

vermelho automaticamente caso cometa alguma falta gravíssima (quando o jogador usa da 

força física desproporcionalmente para derrubar algum jogador, colocando a integridade física 

do oponente em perigo), cuspa em alguém, coloque a mão na bola de forma deliberada com o 

objetivo de evitar um gol, uso de linguagem verbal ou gestual ofensiva ou apresente uma 

conduta violenta em campo. 

Do ponto de vista da competição entre os dois times, um jogador que recebe um cartão 

amarelo, uma vez que corre o risco de ser expulso caso receba o segundo cartão amarelo, 

tende a ter um comportamento mais cuidadoso dentro de campo. Se ele é um jogador de 

defesa isso pode significar "não dividir todas as bolas" e/ou não realizar faltas quando suas 
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habilidades de marcação já foram superadas. Desta forma, o cartão amarelo para um jogador 

significa uma redução da sua capacidade produtiva junto ao time que recebeu o cartão. 

O cartão vermelho tem um poder de redução da capacidade produtiva de um time ainda maior 

do que o cartão amarelo por significar a expulsão do jogador, sem direito a substituição. Desta 

forma, o time tem a sua capacidade produtiva reduzida em 1/11 (um onze avos). Se o jogador 

expulso for o goleiro, especialista na atividade de agarrar, e as substituições permitidas já 

tiverem sido realizadas, esta capacidade produtiva será reduzida ainda mais, porque um dentre 

todos os jogadores em campo deverá abandonar a sua posição de ofício e assumir a posição de 

goleiro. Analogamente seria o equivalente ao fim de um recurso importante para a produção 

de determinado produto, cuja linha de produção não pode parar, o qual é substituído por um 

recurso equivalente, porém com características diferentes. Pode até funcionar, mas a lógica 

leva a crer que o desempenho final do produto tem grandes chances de ser inferior. 

Ao considerar o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos por um time por jogo 

como um fator que influencia no desempenho dos times não se tem como objetivo propor uma 

ação para forçar o time adversário tomar cartões. Essa seria uma atitude antidesportiva por 

definição. A avaliação da qualidade de um time também pode ser avaliada pelo número de 

cartões amarelos e vermelhos que o time recebe, uma vez que, um time que preza o bom 

futebol e "joga na bola", ou seja, adota uma atitude desportiva a cima de tudo dentro de 

campo, deve possuir jogadores com qualidade superior aos seus adversários.  

Em relação aos resultados dos times, grande peso é atribuído às torcidas e ao fato de um time 

se apresentar diante da sua torcida. É comum a crônica esportiva considerar que a vitória é 

obrigação dos times que jogam em seus estádios como mandantes dos jogos. Uma forma de 

avaliar a influência das torcidas nos jogos seria considerar o número absoluto de torcedores 

presentes aos estádios. Porém, como não foi encontrada estatística separada por time do 

torcedor presente ao estádio (e a própria CBF não faz esse tipo de controle nas sumulas dos 

jogos), nos casos dos jogos entre dois times da mesma cidade (os famosos �clássicos�), onde a 

proporção se aproximaria muito de 50% dos presentes como torcedores de cada time, como é 

o caso de Flamengo e Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, ou São Paulo e Palmeiras 

no Morumbi, em São Paulo, ou ainda, Bahia e Flamengo, em Salvador, ao considerar o total 

de torcedores presentes ao estádio como sendo torcedores do time mandante do jogo, estar-se-

ia cometendo um erro de estimação. Desta forma, a opção foi considerar apenas o fato do time 

ser mandante ou não do jogo, por meio de uma variável binária (onde M é igual a 1 quando o 

time for mandante e 0 quando for visitante) como proxy da influência da torcida. Esta é uma 
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limitação em função dos dados disponíveis, porém, é utilizada por outros pesquisadores 

quando consideram o fator �mandante� nas suas análises (BURAIMO et al, 2007).  

No Brasil muita importância é dada à história e às glórias do passado de um time de futebol e 

a influência destas no desempenho de um time dentro de campo. Dizem os cronistas  

esportivos que é a história de um time forjada por meio de suas conquistas e derrotas que 

ajuda a construir a reputação do time, o "peso da camisa", chavão que muitos atribuem a 

autoria à Nelson Rodrigues (PAIXÃO, 2009). A reputação de um time é algo intangível e, 

portanto, será avaliada com base na importância dos títulos conquistados pelos times durante 

a sua história.  

Assim, um time que disputou e venceu o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA precisou 

disputar e vencer partidas contra times campeões de todas as seis confederações continentais: 

CONMEBOL (América do Sul), CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe), UEFA 

(Europa), CAF (África), AFC (Ásia) e OFC (Oceania). Entretanto, até 2004, o campeonato 

era disputado apenas entre o campeão da Copa Libertadores (CONMEBOL) e o campeão da 

Liga dos Campeões da Europa (UEFA). Apesar da diferença da disputa, o fato de ter 

disputado e conquistado o título de campeão do mundo dá prestígio internacional ao time. A 

Copa Libertadores é a competição de clubes mais importante da América do Sul e uma das 

mais prestigiadas no mundo. Participam campeões dos campeonatos nacionais dos países 

membros da CONMEBOL. Portanto, a reputação de um time que disputou e venceu estas 

competições é reconhecidamente muito maior do que a reputação de um time que disputou e 

venceu a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, em função do nível de exigência das 

competições, da qualidade dos jogadores e técnicos dos times adversários, da repercussão dos 

jogos (alguns sendo transmitidos globalmente), etc. 

Por sua vez, um time que disputou e venceu o Campeonato Brasileiro tem uma reputação 

maior do que os times que disputaram e venceram apenas os campeonatos estaduais. Uma 

conquista regional tem relevância menor do que uma conquista nacional, em função do nível 

de exigência das próprias competições. Essa diferenciação ocorre mesmo entre as diferentes 

competições regionais. O campeonato paulista de futebol tem um nível de exigência diferente 

do campeonato capixaba em função do número de times que disputam o campeonato, da 

qualidade dos jogadores e técnicos, do tamanho das torcidas, do nível de exposição na mídia, 

etc. A nível regional, portanto, existem alguns times que são verdadeiros monopolistas dos 

campeonatos locais, em função da grande disparidade entre os competidores (e.g., o ABC do 

Rio Grande do Norte que possui 50 títulos de campeão estadual em 95 disputados). Porém, ao 
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disputarem uma competição cujo grau de dificuldade é maior, não conseguem ter o mesmo 

desempenho (o ABC do Rio Grande do Norte nunca venceu uma competição nacional até 

hoje, inclusive foi rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 2009). 

Desta forma, com o intuito de avaliar a reputação de cada um dos 28 times que disputaram os 

jogos presentes na amostra, estes serão classificados de forma qualitativa em três grupos: os 

times cuja reputação tem abrangência internacional, ou seja, venceram a Copa Libertadores 

ou o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, os times cuja reputação tem abrangência 

nacional, ou seja, venceram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil 

e os times cuja reputação tem abrangência regional por já terem vencido os campeonatos 

estaduais. 

Esta classificação será representada por duas variáveis dummies binárias ("REP_dum1" e 

"REP_dum2") que em conjunto vão refletir este construto, conforme demonstrado na tabela 

abaixo: 

 Tabela 3.3 � Classificação dos tipos de reputação 

Reputação Rep_dum1 Rep_dum2
Internacional 1 0
Nacional 0 1
Regional 0 0

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
A motivação para o jogo também é uma questão relevante a ser avaliada no desempenho dos 

times. Nos esportes coletivos, a vitória raramente pode ser creditada a um único jogador, o 

que já não acontece em esportes como o golfe ou o tênis. Logo, vencer depende do esforço 

coletivo ao contrário da derrota, que pode ser creditada a um único jogador. Uma expulsão 

num momento crucial do jogo, falhas dos goleiros (i.e., o popular "frango") ou uma falta 

cometida dentro da grande área que resultou na marcação de um penalty podem decidir jogos. 

Desta forma, é importante que todos os jogadores estejam motivados, inclusive os jogadores 

reservas, porque ao entrarem em campo para substituírem um jogador titular, devem estar 

imbuídos do mesmo espírito de vencer. Assim, uma boa medida substituta para este construto 

não observável será o desempenho do time no jogo anterior. Uma vitória no jogo anterior 

além de contribuir para o desempenho do time no campeonato também contribuirá para a 

motivação deste time na busca pelo título. Para avaliar tal desempenho, a variável binária 

"VIT_JG_ANT" será igual a "1" quando o time venceu o seu jogo anterior e "0" quando ele 

não venceu (empatou ou perdeu). 
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A variável dependente que se propõe a representar o desempenho operacional de um time 

("Victory") será avaliada de forma binária: "1" se for "vitória" ou "0" se for "não-vitória" 

(igual a empate ou a derrota). Esta escolha está amparada no fato de que todos os times 

campeões do Campeonato Brasileiro da 1ª divisão entre 2003 e 2006 foram os times que mais 

venceram. Entre os times rebaixados também estavam os times que menos vitórias obtiveram 

ao longo dos campeonatos. Assim, a busca pela vitória e o maior número destas é o que leva 

um time a ser campeão, objetivo final de todos os times que iniciam a disputa do Campeonato 

Brasileiro. 

Quantitativamente esta mesma avaliação se dará pelo saldo de gols de cada partida 

("Saldo_Gols"). O saldo de gols positivo para um lado significará que o seu ataque foi mais 

eficiente do que a defesa adversária ao mesmo tempo em que a sua defesa foi mais eficiente 

que o ataque adversário. O saldo de gols negativo reflete a mesma situação, porém vista pela 

ótica do perdedor. O saldo de gols nulo significa um equilíbrio de forças entre os dois times, 

por maior que tenha sido o número de gols marcado por cada time. 

