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RESUMO 
 

Freitas, Hélio Viana de. A governança corporativa nos clubes de futebol: um estudo multi-
caso baseado nas práticas de governança corporativa dos clubes cariocas. 2012. 86 f. 
Dissertação (Mestrado Executivo em Gestão Empresarial) - Fundação Getúlio Vargas, Escola 
Brasileira de Administração Publica e de Empresas - EBAPE. Rio de Janeiro, 2012.  
 

Esta dissertação objetiva mapear as estruturas e as práticas de governança adotadas 
pelos clubes de futebol profissional no Brasil, aprofundando em estudo de caso o Flamengo, o 
Vasco da Gama, o Fluminense e o Botafogo. A partir de levantamento da situação 
econômico-financeira dos clubes brasileiros e da literatura dedicada à governança de 
associações e de clubes de futebol, foi realizado levantamento de aspectos da governança 
dispostos no Estatuto dos clubes, e dirigentes anteriores dos clubes foram entrevistados sobre 
esses aspectos. Para a análise desse material, buscou-se identificar o tratamento vinculado a 
aspectos fundamentais da boa governança tratados em códigos nacionais e internacionais. Os 
resultados evidenciaram uma grande diferença entre as estruturas e as práticas de governança 
dos clubes e aquelas recomendadas pelos códigos, apontando a necessidade de melhorias, mas 
também de melhores identificação e definição de boas práticas de governança específica para 
os clubes. 

 
Palavras-chave: Governança corporativa. Clubes de futebol. Clubes de futebol – Rio de 
Janeiro. 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This article aims to map the structures and governance practices adopted by the professional football 
clubs in Brazil, delving into the case study of the o Flamengo, o Vasco da Gama, o Fluminense e o Botafogo. 
From a survey of economic and financial situation of the Brazilian clubs and literature devoted to the governance 
of associations and professional football clubs, Club's status has been examined and previous leaders of the club 
were interviewed in order to identify the practices and governance structures. For analysis of this material it was 
prepared an analytical model based on common features of different categories of the governance of 
organizations, namely, representation and participation of members in the governance and management, fair 
treatment to members, training and activities of boards, accountability, monitoring and control. The results 
showed significant differences between the structures and governance practices of the clubs regarding the 
categories of the model, pointing to possible improvements in the governance of the clubs, as well as the need 
for developing specific governance guidelines to the professional football clubs in the Brazilian context. 
 
Keywords: Corporate governance. Football clubs. Football clubs – Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

A escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e a vinda dos Jogos 

Olímpicos de 2016 para o Rio de Janeiro acabou por movimentar um segmento da economia 

que encontrava-se pouco explorado. Na verdade, a futura realização destes eventos vem 

movimentando o mercado consumidor, de publicidade e de patrocínios; em especial aquele 

relacionado ao futebol, o esporte mais praticado no Brasil.  

Embora este cenário tenha atraído mais receitas com patrocinadores e cotas de 

televisão para os clubes brasileiros, os resultados financeiros não apresentam razões para 

serem comemorados, evidenciando dificuldades na gestão e governança destes clubes. 

Seguindo os exemplos da Europa e dos Estados Unidos, e também os movimentos no 

contexto das empresas privadas, é fundamental, para as sociedades esportivas profissionais, 

particularmente aquelas que realizam negociações comerciais ou empresariais vultosas, que 

fortaleçam suas práticas de gestão e que incorporem boas práticas de governança corporativa 

às suas atividades e estruturas, dado que estas servem como referencial de credibilidade para 

investidores externos e agentes dos mercados esportivos e financeiros. Entretanto, o modelo 

de governança observado atualmente nos clubes de futebol mostra-se em desconformidade 

com o tamanho, o peso, a tradição e o potencial dessas instituições. Boas práticas de 

governança corporativa podem trazer, aos clubes, facilidades no acesso e na alocação de 

recursos de investidores, e facilidades no relacionamento com stakeholders importantes, em 

particular os sócios e empresas do setor de esportes. 