 

3.3. Tratamento dos dados e variáveis 

Essa etapa visou preparar os dados para a regressão linear múltipla. Primeiramente, todas as 

variáveis foram analisadas em conjunto. Em seguida, cada variável foi submetida à análise de 

frequência e estatísticas descritivas, calculadas pelo software SPSS versão 17.0, para a 

identificação de pontos fora da curva, observações faltantes (missing values) e normalidade 

das distribuições de probabilidade. 

 Tabela 3.4 � Estatística descritiva das variáveis 
Estatística descritiva das variáveis

N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão
Erro padrão Erro padrão

VICTORY 2774 0,00 1,00 0,38 0,49 0,51 0,05 -1,74 0,09
M 2774 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,05 -2,00 0,09
DELTA_QUALID_ELENCO 2774 -4,06 4,06 0,00 0,84 0,00 0,05 1,25 0,09
DELTA_QUALID_ELENCO_ATAQUE_DEFESA 2774 -3,69 4,66 0,08 1,00 -0,04 0,05 0,89 0,09
DELTA_QUALID_ELENCO_DEFESA_ATAQUE 2774 -4,66 3,69 -0,08 1,00 0,04 0,05 0,89 0,09
AMARELO 2774 0,00 9,00 2,67 1,39 0,51 0,05 0,38 0,09
VERMELHO 2774 0,00 4,00 0,24 0,50 2,15 0,05 5,05 0,09
VIT_JG_ANT 2774 0,00 1,00 0,50 0,50 -0,01 0,05 -2,00 0,09
REP_dum1 2774 0,00 1,00 0,38 0,49 0,51 0,05 -1,74 0,09
REP_dum2 2774 0,00 1,00 0,29 0,45 0,95 0,05 -1,10 0,09

N válidos 2774

Variáveis Assimetria Curtose

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Analisando a tabela acima, é possível perceber que a média da amostra do valor de vitórias 

totais dos jogos está mais próxima da "não vitória" (0,38). Este fato é intensificado pela 

decisão de transformar cada jogo em duas observações. Esta distorção fica evidente quando se 
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observa o caso de vitória de um time e a consequente derrota do outro em uma partida: na 

média o valor da variável "Victory" será de 0,5. 

O mesmo pode ser observado na variável "Saldo_Gols", dado que cada para jogo existe a 

visão do mandante e do visitante, na média o saldo de gols será sempre igual a zero porque o 

saldo de gols deverá refletir o resultado do jogo. O saldo de gols positivo significará vitória de 

um e, consequente derrota do outro, que apresentará o mesmo valor porém com sinal trocado. 

Portanto, na média eles se anulam. E no caso de empate, o saldo de gols é igual a zero.  

Para a variável "M", vale a mesma observação feita para a variável "Victory", ou seja, a 

média será igual a 0,5 uma vez que para cada jogo sempre haverá duas observações, uma para 

"M" igual a "1" representando o mandante e outra igual a "0" representando o visitante. De 

alguma forma, o fato de ter transformado cada jogo em duas observações influenciou a curva 

de distribuição das variáveis, como pode ser observado nos valores de assimetria (skewness) e 

curtose (kurtosis) das variáveis "Victory", "M" e "Saldo_Gols". A alternativa para esta 

questão é trabalhar exclusivamente com as observações dos jogos do ponto de vista de um 

único time, por exemplo, dos mandantes, ou seja, com "M" igual a "1".  

Desta forma, toda a análise será feita com base no desempenho do time que estiver "jogando 

em casa" e a comparação com o time visitante se dará por meio da variável agregada 

"Delta_Qualid_Elenco" e das variáveis desagregadas "Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa" 

e "Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque". 

Assim, a tabela de estatísticas descritiva apresenta o seguinte resultado:  

 Tabela 3.5 � Estatística descritiva das variáveis para M = 1 
Estatística descritiva das variáveis

N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão
Erro padrão Erro padrão

VICTORY 1387 0,00 1,00 0,52 0,50 -0,06 0,07 -2,00 0,13
M 1387 1,00 1,00 1,00 0,00 . . . .
DELTA_QUALID_ELENCO 1387 -3,30 4,06 -0,02 0,84 0,28 0,07 1,29 0,13
DELTA_QUALID_ELENCO_ATAQUE_DEFESA 1387 -3,60 4,66 0,26 0,95 0,12 0,07 1,10 0,13
DELTA_QUALID_ELENCO_DEFESA_ATAQUE 1387 -3,66 3,69 0,09 1,02 0,10 0,07 0,67 0,13
AMARELO 1387 0,00 9,00 2,43 1,33 0,54 0,07 0,60 0,13
VERMELHO 1387 0,00 4,00 0,20 0,47 2,51 0,07 7,64 0,13
VIT_JG_ANT 1387 0,00 1,00 0,50 0,50 -0,01 0,07 -2,00 0,13
REP_dum1 1387 0,00 1,00 0,38 0,49 0,50 0,07 -1,75 0,13
REP_dum2 1387 0,00 1,00 0,28 0,45 0,96 0,07 -1,09 0,13

N válidos 1387

Assimetria CurtoseVariáveis

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Os mandantes venceram 52% dos 1.387 jogos disputados. Os jogos tiveram resultados bem 

dispersos, inclusive com algumas "goleadas" aplicadas e sofridas pelos times mandantes 

(valores para "Saldo_gols" varia de -7 a 7), porém, na média os jogos foram bem disputados 

(média para "Saldo_gols" igual a 0,55).  
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A qualidade agregada dos times para os jogos da amostra está equilibrada, com mínima 

vantagem para os visitantes ("Delta_Qualid_Elenco" com média igual a -0,02 e desvio padrão 

igual a 0,84). Do ponto de vista da qualidade desagregada, o ataque dos times mandantes leva 

vantagem sobre as defesas dos times visitantes ("Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa" com 

média 0,26 e desvio padrão igual a 0,95) mas a qualidade das defesas dos times mandantes 

sobre o ataque dos times visitantes se mostra mais equilibrada, porém com uma dispersão 

maior ("Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque" com média 0,09 e desvio padrão igual a 1,02). 

Os times visitantes receberam em média 2,43 cartões amarelos por jogo (tendo caso de time 

recebendo 9 cartões amarelos num jogo) e apenas 0,2 cartões vermelhos (a curva de 

distribuição apresenta uma cauda mais longa à direita, com a moda abaixo da média, 

assimetria > 0, e uma curva bem "achatada", curtose > 0).   

A motivação para o jogo é "neutra" dado que os visitantes venceram apenas metade dos jogos 

anteriores aos jogos amostrados ("VIT_JG_ANT" com média 0,5 e desvio padrão igual a 0,5). 

A maioria dos times mandantes possui sua reputação no nível regional, sendo poucos os times 

que possuem sua reputação no nível internacional (REP_dum1 tem média 0,38) ou nacional 

(REP_dum2 tem média 0,28), o que pode ser caracterizado como uma "concentração de 

forças" no futebol brasileiro, ou seja, são poucos os times que vencem os principais 

campeonatos. 

 Tabela 3.6 � Correlações entre as variáveis para M = 1 

VICTORY SALDO_GOLS
DELTA_QUALID_
ELENCO

DELTA_QUALID_
ELENCO_
ATAQUE_DEFESA

DELTA_QUALID_
ELENCO_
DEFESA_ATAQUE

AMARELO VERMELHO VIT_JG_ANT REP_dum1

SALDO_GOLS Pearson Correlation 0,788**
Sig. (1-tailed) 0,00

DELTA_QUALID_ELENCO Pearson Correlation 0,168** 0,192**
Sig. (1-tailed) 0,00 0,00

DELTA_QUALID_ELENCO_
ATAQUE_DEFESA

Pearson Correlation
0,150** 0,160** 0,811**

Sig. (1-tailed) 0,00 0,00 0,00

DELTA_QUALID_ELENCO_
DEFESA_ATAQUE

Pearson Correlation
0,015 0,011 -0,106** 0,006

Sig. (1-tailed) 0,29 0,35 0,00 0,41
AMARELO Pearson Correlation -0,003 -0,009 -0,009 -0,020 -0,018

Sig. (1-tailed) 0,46 0,36 0,37 0,22 0,26
VERMELHO Pearson Correlation -0,085** -0,124** 0,006 0,015 ,053* -0,046*

Sig. (1-tailed) 0,00 0,00 0,41 0,29 0,03 0,04
VIT_JG_ANT Pearson Correlation 0,055* 0,064** 0,240** 0,211** -0,095** -0,023 -0,039

Sig. (1-tailed) 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,19 0,08
REP_dum1 Pearson Correlation 0,046* 0,031 0,110** 0,097** -0,043 -0,021 0,026 0,115**

Sig. (1-tailed) 0,04 0,12 0,00 0,00 0,06 0,22 0,16 0,00
REP_dum2 Pearson Correlation 0,001 -0,005 -0,071** -0,030 -0,029 0,014 -0,032 -0,065** -0,492**

Sig. (1-tailed) 0,48 0,42 0,00 0,13 0,14 0,31 0,12 0,01 0,00

**. Correlação é significante no nível 0,01 (1-tailed)
*. Correlação é significante no nível 0,05 (1-tailed)
a. N=1387  

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Analisando as correlações entre as variáveis, conforme tabela 4.3, é possível identificar forte 

correlação entre "Victory" e "Saldo_Gols" em função da relação direta que existe entre elas, 

conforme já descrito anteriormente. Assim, ao optar pela variável "Victory" como variável 
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dependente, o uso da variável "Saldo_Gols" como variável independente pode ser 

desconsiderado. 

A correlação entre as variáveis "Delta_Qualid_Elenco" e 

"Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa" é forte (0,811), o que pode dispensar o uso 

combinado das duas variáveis no mesmo modelo. A correlação entre "Delta_Qualid_Elenco" 

e "Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque" é negativa e fraca (-0,106). Entretanto, a correlação 

entre "Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque" e "Victory" é próxima de zero (0,015), ou seja, 

as variáveis não dependem linearmente uma da outra. 

"Amarelo" e "Vermelho", variáveis que medem o número de cartões recebidos pelo time, 

também apresentam correlações próximas de zero com a variável "Victory". A variável 

"Vermelho", inclusive, apresenta uma correlação fraca e negativa com a variável "Victory" (-

0,085). O resultado da correlação da variável "Amarelo" com a variável "Victory" não é 

significante. 

A variável "VIT_JG_ANT" também apresenta correlação fraca com a variável "Victory" 

(0,055). Porém, a variável "VIT_JG_ANT" apresenta uma correlação moderada com a 

variável "Delta_Qualid_Elenco" (0,240, significante ao nível de 0,01%) 

As variáveis "REP_dum1" e "REP_dum2" também apresentam correlação fraca com a 

variável "Victory" (respectivamente, 0,046 e 0,001), sendo não significante o resultado da 

última. 

Analisando o comportamento das curvas de distribuição é possível observar no gráfico abaixo 

que todas as variáveis possuem distribuições próximas à distribuição normal (SCISÚ, 2007). 
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 Figura 3.1 � Histograma das variáveis para M = 1 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
3.4. Modelo de probabilidade linear 

Como a variável dependente Y ("Victory") é uma variável binária (Y = 1 quando "vitória" e 0 

quando "não vitória"), existe uma diferença fundamental entre um modelo de regressão cuja 

variável dependente é binária, ou de natureza qualitativa, e outro em que a variável 

dependente é contínua, ou de natureza quantitativa. Em um modelo em que Y é quantitativo o 

objetivo é estimar seu valor esperado ou médio, dados os valores das variáveis independentes. 

Nos modelos em que Y é qualitativo, o objetivo é encontrar a probabilidade de que algo 

aconteça, como no presente estudo, a probabilidade de vitória ou não vitória, o que leva estes 

modelos a serem conhecidos também como modelos de probabilidade linear (GUJARATI, 

2006). 

O modelo teórico a ser aplicado aos dados pode ser representado por: 

 Yi = 0 + 1*X1i + ....... + p*Xpi +i    (1) 

 E ( Y | X1i, X2i, ...... , Xpi ) = 0 + 1*X1i + ....... + p*Xpi (2) 
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 Yi = E ( Y | X1i, X2i, ...... , Xpi ) + i   (3) 

 Onde: 

  Yi é a variável dependente  

  X1, X2, ... , Xp são as variáveis independentes 

   é o erro do  modelo 

Se Pi = probabilidade de que Yi = 1 (ou seja, "vitória") e (1-Pi) = probabilidade de Yi = 0 (ou 

seja, "não vitória"), a variável Yi tem a seguinte distribuição (de probabilidade): 

 Tabela 3.7 � Probabilidades lineares 
Yi Probabilidade 

0 1 � Pi 

1 Pi 

Total 1 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Pela definição de expectativa matemática: 

 E(Yi) = 0*(1-Pi) + 1*(Pi) =Pi   (4) 

Comparando (2) com (4), obtém-se: 

 E ( Y | X1i, X2i, ...... , Xpi ) = 0 + 1*X1i + ....... + p*Xpi = Pi (5) 

isto é, a expectativa condicional do modelo (1) pode, de fato, ser interpretada como a 

probabilidade condicional de Yi, que é a probabilidade da variável aleatória ser igual a 1. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base na análise dos dados e no modelo de probabilidade linear, considerando "Victory" 

(V) como variável dependente e as variáveis independentes sendo "Delta_Qualid_Elenco", 

"Amarelo", "Vermelho", "VIT_JG_ANT", "REP_dum1" e "Rep_dum2", a equação do 

modelo será: 

 Vi = 0 + 1*Delta_Qualid_Elencoi + 2*Amareloi + 3*Vermelhoi + 

 4*VIT_JG_ANTi + 5*REP_dum1i + 6*REP_dum2i + i 

Sendo, 

 H0: 1=2=3=4=5=6=0 

 H1: i  0, sendo i = 1, 2, 3, ..., p 

 
 Tabela 4.1 � Resultado da regressão linear múltipla para M=1 

Coeficientes padronizados
B Erro padrão Beta t Sig. Tolerância VIF

(Constant) 0,508 0,037 13,840 0,000
DELTA_QUALID_ELENCO 0,097 0,016 0,164 5,997 0,000 0,935 1,070
AMARELO -0,002 0,010 -0,005 -0,180 0,857 0,997 1,003
VERMELHO -0,092 0,028 -0,086 -3,240 0,001 0,995 1,005
VIT_JG_ANT 0,010 0,027 0,010 0,353 0,724 0,932 1,073
REP_dum1 0,046 0,031 0,045 1,467 0,143 0,747 1,339
REP_dum2 0,036 0,034 0,033 1,080 0,280 0,757 1,321

R R² R² ajustado Erro padrão
,194a 0,037 0,033 0,492

Fonte da variação SQ gl MQ F Sig.
Entre grupos 12,982 6 2,164 8,955 ,000a
Dentro dos grupos 333,435 1380 0,242
Total 346,417 1386

Coeficientes Colinearidade

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
O resultado da regressão linear múltipla medido através do coeficiente de determinação (R² = 

0,037) apresenta baixa explicação, ou seja, as variáveis selecionadas explicam apenas 3,7% da 

variância da variável dependente. O uso do coeficiente de determinação (R²) calculado de 

forma convencional é de valor limitado quando se trata de modelos de escolha dicotômica 

(GUJARATI, 2006). Porém, o modelo é significativo (ANoVA: p-value < 0,05 -  rejeita H0), 

ou seja, considerando a amostra usada, é possível explicar 8,955 vezes mais variação do que 

usando a média, o que deve ocorrer em pelo menos 95% das vezes. 

Utilizando o p-value como parâmetro para avaliar a significância dos coeficientes de 

regressão e 5% a margem de segurança, é possível afirmar que, com base nos valores acima, 

com base nesta amostra de dados, estas são as melhores estimativas para os coeficientes 1 e 
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3. Analisando os coeficientes, o intercepto (0=0,508) dá a "probabilidade" de um time 

jogando em casa, com tudo mais constante, obter uma "vitória". 

Entre os demais coeficientes significativos, pode-se interpretar o resultado do coeficiente da 

variável "Delta_Qualid_Elenco" (1=0,097) como a afirmação do conceito base da RBV: 

possuir recursos superiores contribui para desempenhos superiores. Neste estudo, para a 

vitória do time. Tudo mais constante, para cada 1 ponto de vantagem sobre o elenco do time 

adversário, a probabilidade de vitória aumenta 9,7%.  

O coeficiente da variável "Vermelho" (3=-0,092) demonstra que a má utilização operacional 

do recurso (neste caso, uma "expulsão de campo de um jogador") contribui negativamente 

para a vitória (i.e., para cada cartão vermelho recebido, a probabilidade de vitória diminui 

9,2%).  

Cartões amarelos, reputação e a motivação não apresentaram coeficientes significativos. Não 

há indícios de multicolinearidade entre as variáveis escolhidas. 

Com esses dados, o modelo de probabilidade linear estimado é: 

 Vi = 0,508 + 0,097*Delta_Qualid_Elencoi � 0,092*Vermelhoi  

A análise dos resíduos apresentados na figura abaixo comprova as premissas que o valor 

médio é igual a zero e a distribuição é normal. Com base nestes resultados é possível utilizar o 

modelo para estimação e validar as hipóteses estatísticas. 

 
 Figura 4.1 � Histogramas do resíduo 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
A utilização das variáveis desagregadas "Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa" e 

"Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque" no lugar da variável agregada 

"Delta_Qualid_Elenco", com base na análise da tabela de correlação, deve apresentar 
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resultados semelhantes, uma vez que a há uma forte correlação entre as variáveis 

"Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa" e a variável "Delta_Qualid_Elenco". 

Desta forma, a equação do modelo será: 

 Vi = 0 + 1*Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesai + 

 2*Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataquei + 3*Amareloi + 4*Vermelhoi + 

 5*VIT_JG_ANTi + 6*REP_dum1i + 7*REP_dum2i + i 

Sendo, 

 H0: 1=2=3=4=5=6=6=0 

 H1: i  0, sendo i = 1, 2, 3, ..., p 

 

 Tabela 4.2 � Resultados da regressão linear múltipla para M=1 
Coeficientes padronizados

B Erro padrão Beta t Sig. Tolerância VIF
(Constant) 0,480 0,037 0,000 13,055 0,000 0,000 0,000
AMARELO -0,001 0,010 -0,003 -0,101 0,919 0,996 1,004
VERMELHO -0,094 0,029 -0,088 -3,303 0,001 0,992 1,008
VIT_JG_ANT 0,021 0,027 0,021 0,750 0,453 0,936 1,069
REP_dum1 0,048 0,032 0,046 1,507 0,132 0,743 1,345
REP_dum2 0,031 0,034 0,028 0,903 0,366 0,754 1,326
DELTA_QUALID_ELENCO_
ATAQUE_DEFESA 0,075 0,014 0,143 5,256 0,000 0,948 1,055
DELTA_QUALID_ELENCO_
DEFESA_ATAQUE 0,012 0,013 0,024 0,882 0,378 0,983 1,017

R R² R² ajustado Erro padrão
,180a 0,033 0,028 0,493

Fonte da variação SQ gl MQ F Sig.
Entre grupos 11,267 7 1,610 6,623 ,000a
Dentro dos grupos 335,149 1379 0,243
Total 346,417 1386

Coeficientes Colinearidade

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
O coeficiente de determinação é baixo (R² = 0,033) e significativo (ANoVA: p-value < 0,05 -  

rejeita H0), ou seja, utilizando este modelo é possível explicar 6,623 vezes mais variação do 

que usando a média, o que deve ocorrer em pelo menos 95% das vezes. 