Seguindo esta linha, este estudo assume, como pressuposto, que a adoção, pelos clubes 

de futebol, de princípios e de boas praticas de governança corporativa – ou, mais 

propriamente, governança de organizações – podem contribuir significativamente para a 

melhoria do ambiente de negócios relacionados ao futebol no Pais. Isto se daria seja pela 

introdução de praticas mais adequadas e transparentes de relacionamento associativo 

societário, seja pela institucionalização de procedimentos contratuais, decisórios e de 

prestação de contas que tornem mais seguros os investimentos e os aportes realizados. 

Deste modo, esta dissertação visa mapear as estruturas e as práticas de governança 

adotadas pelos clubes de futebol profissional no Brasil, aprofundando, através de um 

estudo multi-caso, as ações dos quatro maiores clubes de futebol do Rio de Janeiro, quais 

sejam: Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e Fluminense.  A partir de levantamento da 

situação econômico-financeira dos clubes brasileiros e da literatura dedicada à governança 
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de associações e de clubes de futebol, será realizado um levantamento acerca dos aspectos 

da governança dispostos nos Estatutos desses clubes. Para a entrevista que será proposta, 

este estudo visa acessar os dirigentes anteriores dos clubes a fim de compreender a dinâmica 

organizacional, hierárquica e política dessas instituições. Para a análise desse material, 

busca-se identificar o tratamento vinculado a aspectos fundamentais da boa governança 

tratados em códigos nacionais e internacionais.  

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Identificar e mapear as falhas relativas a Governança Corporativa adotadas pelos 

quatro mais importantes clubes de futebol cariocas: Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e 

Fluminense. 

Objetivos específicos 

Identificar conceitualmente os princípios da Governança Corporativa adaptados a 

gestão dos clubes de futebol;  

Identificar e mapear as principais falhas de gestão dos clubes analisados considerando 

suas estruturas (conselhos), hierarquia e o poder decisório do gestor (e/ou presidente) tal 

como disposto em seus estatutos; 

Suposições 

Considerando a modalidade de pesquisa aqui adotada, pesquisa exploratória, esta 

dissertação não comporta hipóteses, dada sua natureza de sondagem, tal como afirmado por 

Vergara (2000, p.46).  

Em vista disso, para esse estudo, as análises tanto das entrevistas de campo, quanto 

dos códigos (nacionais e internacionais) de boa governança visam estabelecer pressupostos 

acerca das seguintes questões: 

a) As estruturas e as práticas de governança adotadas pelos clubes analisados 
causam fragilidades tanto na matriz organizacional (vista através da 
hierarquia e controle), quanto no relacionamento (negociações) com 
stakeholders? 

b) Além disso,  de que forma as decisões estratégicas (sobretudo aquelas que 
dizem respeito ao legado, infraestrutura, que a Copa do Mundo de 2014 e 
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Jogos Olímpicos de 2016 deixarão) tendem a  ser afetadas  em virtude das 
praticas e estrutura de governança em vigor nos clubes analisados?  

Justificativas 

O presente estudo busca ser um instrumento adicional para o melhor conhecimento das 

particularidades existentes na Gestão de Clubes de Futebol, sua estrutura hierárquica, seus 

conselhos, as políticas internas e a gestão de suas marcas. 

O mapeamento das particularidades do objeto de estudo, ou seja, dos quatro mais 

importantes clubes de futebol do Rio de Janeiro (Flamengo, Vasco da Gama, Botafogo e 

Fluminense) tende fornecer uma gama de proposições para futuros estudos voltados a 

compreensão do potencial dos clubes de futebol cariocas em beneficiar do legado que a Copa 

do Mundo de 2014 deixará. 