Utilizando o p-value como parâmetro para avaliar a significância dos coeficientes de 

regressão e 5% a margem de segurança, é possível afirmar que, com base nos valores acima, 

com base nesta amostra de dados, estas são as melhores estimativas para os coeficientes 1 e 

4.  

Analisando os coeficientes, o intercepto (0=0,480) dá a "probabilidade" (48%) de um time 

jogando em casa, com tudo mais constante, obter uma "vitória". 
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Entre os demais coeficientes significativos, o coeficiente da variável 

"Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa" (1=0,075) significa que, tudo mais constante, para 

cada 1 ponto de vantagem na qualidade dos jogadores no ataque comparada com a qualidade 

dos jogadores na defesa do time adversário, a probabilidade de vitória aumenta 7,5%. 

O coeficiente da variável "Vermelho" (3= -0,094) significa que, tudo mais constante, para 

cada cartão vermelho recebido, a probabilidade de vitória diminui 9,4%.  

Cartões amarelos, a diferença de qualidade dos jogadores da defesa em relação ao ataque do 

time adversário, a reputação e a motivação não apresentaram coeficientes significativos. Não 

há indícios de multicolinearidade entre as variáveis escolhidas. 

Com esses dados, o modelo de probabilidade linear estimado é: 

 Vi = 0,480 + 0,075*Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesai � 0,094*Vermelhoi  

Com base na análise dos resíduos, conforme figura abaixo, é possível utilizar o modelo para 

estimação e validar as hipóteses estatísticas. 

 
 Figura 4.2 � Histogramas do resíduo 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Considerando as mesmas análises para a visão do time visitante (M=0), os resultados obtidos 

são os seguintes: 
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 Tabela 4.3 � Resultados da regressão linear múltipla para M=0 
Coeficientes padronizados

B Erro padrão Beta t Sig. Tolerância VIF
(Constant) 0,178 0,033 0,000 5,344 0,000 0,000 0,000
DELTA_QUALID_ELENCO 0,052 0,014 0,103 3,770 0,000 0,933 1,072
AMARELO 0,012 0,008 0,040 1,509 0,132 0,995 1,005
VERMELHO -0,064 0,021 -0,080 -3,038 0,002 0,996 1,004
VIT_JG_ANT 0,010 0,023 0,011 0,419 0,675 0,941 1,063
REP_dum1 0,109 0,027 0,124 4,082 0,000 0,754 1,326
REP_dum2 -0,012 0,029 -0,012 -0,406 0,685 0,755 1,324

R R² R² ajustado Erro padrão
,200a 0,04 0,036 0,418

Fonte da variação SQ gl MQ F Sig.
Entre grupos 10,056 6 1,676 9,580 ,000a
Dentro dos grupos 241,429 1380 0,175
Total 251,485 1386

Coeficientes Colinearidade

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
A equação do modelo será: 

 Vi = 0 + 1*Delta_Qualid_Elencoi + 2*Amareloi + 3*Vermelhoi + 

 4*VIT_JG_ANTi + 5*REP_dum1i + 6*REP_dum2i + i 

Apesar de apresentar um coeficiente de determinação maior (R²=0,036) e significativo 

(ANoVA: p-value<0,05), o modelo quando M=0 (i.e., traz a visão do visitante) apresenta um 

intercepto menor do que o modelo quando M=1, ou seja, a probabilidade de, tudo mais 

constante, um time ganhar jogando fora de casa (17,8%) é menor do que a probabilidade de 

um time jogando em casa. 

Os coeficientes 1, 3 e 5 são significativos utilizando o p-value como parâmetro para avaliar 

a significância dos coeficientes de regressão e 5% a margem de segurança. 

O coeficiente da variável "Delta_Qualid_Elenco" (1=0,052) corrobora o principio da RBV 

de que recursos superiores produzem resultados superiores, ou seja, tudo mais constante, para 

cada 1 ponto de qualidade superior que o time visitante apresentar sobre o time adversário, a 

probabilidade de vitória aumenta, em média, 5,2%. Apesar de positiva, essa probabilidade é 

inferior a probabilidade obtida pelo time mandante (i.e., quando M=1), que é de 9,7%. 

O valor do coeficiente da variável "Vermelho" (3=-0,064) significa que, tudo mais 

constante, ao receber um cartão vermelho e ter um jogador expulso, a probabilidade de um 

time visitante obter uma vitória diminui 6,4%. Probabilidade inferior caso a mesma situação 

ocorra com o time mandante. 

Porém, para o caso do time visitante, a sua reputação influencia na probabilidade de vitória. O 

valor do coeficiente da variável "REP_dum1" (5=0,109) significa que, tudo mais constante, 

um time com uma reputação internacional jogando como visitante tem uma probabilidade de 
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10,9%. Esse fator não foi identificado como significativo para o caso do time mandante. 

Portanto, é possível concluir que "camisa" influencia no resultado dos jogos dos times 

grandes quando estes jogam "fora de casa". 

Com esses dados, o modelo de probabilidade linear estimado é: 

 Vi = 0,178 + 0,052*Delta_Qualid_Elencoi � 0,064*Vermelhoi + 

 0,109*REP_dum1 

A frequência dos resíduos apresenta um comportamento diferente do observado na análise dos 

resultados do modelo quando M=1, porém, apesar de apresentar uma assimetria maior, a 

curva ainda apresenta uma distribuição normal bi-modal. 

 
 Figura 4.3 � Histogramas do resíduo 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Analisando o modelo quando M = 0 com as variáveis desagregadas 

"Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa" e "Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque" no lugar 

da variável agregada "Delta_Qualid_Elenco", a equação do modelo será: 

 Vi = 0 + 1*Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesai + 

 2*Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataquei + 3*Amareloi + 4*Vermelhoi + 

 5*VIT_JG_ANTi + 6*REP_dum1i + 7*REP_dum2i + i 

Sendo, 

 H0: 1=2=3=4=5=6=6=0 

 H1: i  0, sendo i = 1, 2, 3, ..., p 
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 Tabela 4.4 � Resultados da regressão linear múltipla para M=0 
Coeficientes padronizados

B Erro padrão Beta t Sig. Tolerância VIF
(Constant) 0,186 0,034 0,000 5,520 0,000 0,000 0,000
AMARELO 0,012 0,008 0,041 1,555 0,120 0,996 1,004
VERMELHO -0,065 0,021 -0,081 -3,046 0,002 0,996 1,004
VIT_JG_ANT 0,016 0,023 0,019 0,686 0,493 0,946 1,057
REP_dum1 0,108 0,027 0,123 4,039 0,000 0,752 1,330
REP_dum2 -0,014 0,029 -0,015 -0,492 0,623 0,756 1,323
DELTA_QUALID_ELENCO_
ATAQUE_DEFESA 0,001 0,011 0,004 0,134 0,893 0,984 1,016
DELTA_QUALID_ELENCO_
DEFESA_ATAQUE 0,040 0,012 0,089 3,298 0,001 0,949 1,054

R R² R² ajustado Erro padrão
,194a 0,038 0,033 0,419

Fonte da variação SQ gl MQ F Sig.
Entre grupos 9,489 7 1,356 7,724 ,000a
Dentro dos grupos 241,997 1379 0,175
Total 251,485 1386

Coeficientes Colinearidade

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
O modelo apresenta um coeficiente de determinação (R²=0,038) significativo (ANoVa: p-

value < 0,05), sendo 7,724 vezes melhor do o uso da média em 95% dos casos. 

O intercepto (0=0,186) dá a probabilidade de um time jogando "fora de casa" (M = 0) 

conquistar uma vitória, quando todas as demais variáveis forem iguais a zero. 

Utilizando o p-value como parâmetro para avaliar a significância dos coeficientes de 

regressão e 5% a margem de segurança, os coeficientes 2, 4 e 6 são significativos. 

A variável "Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque" possui um coeficiente (2) igual a 0,040, 

o que significa que, tudo mais constante, a probabilidade de vitória de um time visitante (M = 

0), ao obter 1 ponto a mais de qualidade dos seus jogadores de defesa em relação aos 

jogadores do ataque do time adversário, é de 4%. Ao contrário do modelo para M = 1, quando 

a diferença da qualidade dos recursos estava voltada para o ataque, para o time visitante, a 

melhor defesa é mesmo a defesa. 

A variável "Vermelho" possui um coeficiente (4) igual a -0,065, o que significa que, quando 

um jogador recebe o cartão vermelho e é expulso, a probabilidade de vitória do time visitante 

é diminuída em 6,5%, impacto menor do que o sentido pelo time mandante (9,4%) quando 

enfrenta a mesma situação. 

Para os times visitantes, apenas aqueles cuja reputação é a nível internacional conseguem 

extrair algum benefício deste recurso intangível. Para os times visitantes (M = 0), a variável 

"REP_dum1" tem coeficiente (6) igual a 0,108, o que significa que, tudo mais constante, a 

probabilidade de vitória de um time visitante com reputação a nível internacional aumenta em 

10,8%. 
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Com esses dados, o modelo de probabilidade linear estimado é: 

 Vi = 0,186 + 0,040*Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataquei � 0,065*Vermelhoi + 

 0,108*REP_dum1 

A análise dos resíduos, com base no histograma abaixo, apresenta um comportamento 

diferente do observado na análise dos resultados do modelo quando M=1, porém, apesar de 

apresentar uma assimetria maior, a curva ainda apresenta uma distribuição normal bi-modal. 