Para a criação dos métodos de análise, será adotada a visão de Governança 

Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC contextualizada ao 

momento histórico de elaboração e estabelecimento dos estatutos dos quatro clubes de futebol 

analisados. A metodologia dessa dissertação científica1 e argumentativa2, corresponde a um 

estudo de caso múltiplo onde uma pesquisa de campo (feita através de entrevistas) será 

aplicada a ex-gestores desses clubes. Essas entrevistas visam aferir se: 

a. A estrutura dos clubes possui muitos cargos diretivos e técnicos 
preenchidos por escolhas políticas. Tais estruturas tendem mostrar-se em 
desconformidade com as boas práticas de governança corporativa; 

b. Há um número excessivo de representantes no conselho deliberativo e na 
assembleia geral, o que impossibilitaria uma unidade de pensamento a 
respeito das questões relativas à gestão; 

c. Os clubes necessitam estabelecer auditorias internas e externas, a fim de 
compatibilizar as despesas com as previsões de receita;  

d. Ocorre, por parte de alguns representantes de conselhos, ingerência em 
outras áreas, o que vem a prejudicar as questões relacionadas à 
administração; 

e. Há forte influência dos conselheiros dos clubes na gestão executiva, fato 
que contribuiria para a politização das escolhas dos presidentes;  

f. É necessária uma reformulação do estatuto que possibilite estabelecer uma 
estrutura voltada para a profissionalização, assim como a definição de 
limites em relação à separação dos poderes no clube; 

g. É necessário estabelecer estratégias de relacionamento e comunicação com 
as partes interessadas (stakeholders);  

                                                
1 Salomon (1972  apud  Marconi e Lakatos, 2009) 
2 Salvador (1980 apud  Marconi e Lakatos, 2009) 
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h. Os clubes devem estabelecer mecanismos de avaliação periódica da 
atuação dos gestores. 
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1. FUTEBOL, ALEGRIA DO POVO, MESMO COM TANTOS PROBLEMAS? 

 
Conforme levantamento realizado em 2003 pelo Atlas do Esporte no Brasil 

(DACOSTA, 2006), o futebol era então o esporte praticado no País pelo maior número de 

pessoas, com ampla margem sobre o vôlei, o segundo colocado. O levantamento alcançou 

população de 110,4 milhões de indivíduos entre 7 e 59 anos de idade, o equivalente a 62,4% 

da população brasileira à época. Os dados coletados apresentaram a classificação visível na 

Tabela 1 

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

Estado 
Registrados em 
federações (mil) 

Ocasionais e frequentes 
(milhões) 

1º. Futebol 11,0 30,4 
2º. Vôlei 85,1 15,3 
3º. Tênis de Mesa 14,8 12,0 
4º. Natação 63,0 11,0 
5º. Futsal 267 10,5 
6º. Capoeira N/D 6,0 
7º. Skate N/D 2,7 
8º. Surfe N/D 2,4 
9º. Judô 200,0 2,0 
10º. Atletismo 25,0 2,1 

Fonte: DACOSTA, 2006.  

Conforme dados desse anuário, os números do futebol mostram-se realmente 

expressivos. Um total de 300 estádios e 102 milhões de torcedores, que movimentaram 

naquele ano um mercado de pares de chuteiras de 3,3 milhões para futebol de campo e de 5,6 

milhões para futsal e society, de 6 mil bolas de couro e de 32 milhões de camisetas, e que 

geraram cerca de 150 mil empregos diretos. 

Visando encontrar uma análise mais contemporânea dos esportes mais praticados no 

Brasil, esta dissertação recorreu ao estudo da Deloitte (2011). Neste estudo a Deloitte (2011) 

utilizou informações extraídas de um questionário online que foi enviado para 738 

respondentes. Embora as análises ofereçam restrições comparativas ao Atlas do Esporte no 

Brasil (2003), este estudo contribui para esta discussão visto que ratifica que o futebol no 

Brasil ainda seja o esporte mais praticado (32%) e o esporte favorito (78%) respectivamente. 

Ver Gráfico 1 e Tabela 2: 
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Gráfico 1 – Esportes praticados no Brasil (%) 2011.  
Fonte: DELLOITE, 2011 
 

Tabela 2 – Esportes favoritos (%) 2011 

 
Fonte: DELLOITE, 2011 

 

Entretanto, apesar de toda essa movimentação, o futebol no Brasil ainda está longe de 

se situar entre os que movimentam os maiores volumes financeiros no mundo. Enquanto o 

Campeonato Brasileiro de Futebol movimentou cerca de US$ 600 milhões em 2011, o 

campeonato espanhol movimentou US$ 2,1 bilhões e o inglês US$3,3 bilhões (RESPOSTAS, 

2012).  