 
 Figura 4.4 � Histogramas do resíduo 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Resumindo, os resultados obtidos para M = 1 e M = 0 são: 

 Tabela 4.5 � Resultados das regressões lineares para M=0 e M=1 

Coeficientes B p-value B p-value
(Constant) 0,508 0,000 0,178 0,000
DELTA_QUALID_ELENCO 0,097 0,000 0,052 0,000
AMARELO -0,002 0,857 0,012 0,132
VERMELHO -0,092 0,001 -0,064 0,002
VIT_JG_ANT 0,010 0,724 0,010 0,675
REP_dum1 0,046 0,143 0,109 0,000
REP_dum2 0,036 0,280 -0,012 0,685

R² 0,037 0,040

F p-value F p-value
ANoVA 8,955 0,000 9,580 0,000

Coeficientes B p-value B p-value
(Constant) 0,480 0,000 0,186 0,000
AMARELO -0,001 0,919 0,012 0,120
VERMELHO -0,094 0,001 -0,065 0,002
VIT_JG_ANT 0,021 0,453 0,016 0,493
REP_dum1 0,048 0,132 0,108 0,000
REP_dum2 0,031 0,366 -0,014 0,623
DELTA_QUALID_ELENCO_
ATAQUE_DEFESA

0,075 0,000 0,001 0,893

DELTA_QUALID_ELENCO_
DEFESA_ATAQUE

0,012 0,378 0,040 0,001

R² 0,033 0,038

F p-value F p-value
ANoVA 6,623 0,000 7,724 0,000

M = 1 M = 0

M
od

el
o 

1
M

od
el

o 
2

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Por serem mais parcimoniosos, os modelos escolhidos serão o modelo 2 tanto para M = 1 
quanto para M = 0: 
 Para M = 1: 
  Vi = 0,480 + 0,075*Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesai � 0,094*Vermelhoi  
 
 Para M = 0: 
  Vi = 0,186 + 0,040*Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataquei � 0,065*Vermelhoi  
  + 0,108*REP_dum1 
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E SUGESTÕES 

 

A resource-based view, que em um nível parece óbvia, afirma que recursos superiores levam 

a resultados superiores pelas firmas que os detém. Mas é realmente uma teoria sobre qual é o 

lócus de sucesso. De onde é que vem? Vem da propriedade pela empresa, de recursos difíceis 

de reproduzir e, geralmente, os recursos são intangíveis. São coisas que geram e mantém o 

sucesso competitivo - como reputação, um bom grupo de clientes, as externalidades de rede, 

pessoas experientes e competentes que executam os processos da empresa. 

E esse conceito aplicado aos clubes de futebol da primeira divisão do Campeonato Brasileiro 

produziu resultados interessantes ao conseguir identificar fatores que realmente influenciam 

na probabilidade de vitória de um jogo de futebol. O fator "mandante" na análise se mostrou 

mais significativo (0; M=1 = 0,480) do que o fator "visitante" (0; M=0 = 0,186). A expulsão de 

um jogador, por sua vez, contribui negativamente para as probabilidades de vitória de um 

time, seja ele mandante (Vermelho; M=1 = -0,094) ou visitante (Vermelho; M=0 = -0,065). A 

qualidade dos recursos também produz influência na probabilidade de vitória, porém de forma 

diferente para o mandante e para o visitante. Ao priorizar a qualidade dos jogadores do ataque 

em relação à defesa do time adversário (Delta_Qualid_Elenco_Ataque_Defesa; M=1 = 0,075), o técnico 

estará aumentando sua probabilidade de vitória (i.e., "jogar retrancado em casa" não é uma 

boa estratégia de jogo). No caso do time visitante, a decisão do técnico ao escalar o time deve 

ser priorizar a qualidade dos jogadores da sua defesa em relação ao ataque do time adversário 

(Delta_Qualid_Elenco_Defesa_Ataque; M=0 = 0,040), pois está decisão aumentará a sua probabilidade de 

vitória. Portanto, a influência do técnico é um fator relevante para o desempenho de um time 

de futebol. Além deste, outro fator que contribui para o aumento da probabilidade de vitória 

de um time visitante no Campeonato Brasileiro é a sua reputação a nível internacional 

(REP_dum1; M=0 = 0,108). 

Assim como num jogo de xadrez em que o fato de possuir as peças corretas não é garantia de 

vitória, a forma como as peças se mexem no tabuleiro ao longo do jogo é que vão determinar 

o desempenho do jogador. Um grande mestre enxadrista não é o que tem as melhores peças 

mas o que tem condições de movimentá-las da forma mais eficiente, ou seja, diante de uma 

situação adversa, cabe ao técnico realizar substituições de jogadores, mudanças táticas e na 

disposição dos jogadores para tentar buscar a vitória. 
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Portanto, vale aqui a máxima popular creditada ao jogador Garrincha, grande jogador 

brasileiro na Copa de 1958, que disse ao ser apresentado pelo treinador à tática que deveria 

ser aplicada no jogo que estava prestes a começar contra a extinta União Soviética: �E já 

combinaram com os russos?�. Por trás de singela frase está resumida a conclusão deste 

trabalho.  

A posse dos recursos, tangíveis e intangíveis, e o fato destes recursos serem valiosos, não é 

garantia de desempenhos superiores. A forma como estes recursos são operacionalmente 

utilizados e o comportamento dinâmico da concorrência também influenciam o desempenho e 

a qualidade da vantagem competitiva que se está construindo. Desta forma, assim como num 

jogo de futebol, não basta ter os melhores jogadores em campo, ter a melhor tática para o 

jogo, é importante também saber se comportar diante da evolução do jogo, do andamento das 

�peças dentro do tabuleiro�.  

Neste ponto é importante ressaltar as limitações deste estudo, de forma a identificar futuras 

oportunidades de pesquisa. A forma como foi avaliada a qualidade dos jogadores, 

considerando-se as notas a eles atribuídas em função do seu desempenho em campo, é 

resultado da disponibilidade limitada de estatísticas sobre o desempenho dos jogadores dentro 

do jogo. Futuras análises deverão considerar formas alternativas de avaliar o desempenho dos 

jogadores, considerando inclusive a possibilidade de medir as estatísticas individuais, como já 

é feito em outros esportes, em especial no baseball e no basquete americano profissional e 

acadêmico. 

As informações de ordem financeira (salários de técnicos e jogadores, receita dos times, etc.) 

dos times de futebol no Brasil são difíceis de serem obtidas, além de existir grande dúvida 

sobre a qualidade da informação disponibilizada publicamente. Esta limitação pode ser 

superada caso estudo semelhante seja aplicado em um ambiente onde estas informações 

estejam disponíveis por meio de fontes confiáveis. 

Outra limitação é a escolha de jogos de futebol de apenas um país. A análise de fatores que 

influenciam o desempenho das firmas já leva em consideração esta variável independente. A 

limitação apresentada anteriormente, ausência de padrões estatísticos para avaliar o 

desempenho dos jogadores, deve ser superada ou uma nova forma deve ser considerada 

levando-se em conta a necessidade de se avaliar jogadores em diversos países. A ampliação 

do estudo para outros campeonatos (campeonatos estaduais, outras divisões do campeonato 

brasileiro, Copa do Brasil e Copa do Mundo) serviria para corroborar os resultados aqui 

encontrados, ou gerar novos questionamentos a cerca do tema, tanto do ponto de vista prático 
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(administração dos recursos pelos gestores dos clubes de futebol) quanto do ponto de vista 

acadêmico (definição do conceito de recursos e sua utilização). 

Finalmente, o problema fundamental enfrentado pelo modelo de probabilidade linear 

(regressão linear múltipla) é que ele pressupõe que a probabilidade Pi = E (Yi = 1|X) aumenta 

linearmente com X, isto é, que o efeito marginal ou incremental de X permanece constante. 

No entanto seria de se esperar que Pi se relacionasse de forma não linear com Xi nos dois 

extremos (Yi = 1 e Yi = 0), onde a probabilidade de vitória não seria afetada por um 

incremento em Xi. Portanto, a aplicação dos modelos LOGIT e PROBIT aos dados pode 

apresentar resultados em modelos mais precisos. 
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APÊNDICE A � As origens do futebol 
 
O futebol é um dos esportes mais populares no mundo. Praticado em centenas de países, este 

esporte desperta tanto interesse em função de sua forma de disputa atraente. Embora não se 

tenha muita certeza sobre os primórdios do futebol, historiadores descobriram vestígios dos 

jogos de bola em várias culturas antigas. Estes jogos de bola ainda não eram o futebol, pois 

não havia a definição de regras como há hoje, porém demonstram o interesse do homem por 

este tipo de esporte desde os tempos antigos. 

Na China Antiga, por volta de 3000 a.C, os militares chineses praticavam um jogo que na 

verdade era um treino militar. Após as guerras, formavam equipes para chutar a cabeça dos 

soldados inimigos. Com o tempo, as cabeças dos inimigos foram sendo substituídas por bolas 

de couro revestidas com cabelo. No Japão Antigo, foi criado um esporte muito parecido com 

o futebol atual, porém se chamava kemari. Praticado por integrantes da corte do imperador 

japonês, o kemari acontecia num campo de aproximadamente 200 metros quadrados. A bola 

era feita de fibras de bambu e entre as regras, o contato físico era proibido entre os 16 

jogadores, oito para cada equipe (FIFA, 2009b). 

Os gregos criaram um jogo por volta do século I a.C que se chamava episkiros. Neste jogo, 

soldados gregos dividiam-se em duas equipes de nove jogadores cada e jogavam num terreno 

de formato retangular. Na cidade grega de Esparta, os jogadores, também militares, usavam 

uma bola feita de bexiga de boi cheia de areia ou terra. O campo onde se realizavam as 

partidas em Esparta era grande, pois as equipes eram formadas por quinze jogadores. Quando 

os romanos dominaram a Grécia, entraram em contato com a cultura grega e acabaram 

assimilando o episkiros, porém o jogo tomou uma conotação muito mais violenta (FIFA, 

2009b). 

Na Itália Medieval apareceu um jogo denominado gioco del calcio. Era praticado em praças e 

os 27 jogadores de cada equipe deveriam levar a bola até os dois postes que ficavam nos dois 

cantos extremos da praça. O gioco del calcio saiu da Itália e chegou à Inglaterra por volta do 

século XVII. Na Inglaterra, o jogo ganhou regras diferentes e foi organizado e sistematizado. 

O campo deveria medir 120 por 180 metros e nas duas pontas seriam instalados dois arcos 

retangulares chamados de gol. A bola era de couro e enchida com ar. Com regras claras e 

objetivas, o futebol começou a ser praticado por estudantes e filhos da nobreza inglesa. Aos 

poucos foi se popularizando (WIKIPEDIA, 2009a). 
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À medida que ia deixando de ser um jogo violento e nocivo, o futebol passou a apaixonar seus 

praticantes. A grande transformação passou a se fazer notar no início do século XVIII, quando 

jovens de famílias ricas e aristocráticas, integrantes de escolas públicas inglesas, viram-se 

obrigados a trocar seus passatempos. O tiro, a esgrima, a caça e a equitação foram trocados 

pelos jogos em grupos. Logo, as primeiras tentativas de se estabelecer um regulamento para o 

futebol, uma espécie de regra deveria prevalecer sobre todas as outras. Para começar, não 

seria permitido colocar a mão na bola. Desse modo, o futebol chega ao século XIX mais 

organizado, dignificado pela adesão dos universitários, abençoado pela aquiescência dos reis, 

admirado pelos cronistas da época e, engrandecido pela paixão popular. Os seguidores do 

futebol estabeleceram suas leis e fundaram The Football Association, nome que é mantido até 

hoje pela liga inglesa, e deram foram definitiva a um jogo que mais tarde se transformaria 

numa paixão popular. O futebol foi codificado oficialmente no dia 01 de dezembro de 1863, a 

partir das regras estabelecidas e submetidas aos representantes dos clubes e universidades 

numa reunião realizada no dia 24 de outubro de 1863. Mas a aprovação, apenas, não era o 

bastante. Havia necessidade de se distribuir cartilhas nos clubes, nas escolas, nas livrarias e 

bancas de jornal, através de livros de regras (WIKIPEDIA, 2009a).  

Essas regras foram sendo sucessivamente modificadas, e novos manuais passaram a ocupar o 

lugar das primitivas cartilhas. Em 1868, instituiu-se a figura do JUIZ. Em 1878, um ano 

depois se adotar, pela primeira vez o travessão de madeira, surgiu o apito, já que até então era 

na força do grito que o juiz anunciava suas decisões em campo. Em 1882, Inglaterra, Escócia, 

Pais de Gales e Irlanda fundaram a International Board, que até hoje regula as leis do jogo no 

mundo inteiro, já como órgão assessor da FIFA. Houve uma total revisão das regras em 1891, 

quando apareceram as redes nas balizas e foi oficializado o pênalti. Em 1896, cresce a 

autoridade do juiz, que deixa de ser um simples "tira teima", e passar a se guiar pelo texto da 

lei. Nos últimos anos do século, fixam-se o numero de jogadores em onze, as dimensões do 

campo, o tamanho da bola e a duração da partida. No ano de 1897, uma equipe de futebol 

inglesa chamada Corinthians fez uma excursão fora da Europa, contribuindo para difundir o 

futebol em diversas partes do mundo. Em 1888, foi fundada a Football League com o objetivo 

de organizar torneios e campeonatos internacionais. Os limites das áreas datam de 1901, as 

leis do impedimento começaram a partir de 1907, definindo-se em 1924. Uma nova revisão 

foi feita em todo o texto em 1938 (MUSEU DOS ESPORTES, 2009)  

Uma vez uniformizado, codificado e organizado, o futebol não tardaria a se transformar em 

um dos mais populares e universais de todos os esportes. Basta uma bola, equipes de 
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jogadores e as traves, para que, em qualquer espaço, crianças e adultos possam se divertir com 

o futebol. Na rua, na escola, no clube, no campinho do bairro ou até mesmo no quintal de 

casa, desde cedo jovens de vários cantos do mundo começam a praticar o futebol. 

 

Criação da FIFA 

O futebol já estava começando a ser praticado em países da Europa fora da Grã-Bretanha e 

esses países sentiram a necessidade de criar uma organização reguladora do esporte, 

inicialmente a Grã-Bretanha foi contra, pois não aceitava outra entidade reguladora do esporte 

que não fosse a Football Association. Em 1904, numa união entre as associações de futebol da 

França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça, em Paris, foi criada a 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  

Ao longo do tempo a FIFA começou a expandir a sua influência pelo mundo, em 1909 a 

África do Sul se tornou a primeira nação não europeia a se juntar a FIFA. Argentina e Chile 

entraram em 1912, e Estados Unidos e Canadá entraram em 1913. Com 208 associações 

filiadas na FIFA, hoje, o órgão do futebol mundial é justamente apelidado de "Nações Unidas 

de Futebol" (FIFA, 2009a).  

A FIFA organiza várias competições e, apesar de todas serem reconhecidas pela entidade, só 

algumas fazem parte do calendário oficial, sendo as mais importas a Copa do Mundo de 

Futebol e o Mundial de Clubes de Futebol. 

A Copa do Mundo de Futebol é um torneio de futebol masculino realizado a cada quatro anos 

pela FIFA. A primeira edição aconteceu em 1930, no Uruguai, com a vitória da seleção da 

casa. Nesse primeiro mundial, não havia torneio eliminatório, e os países foram convidados 

para o torneio. Nos anos de 1942 e 1946, a Copa não ocorreu devido à Segunda Guerra 

Mundial. O Brasil é o país que conquistou mais títulos mundiais - cinco (1958, 1962, 1970, 

1994 e 2002) - e o único a ter vencido o torneio fora do seu continente. É também o único país 

a ter participado de todos os campeonatos e em 2014, o Brasil será o país sede do evento pela 

segunda vez, conforme anúncio da FIFA no dia 30 de outubro de 2007.  

Apenas a final da Copa do Mundo de 2006 atraiu 715 milhões de telespectadores em 

aproximadamente 214 países e territórios (FIFA, 2009c), o que comprova o poder de atração 

do futebol. 
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História do Futebol no Brasil 

"O futebol está no centro da agenda social do país" 

Hugo Barreto1 

 

O futebol foi transplantado para o Brasil por Charles W. Miller, um brasileiro de origem 

inglesa. Aos dez anos de idade, Miller foi enviado à terra natal de seus pais para frequentar a 

escola. Quando voltou a São Paulo, em 1894, trouxe em sua mala uma bola de futebol. Para 

difundir o futebol entre os ingleses que viviam em São Paulo e jogavam cricket, Miller 

entregou-se a uma fervorosa atividade de missionário. O primeiro círculo que cultivou o jogo 

numa forma organizada foi formado por sócios de um clube inglês, o São Paulo Athletic Club, 

que reunia altos funcionários ingleses da Companhia de Gás, do Banco de Londres e da São 

Paulo Railway, que havia sido fundado para a prática do cricket e ao qual Miller se associou. 

Mais do que o principal responsável pela introdução do futebol no Brasil, Miller tinha o 

perfeito domínio das regras do futebol naquela época, o que o qualificava para apitar os jogos, 

além de ser um jogador de extrema habilidade técnica. 

O primeiro grande jogo foi realizado em São Paulo, em 1899, na presença de sessenta 

torcedores. De um lado estava o time formado pelos funcionários brasileiros da empresa 

Nobiling e do outro os ingleses que trabalhavam na Companhia de Gás, na estrada de ferro e 

no Banco de Londres. O resultado final foi 1 x 0 para os ingleses. 

Ao contrário do que ocorrera na Inglaterra, no Brasil não houve interferência do Estado na 

regulamentação do esporte nas escolas. Isso colaborou para que os alunos dos colégios da 

elite da época formassem jogadores para os clubes, como o Payssandu, no Rio de Janeiro, e o 

Germânia e o São Paulo Athletic Club, em São Paulo. À medida que o esporte ia se 

popularizando entre a elite, a sua prática nas escolas se tornava cada vez mais presente, 

inclusive por imposição dos próprios alunos, que viam no jogo uma forma ideal de lazer. 

                                    
1Secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, encarregada da concepção e realização do Museu do Futebol 

em São Paulo, resultado de uma parceria entre Banco Santander, Telefônica, Ambev, Visa, Rede Globo e os 
governos municipal e estadual de São Paulo. Ao todo, foram gastos R$ 32,5 milhões, dos quais R$ 13 milhões 
vieram do poder público (MOTTA, 2008). 
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A Igreja Católica que na época sempre tinha  participação em eventos desta ordem, não se 

opôs.   

"Deve-se salientar o fato de que numerosos padres deram o impulso 

decisivo para a difusão do novo jogo. Uma certa notoriedade 

conseguiu o padre Manuel Gonzáles, que deve ter fabricado a primeira 

bola brasileira de couro cru, para que seus alunos do Colégio Vicente 

de Paula (Petrópolis) pudessem dedicar-se ao esporte" (ROSENFELD 

apud CALDAS, 1990, p. 24). 