Mais recentemente, a programação de grandes eventos esportivos no Brasil para 2014 

e 2016 vem movimentando toda a economia do País, atraindo significativos investimentos 

privados e governamentais, principalmente em infraestrutura. Após mais de 60 anos, a 

realização de uma Copa do Mundo de futebol no Brasil mobiliza dinheiro e emoções, mas 

também dúvidas atinentes à capacidade de organização dos clubes, das federações e das 

confederações do futebol. 

De fato, apesar de ser o esporte mais praticado no país, os clubes de futebol brasileiros 

já há algum tempo atravessam uma crise financeira e de gestão, mesmo diante do 

fortalecimento do mercado consumidor e do crescimento econômico brasileiro nos últimos 

anos. Nem mesmo a realização, no futuro próximo, de grandes eventos esportivos 

internamente e o real incremento das receitas dos clubes nos últimos anos parece contribuir 

para reduzir a situação de déficit financeiro que se acumula nos clubes. 



 

18 

Ao contrário do que ocorre em alguns países europeus, os clubes brasileiros são 

constituídos como entidades sem fins lucrativos, e sua gestão é atribuída aos sócios eleitos 

para  os  cargos  diretivos.  Conforme Carlezzo (2003),  os  clubes  de  futebol  no Brasil  são 

constituídos  sob  a forma  de associação, ou seja, união  de pessoas  que se organizam para 

fins  não  lucrativos,  segundo  os  termos do art. 53 do Código  Civil. Entretanto, destaca esse 

autor, a atual Lei nº 10.672/2003, que alterou a Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé), definiu a 

exploração e a gestão do desporto profissional como exercício de uma atividade econômica. 

Dessa forma, impôs, aos clubes de futebol, a necessidade de alterarem seu tipo societário, de 

associação, para sociedade empresária, a fim de evitar que os associados possam ser 

caracterizados como potenciais devedores em relação às dívidas sociais dos clubes. 

Tabela 4 apresentam o panorama da situação dos clubes brasileiros em relação às suas receitas 

e ao seu endividamento no exercício financeiro de 2011, sendo que a Tabela 5 apresenta essas 

informações para os times da primeira divisão (Série A) do Campeonato Brasileiro de 

Futebol, organizado pela BDO RCS (2012) apontando a relação entre o Superávit e o Déficit 

total desses Clubes (R$ mil) em 2011 e, além disso, apresenta a relação entre os anos 2007 – 

2011. 

 
Tabela 3 - Ranking de endividamento dos clubes brasileiros - 2007 a 2011 (R$ mil) 

 
Fonte: BDO RCS, 2012. 
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De acordo com o BDO (2012) os 20 clubes apresentaram um endividamento total de 

R$ 3,86 bilhões em 2011, frente aos R$ 3,23 bilhões de 2010, evolução de 19%. Isso 

representou um acréscimo no endividamento de R$ 628,4 milhões, superior à receita gerada 

no período. 

Nesta análise, o universo que circunscreve o endividamento dos quatro mais 

importantes clubes cariocas é o mais trágico. Os quatro clubes aparecem no topo da lista 

nacional de endividamento e de acordo com o Gráfico 2 e o  

Gráfico 3 a ordem de crescimento dessas dívidas ganha projeção. 

 
Gráfico 2 – Endividamento dos Clubes Cariocas 2007-2011. Fonte: BDO RCS, 2012. 

 
 

 

Gráfico 3 – Endividamento por Clube: Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo.  
Fonte: BDO RCS, 2012. 
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A análise dos dados da Tabela 3 e da Tabela 4 evidenciam que, apesar de aumento nas 

receitas, ocorre também aumento das dívidas na maioria dos clubes de futebol brasileiros, o 

que pode indicar possíveis problemas em suas administrações. 

De acordo com o estudo BDO RCS (2012) os 20 clubes que foram analisados 

apresentaram déficits do exercício em 2011 na ordem de R$ 366,1 milhões, frente aos déficits 

de R$333,7 milhões de 2010.  

Muitos clubes melhoraram o resultado de 2010 para 2011, mas os números foram 

impactados pelo grande déficit do Botafogo de R$ 166,6 milhões em 2011. Excluídos os 

valores do Botafogo, houve uma melhora nos déficits dos 19 clubes em 34% (BDO, 2012, 

p.37). 
Tabela 4 - Receita total dos clubes em 2010 - 2011 (R$ mil) 

 
Fonte: BDO RCS, 2012. 
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Gráfico 4 – Receita total dos Clubes Cariocas 2007-2011.  
Fonte: BDO RCS, 2012. 

 
 
 
 

 
Gráfico 5 – Receita total por Clube: Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo 2007-2011.  
Fonte: BDO RCS, 2012. 

A Tabela 5 apresenta a listagem dos clubes que apresentaram os melhores balanços em 

2011 e a evolução dessa relação entre 2007 e 2010. 
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Tabela 5 – Superávit/Déficits total dos clubes (R$ mil) em 2011 (2007 a 2011) 

 
Fonte: BDO RCS, 2012 

 

 
Gráfico 6 – Superávits/Déficits do Exercício – dos clubes cariocas 2007-2011. 
Fonte: BDO RCS, 2012. 

 

O estudo BDO RCS (2012), após fazer uma análise histórico-financeira dos principais 

clubes do Brasil, propôs que embora os clubes brasileiros venham aumentando 

substancialmente suas receitas, eles não conseguem compatibilizar suas despesas.  



23 
 

Para os quatro clubes cariocas, este mesmo estudo concluiu que houve uma grande 

evolução em receitas nos últimos cinco anos (2007-2011) com crescimento de 109%, sendo 

que só em 2011 esse aumento foi de 35%. O grande problema na contabilidade desses clubes 

reside – basicamente – num substancial aumento dos custos com o departamento de futebol 

entre os anos 2007-2011, mais uma vez, este estudo destaca o ano de 2011, isso porque o 

aumento dos custos no futebol foi de 32% só nesse ano. 

Em suma, os quatro mais importantes clubes cariocas figuram uma situação financeira 

crítica, isso porque a ordem de crescimento do endividamento desses clubes cresceu 94%, 

entre os anos 2007-2011 e 17% só em 2011. Neste cenário os quatro clubes do Rio de Janeiro 

acumularam, nos últimos cinco anos, um total de R$ 940,1 milhões em déficits do exercício. 

Esses resultados podem ser analisados nos Gráfico 2, Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 

6 e Gráfico 7. 

 

  
Gráfico 7 – Superávits/Déficits por Clube: Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo 2007-
2011. 
Fonte: BDO RCS, 2012. 

 

Os números evidenciam que, em diversos casos, as dívidas dos clubes, que em 2007 já 

apresentavam múltiplos equivalentes a mais de cinco vezes a receita, continuaram a aumentar. 

Essas informações, e principalmente as iniciativas que são tomadas pelos clubes em sua 

gestão, são fundamentais para orientar ações de investidores, de patrocinadores, de jogadores 
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e dos próprios associados. Traçando um paralelo com a governança das empresas, Ariff, 

Ibrahim e Othman (2007) argumentam que informações acerca da administração das 

companhias devem ser consideradas, por investidores, tão importantes quanto os dados 

financeiros e de desempenho. 

Como associações, sujeitas a estatutos e a práticas que embutem aspectos que podem 

inibir o fortalecimento de uma governança e de uma administração profissional, os clubes de 

futebol  brasileiros  enfrentam dificuldades em superar  os desafios para se adequarem a um 

contexto competitivo por recursos e por patrocínios. Assim, as questões políticas presentes na 

estrutura dos clubes são determinantes para uma não profissionalização de seus quadros de 

funcionários e de gestores, promovendo um distanciamento das boas práticas administrativas 

e de gestão de suas rotinas, e resultando em menor credibilidade dos clubes em relação aos 

investidores externos. 