A trajetória inicial do futebol no Brasil teve um caráter muito elitista. Os ingleses eram parte 

da elite nacional na época da chegada do esporte  e além deles somente os brasileiros ricos 

tinham acesso à prática do futebol. Além disso, também contribuiu para o elitismo do esporte 

no seu início o fato de todo o material necessário para a prática do esporte ser importado e 

muito caro. No final do século XIX e início do século XX, mandar buscar o material na 

Inglaterra não era algo comum nem acessível a qualquer aficionado pelo futebol. Porém, foi 

só a partir do início dos anos 30 do século XX que foi possível presenciar o declínio do 

elitismo e a ascensão do profissionalismo. 

Na década de 1910, no Rio de Janeiro e em São Paulo, as agremiações sociais e esportivas 

passaram a se interessar exclusivamente pelo futebol. Surgem com isso o The Bangu Athletic 

Club, o Andaraí, o Carioca, o Vila Isabel, o Mangueira e o Fluminense, no Rio de Janeiro, e a 

Associação Athlética Ponte Preta, o Sport Club Corinthians Paulista e o Paulistano são os 

clubes mais importantes da época em São Paulo. Como as duas cidades polarizavam entre si a 

difusão de tendências para o resto país, foram os acontecimentos que ocorreram nestas 

cidades que determinaram a popularização e a disseminação do esporte pelo país. 

E foi no Rio de Janeiro, no time do Bangu, localizado no subúrbio da cidade, que a 

popularização do esporte teve início. Fundado em 1904 pelos altos funcionários da 

Companhia Progresso Industrial do Brasil, uma próspera fábrica de tecidos da época, o time 

era formado em sua maioria absoluta por técnicos ingleses da empresa. Com o apoio da 

direção da empresa, foi possível utilizar o gramado ao lado da fábrica como campo e importar 

o material necessário para a formação do time e disputa dos jogos. O problema era que não 

existiam técnicos suficientes para formar dois times, o que frustrava a expectativa dos 

funcionários e a saída encontrada foi convidar compatriotas ingleses que trabalhavam em 

outras empresas na cidade do Rio de Janeiro. Porém, a distância desencorajava qualquer 

inglês ir praticar o esporte no subúrbio depois do expediente de trabalho. Desta forma, a 



64 

solução encontrada foi convidar operários brasileiros da própria fábrica para se juntar ao time. 

Como o critério de escolha se baseava no desempenho profissional, no tempo de serviço e no 

comportamento pessoal do funcionário convidado, o escolhido passava a ter privilégios, 

passando a desempenhar um tipo de trabalho mais leve para economizar energias para o 

futebol. Nos dias de treino, o operário tinha autorização da diretoria para deixar o trabalho 

mais cedo com um único propósito: dirigir-se ao campo para os treinos de futebol. Os 

considerados craques eram protegidos da diretoria e o contato informal com os altos 

funcionários trazia vantagens aos jogadores-operários. Como o time do Bangu jogava em 

outras cidades, o time passou a ser um veículo de comunicação da própria empresa e o 

jogador-operário não era apenas mais um funcionário. E à medida que o time foi se tornando 

mais famoso do que a própria fábrica, a diretoria passou a se preocupar em criar uma imagem 

vencedora para o time, o que ajudava a aumentar o prestígio e o sucesso comercial da 

empresa. Com isso, até o critério de admissão na fábrica para operários e funcionários do 

escritório passou a levar em consideração as habilidades futebolísticas dos profissionais 

(CALDAS, 1990).  

Enquanto isso, o time do Fluminense era o oposto. Formado exclusivamente por membros da 

elite carioca, chegava a requintes admiráveis, como o uso de smoking quando o time ia 

disputar jogos fora da cidade do Rio de Janeiro. 

"Para entrar no Fluminense, o jogador tinha de viver a mesma vida de 

um Oscar Cox, de Félix Frias, de um Horário da Costa Santos, de um 

Waterman, de um Francis Walter, de um Etchegary, todos homens 

feitos, chefes de firmas, empregados de categoria de grandes casas, 

filhos de papai rico, educados na Europa, habituados a gastar. Era uma 

vida pesada. Quem não tivesse boa renda, boa mesada, bom ordenado, 

não aguentava o repuxo" (MÁRIO FILHO apud CALDAS, 1990, p. 

26).  

Para o torcedor pobre, gostar do clube mais fino da cidade e talvez do Brasil na época 

representava, de alguma forma, sublimar a impossibilidade de ascensão social, praticamente a 

única identidade possível com os ricos ao torcer, compartilhar as alegrias do gol, da vitória ou 

as tristezas da derrota do Fluminense.  

"O torcedor de fitinha no chapéu podia orgulhar-se dos jogadores que 

vestiam a camisa das três cores. Qualquer torcedor, mesmo sem 

fitinha, mesmo da geral. Talvez o pé-rapado sentisse até mais orgulho 
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dos jogadores do Fluminense. O torcedor da fitinha não achando nada 

de extraordinário no smoking. O pé-rapado achando o smoking de 

uma importância capital. De um certo modo era um Fluminense por 

isso mesmo, escolhendo o clube mais fino para torcer por ele. Para 

brigar também por ele" (MARIO FILHO apud CALDAS, 1990, p. 

27). 

Mas foi só em 1923 que os primeiros negros foram integrados ao futebol no Brasil. Recém 

promovido à primeira divisão do campeonato carioca, o Clube de Regatas Vasco da Gama foi 

o precursor desta iniciativa democratizante ao incluir no seu time "Nelson Conceição (chofer 

de táxi), Ceci (pintor de paredes), Nicolino (estivador) e Bolão (motorista de caminhão), todos 

negros e mulatos, além de quatro brancos analfabetos" (CALDAS, 1990, p. 44). E foi com 

esse time que o Vasco da Gama derrotou o Fluminense e todos os demais times que ainda 

prezavam pelo elitismo do esporte, conquistando o seu primeiro título da primeira divisão. 

Porém, esta conquista trazia um agravante para a época: como um time sem expressão até 

então poderia ser campeão e ainda por cima com um time formado por negros e por 

analfabetos? 

"Falar em futebol era falar da derrota do Vasco. Veio a outra semana, 

o Vasco continuou a vencer, não perdeu mais até o fim do 

campeonato. A vitória do Flamengo tinha dado a ilusão de que tudo ia 

voltar a ser o que era dantes, os times de brancos levantando 

campeonatos, os times de pretos perdendo sempre. 

A ilusão durou pouco, os clubes finos da sociedade, como se dizia, 

estavam diante de um fato consumado. Não se ganharia campeonato 

só com times de brancos. Um time de brancos, mulatos e pretos era o 

campeão da cidade. Contra esse time os times de brancos não tinham 

podido fazer nada. 

Desaparecera a vantagem de ser de boa família, de ser estudante, de 

ser branco. O rapaz de boa família, o estudante, o branco, tinha de 

competir sem igualdade de condições com o pé-rapado, quase 

analfabeto, o mulato e o preto, para ver quem jogava melhor" 

(MARIO FILHO apud CALDAS, 1990, p. 46). 
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Assim, a entrada no futebol de jogadores que jogavam pela renda proporcionada, e não por 

uma busca de divertimento, seria uma ameaça a ideologia dominante. Sendo assim, a inserção 

das camadas mais baixas no futebol era vista como potencial ameaça aos clubes elitistas da 

Zona Sul do Rio de Janeiro. O amadorismo, contudo, não podia resistir por muito mais tempo.  

Em 1932 um grupo de jogadores publicou no jornal A Gazeta Esportiva um manifesto onde 

pediam pelo direito de exercer sua profissão de jogador de futebol (FRANZINI, 2009).  

"O amador, com todo o chiquê, fora relegado para um segundo plano, 

virara jogador de preliminar, enchendo o tempo que faltava para 

começar o jogo principal" (MARIO FILHO apud CALDAS, 1990, p. 

70). 

Ao clamor desses futebolistas foram se juntando também dirigentes de clubes, insatisfeitos 

com a situação de um "amadorismo marrom", que não era nem um amadorismo, mas também 

nem um profissionalismo. Coube a Antonio Gomes de Avelar, presidente do América Futebol 

Clube, no Rio de Janeiro, em 1932, tornar pública a primeira atitude concreta a favor do 

profissionalismo. Em conversa com o presidente do Fluminense Futebol Clube, Gomes de 

Avelar, declara sua posição de levar o profissionalismo para o América, independente do 

apoio de qualquer entidade, publicando que seu time pagava os jogadores para jogarem 

futebol (CALDAS, 1990). 

Para os jornalistas da época, a profissionalização poderia transformar o esporte num 

espetáculo e, sobretudo assegurar a permanência dos craques nas equipes. Sem pagar salários 

a seus jogadores, os clubes amadores não conseguiam disputar com estrangeiros, que vinham 

ao país com interessantes propostas financeiras para os atletas que se destacavam. Como o 

caso dos dois jogadores do Vasco que abandonaram o time em plena excursão pela Europa 

para ficar jogando no Barcelona da Espanha (CALDAS, 1990). 

Resultado desse conjunto de fatores, no dia 23 de Janeiro de 1933 os presidentes de Vasco, 

Fluminense, América e Bangu, em reunião realizada na sede do Fluminense, romperam com a 

Associação Metropolitana de Esportes Athléticos (AMEA) e, com a adesão do Bonsucesso, 

fundaram a Liga Carioca de Futebol (LCF), primeira entidade a aceitar oficialmente a 

inscrição de atletas profissionais. Para que o movimento não retrocedesse era preciso exportar 

a ideologia do profissionalismo para outros estados e em São Paulo, a Associação Paulista de 

Esportes Atléticos (APEA) toma o mesmo rumo que a LCF. Em 26 de Agosto de 1933, após 

terem o seu pedido de reconhecimento oficial junto à Confederação Brasileira de Desportos 
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(CBD) negado, porque esta não reconhecia o profissionalismo, foi criada a Federação 

Brasileira de Futebol (FBF), que apoiava o profissionalismo (CALDAS, 1990). 