Um ponto que merece destaque é a relação dos clubes com o torcedor de futebol, 

certamente o stakeholder preponderante. Muitas vezes os interesses da instituição ou as 

políticas de gestão voltadas para os interesses dos sócios contribuem para afastar o clube de 

seu torcedor. Isto porque a maioria deste grupo não pertence ao quadro societário da 

instituição, mas tem por costume realizar frequentemente investimentos no clube, seja como 

espectador nos estádios e na televisão, seja como consumidor de produtos direta ou 

indiretamente ligados à marca do clube. Assim, melhorar a infraestrutura, as instalações 

físicas e a oferta de atividades do clube em benefício dos sócios, pode representar uma 

diminuição de recursos disponíveis para a compra de jogadores e menor competitividade da 

equipe de futebol, em prejuízo do torcedor. 

Os clubes de futebol que disputam as principais competições do país não conseguem 

manter equipes competitivas apenas com a contribuição dos sócios, dado que, para obter 

resultados esportivos expressivos e consistentes, é necessário contratar atletas e profissionais 

de  qualidade  reconhecida  e valorizados  pelo  mercado, o que compromete sensivelmente o 

fluxo de caixa do clube. Logo, estabelecer uma relação de confiança entre clube e torcida é 

fundamental para a construção e para a manutenção de equipes de alto rendimento. Ainda que 

insuficiente para a manutenção de times competitivos, no futebol moderno é a paixão da 

torcida que representa o principal ativo dos clubes, evidenciando, na prática, a possibilidade 

de retornos  financeiros futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1. Governança Corporativa no Futebol  

 

Viana e Fontes Filho (2012) propõem que a autonomia dos gestores determine 

melhores condições de governança e de gestão para os clubes, sobretudo no tange as relações 

junto aos stakeholders, isso porque: 

a manutenção de equipes econômica e esportivamente saudáveis e competitivas nos 
clubes de futebol demanda acesso adequado a recursos financeiros, de investidores e 
de patrocinadores, situação que torna fundamentais as condições de governança e de 
gestão dos clubes para assegurar o acesso continuado a esses recursos. É necessário, 
portanto, que os clubes apresentem estruturas de relacionamento adequadas com 
esses financiadores, mostrando transparência nas aplicações dos recursos e ações da 
gestão (Viana e Fontes Filho, 2012, p. 46) 

 

Deste modo, é útil resgatar a difundida definição de governança corporativa como as 

“[...]  maneiras   pelas  quais  os  fornecedores   de  recursos   às corporações  se asseguram 

que irão obter retorno de seus investimentos”  (SHLEIFER; VISHNY,  1997,  p.  737).    Essa 

definição permite enfocar o principal argumento que justifica o fortalecimento das boas 

práticas de governança  nos  clubes  de futebol  no Brasil: garantir um uso transparente, 

adequado e rentável do capital investido por terceiros. 

A necessidade de minimizar os riscos dos mercados tem contribuído para a 

disseminação internacional, em vários setores da economia, das estruturas e das boas práticas 

de governança  corporativa  nas  empresas.   

A fim de se adaptarem às novas exigências dos investidores, dos consumidores e dos 

demais stakeholders, organizações têm promovido ações que possibilitam conferir 

credibilidade e fornecer informações cada vez mais precisas e completas a respeito de suas 

atividades. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC (2010, p. 19) 

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

incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, 

diretoria e órgãos de controle”.  
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Ainda segundo o IBGC (2010, p.15) “os princípios e práticas da boa Governança 

Corporativa aplicam-se a qualquer tipo de organização, independente do porte, natureza 

jurídica ou tipo de controle”. 