Com o profissionalismo começando a ganhar forma, a CBD passou então a ser o último 

bastião do amadorismo. As frequentes brigas entre a mesma e a FBF fez com que na Copa do 

Mundo de 1934 o Brasil enviasse apenas jogadores amadores, o que resultou na 

desclassificação da equipe na competição. Em 1937, contudo, a CBD aceita o 

profissionalismo em troca da manutenção do seu poder sobre o futebol nacional. Era a 

extinção das práticas amadoras. Em 1950, inicia-se a disputa ano a ano do Torneio Rio-São 

Paulo, envolvendo as principais equipes de Rio de Janeiro e São Paulo. Este campeonato 

serviria de base para a criação de um campeonato nacional anos mais tarde. Em 1959, foi 

criada a Taça Brasil, primeira competição com abrangência nacional do país. Seu primeiro 

campeão foi o Bahia, porém foi o Santos, de Pelé, a equipe que mais vezes a conquistou, 

cinco seguidas. Em 1967, o "Torneio Roberto Gomes Pedrosa" foi criado para ser o 

campeonato nacional em um novo formato, possibilitando a participação de um número maior 

de clubes. Para tanto, o Torneio Rio-São Paulo foi interrompido, bem como a Taça Brasil dois 

anos depois. Após quatro edições do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, a CBF decidiu 

organizar definitivamente o Campeonato Brasileiro de Futebol em 1971 e o seu primeiro 

vencedor foi o Atlético Mineiro. Logo, assistiu-se a uma maior integração do futebol do país, 

mesmo tendo apenas clubes de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul conquistado o 

torneio entre 1972 e 1984. Em 2003, o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 

pontos corridos, em dois turnos em que todos os times jogavam contra todos. Esta mudança 

afetou o calendário do esporte no país, extinguindo competições regionais e encurtando as 

estaduais. O São Paulo é o atual vencedor do Campeonato Brasileiro, tendo conquistado a 

competição três vezes seguida: 2006, 2007 e 2008 (WIKIPEDIA, 2009g). 

Com a chegada do século XXI, acentua-se o movimento de saída de atletas brasileiros para 

clubes do exterior, em especial para a Europa e para o Japão. Os clubes ficavam cada vez 

mais enfraquecidos, além de terem perdido a autonomia e os direitos sobre o "passe" dos 

jogadores a partir da Lei Pelé e, posteriormente, alterando alguns conceitos da legislação 

anterior, da Lei Zico. Além do fim do passe, a nova lei inovou ao promover a constituição do 

clube enquanto empresa, a presença do Ministério Público como órgão fiscalizador, a 

natureza do torcedor enquanto consumidor, a possibilidade da criação das ligas e a 

regulamentação dos bingos como plataforma de jogo autorizada. Implantada em 25 de Março 

de 1998, a lei sofreu inúmeras alterações em relação a sua redação original. Atualmente, a 
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legislação em vigor acaba com o instrumento do passe, fixando apenas a necessidade de um 

contrato de trabalho entre o jogador e o clube. Findo o contrato, o jogador está livre. A atual 

legislação também não permite que um clube de futebol seja comprado por uma empresa ou 

por um investidor privado, como acontece na Inglaterra, onde clubes de futebol são empresas 

de capital aberto. No Brasil, um clube pode vender no máximo 49% das ações de seu 

departamento de futebol a um investidor, fato que tem dificultado o investimento nos clubes 

brasileiros (MAGUITO, 2009).  

Na literatura também são encontrados trabalhos publicados sobre o processo de evolução que 

o futebol passou ao longo do tempo e como isso foi refletido na administração das 

organizações responsáveis por gerenciar o esporte, saindo do amadorismo pleno ao 

profissionalismo incipiente com diversos clubes-empresa em formação no Brasil e no mundo. 

Parte deste trabalho desenvolvido no Brasil procura mostrar como foi o processo de tentativa 

de profissionalização dos times de futebol no país (AIDAR, LEONCINI, 2000a; 2000b; 

2000c; AIDAR, TAYLOR, 2007) ou explicar porque o Brasil ainda não está para o futebol 

assim como os Estados Unidos estão para o basquete (GILBERT, 2007; RACHMAN, 2007; 

DO MELO, 2007). 

Mesmo assim, com todas estas evoluções, organizacionais e legais, o país do futebol é 

responsável por apenas 1,5% do PIB mundial do futebol, estimado em 250 bilhões de dólares. 

Localmente o futebol movimenta menos dinheiro do que o hipismo e o rodeio, e vem 

perdendo participação na economia do esporte nacional: na década de 70 chegou a representar 

50% do dinheiro movimentado com o esporte no Brasil; atualmente a cifra está próxima dos 

20%.  

"Vários são os fatores que contribuem para esta situação: a gestão 

amadorística, o uso do futebol como instrumento de promoção pessoal 

e política e a corrupção. [...] Tal desatenção com o esporte contribui 

para que, assim como o ouro de Minas Gerais ou a borracha da 

Amazônia, o futebol seja mais uma riqueza nacional a engordar as 

fortunas estrangeiras" (DE TOLEDO, 2006). 

Diante deste contexto, ano após ano, aumenta em todas as regiões do mundo a quantidade de 

futebolistas brasileiros em atuação por outros países economicamente mais fortes. Em 2007, 

1085 jogadores foram envolvidos em transferências internacionais. A transferência de 

brasileiros para o exterior é tão generalizada que o presidente da FIFA, Joseph Blatter, chegou 
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a afirmar que um dia "todas as seleções do mundo jogarão apenas com brasileiros" 

(WIKIPEDIA, 2009g). 

A CBF 

Fundada em 20 de agosto de 1919, antiga Confederação Brasileira de Desportos (CBD), a 

atual Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é responsável pela organização de 

campeonatos de alcance nacional, como o Campeonato Brasileiro das séries A, B, C e D, além 

da Copa do Brasil. A CBF também é responsável pela administração da Seleção Brasileira de 

Futebol Masculino, cinco vezes campeã mundial, e da Seleção Feminina, duas vezes vice-

campeã mundial (CBF, 2009). 

As Federações Estaduais (e Distrital, no caso do Distrito Federal), responsáveis pelos 

campeonatos em cada Unidade da Federação, respondem à CBF, que pode ser considerado o 

órgão supremo do futebol no país (CBF, 2009). 

 

A indústria do futebol 

Após quase um século de evolução lenta e gradual até o final da década de 80, essa indústria 

global vem passando por uma verdadeira revolução, ainda em seu estágio inicial. Na verdade, 

a mencionada revolução é consequência da fantástica evolução da indústria de mídia 

televisiva. O crescimento dramático da quantidade de canais de televisão disponível, 

principalmente com o advento da TV paga, aumentou significativamente a demanda por 

programação, especialmente aquela como o futebol, capaz de atrair novos assinantes, pronta 

para veiculação e isenta de grandes produções (DINIZ, CESAR, 2008).  

Assim, o valor dos direitos de transmissão dos campeonatos de futebol explodiu no mundo 

(na Inglaterra, passou de US$ 5 milhões em 1986 para US$ 450 milhões em 1999), gerando 

significativas receitas adicionais para os clubes. Além do valor dos direitos de transmissão, o 

aumento da exposição dos jogos de futebol na TV (e.g., a Copa do Mundo se tornou o evento 

de maior audiência mundial), alavancou radicalmente as demais receitas dos clubes, 

relacionadas a patrocínios e venda de produtos associados às marcas dos clubes (DINIZ, 

CESAR, 2008). 

Na Europa, são as equipes alemãs as que melhor se beneficiam de um equilíbrio entre os 

ganhos com bilheteria, direitos de TV e promoção comercial. Isso, porém, não se traduz, em 

geral, em melhor desempenho esportivo. Na Inglaterra, os clubes da primeira divisão tiveram 
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2,3 bilhões de euros de receita global no campeonato de 2007. Mas os clubes estão 

endividados em 3,7 bilhões de euros. Um terço dessa dívida está nas mãos de quatro clubes: 

Manchester United, Arsenal, Chelsea e Liverpool (MOREIRA, 2008). 

Além disso, alguns investidores estrangeiros, como Malcolm Glazer, do Manchester United, 

passam por dificuldades em meio à crise financeira global. Já o sheik Mansour Bin Ayed Al 

Nahyan, de Dubai, gastou quase US$ 330 milhões na compra do Manchester City da 

Inglaterra, o atual time de Robinho, e demonstra apetite por outras aquisições na Europa. O 

futebol italiano, até agora, conteve a presença estrangeira graças a investimentos de 

empresários como Silvio Berlusconi, no Milan, e da família Agnelli, no Juventus, e também 

da renda dos direitos vendidos à TV. Mesmo assim, o Milan precisou vender o seu principal 

jogador para reduzir a sua dívida (GLOBOESPORTE.COM, 2009b). Na Espanha o 

campeonato é um dos melhores do mundo, mas 11 clubes profissionais estão em estado 

falimentar. As equipes que participam do campeonato têm dívida acumulada de 2,8 bilhões de 

euros, além de 600 milhões de euros de impostos a pagar (MOREIRA, 2008). Esta situação 

reforça a necessidade dos clubes de futebol em utilizarem cada vez mais processos racionais 

nas suas decisões de investimentos. 

 