2.2. GC no futebol: o mundo e o Brasil 

 

Internacionalmente, diversos estudos vêm enfocando a governança no esporte e, em 

especial, nos clubes de futebol, formando uma bibliografia consistente. Uma consulta às bases 

de dados do sistema EBSCO, em abril de 2012, permitiu identificar 194 artigos conjugando as 

palavras governance e football  nos  resumos  dos  artigos indexados.  Destes, 155, ou 80%, 

foram publicados a partir de 2010, indicando uma percepção crescente de importância 

atribuída ao tema. 

No Brasil, ao longo dos últimos anos surgiram estudos que afirmam a necessidade da 

adoção das boas práticas de governança nos clubes brasileiros. Analisando a governança 

corporativa no Santos Futebol Clube, Marques e Costa (2006) tomaram como referência as 

práticas propostas na 3ª. edição do Código do IBGC para verificar o grau de aderência da 

governança  do  clube  àquelas  práticas. No ano seguinte, os mesmos autores analisaram as 

práticas de governança de três clubes de São Paulo(MARQUES; COSTA, 2007), destacando 

sua utilidade para alcançar uma maior legitimidade  perante os stakeholders e o exercício de 

uma administração mais profissionalizada. Carlezzo (2003) avaliou as vantagens da adoção de 

práticas de governança corporativa pelos clubes de futebol, a partir da análise de sua formação 

societária e dos fatores que possibilitam e que estimulam essa adoção.  Argumenta este autor 

que, por terem sido objeto de Comissões Parlamentares de Inquérito no Congresso Nacional e 

sofrido críticas e acusações na mídia, os clubes ficaram com uma imagem deturpada 

sedimentada no imaginário popular, situação que poderia ser revertida pela implementação de 

boas práticas de governança corporativa. Mais recentemente, o jornal O Globo divulgou breve 

nota sobre essa questão: 

À frente da comissão do Clube dos 13 para reestruturar os times nacionais, Luiz 
Gonzaga Belluzzo, presidente do Palmeiras, foi à Suíça conhecer o modelo da 
UEFA. A federação exige dos clubes padrões de governança e financeiros para 
participar de campeonatos (OLIVEIRA, 2009, p.32). 

 

Rezende, Facure e Dalmacio (2009, p.5) afirmam que: 

Tendo em vista o estado caótico (econômico e financeiro) dos clubes brasileiros e a 
necessidade de mecanismos de governança corporativa para essas entidades, foi 



27 
 

proposto um modelo, que utiliza os princípios e práticas de governança corporativa, 
adotadas no setor privado. Um modelo de Governança corporativa para clubes de 
futebol deveria auxiliar os gestores dos clubes na geração de retorno social. 

 

Confirmando esse entendimento, Marques (2005, p.16) afirma que: 

A adoção dos princípios e práticas da boa Governança Corporativa pode ajudar, 
então, o processo de reestruturação administrativa e financeira do clube, seja pela 
reorganização de sua estrutura interna, quanto pela consequente atração de 
investimentos que pode ser motivada por essas mudanças. Mais que isso, a adoção 
das citadas práticas podem ajudar a quebrar paradigmas e reconstruir a imagem dos 
clubes, trazendo impactos positivos para toda a sociedade nacional.  

 

Cabe, entretanto, destacar que, com frequência, clubes na Europa e dos Estados 

Unidos são constituídos como empresas, com acionistas, e onde as estruturas de propriedade 

mostram-se mais aderentes às propostas da governança das corporações. 

Em pesquisa junto à Football Association Premier e à Football League3 inglesas nos 

anos de 2001, 2002 e 2003, Michi e Oughton(2005) destacam que,  nas  ligas esportivas, há o 

pressuposto de uma aceitação mútua de regulamentos emanados de uma coordenação 

(denominada  de liga), dado que a cooperação para a oferta de um produto conjunto aumenta 

o valor econômico desse produto. Analisam, ainda, que o estabelecimento de um código de 

governança especificamente desenhado  para a indústria do futebol poderia ajudar os clubes a 

melhorar sua estrutura e os procedimentos  de governança  e, diferentemente do que ocorre 

em outros setores ou formas de regulação, os clubes seriam os principais beneficiários,  e não 

uma terceira parte. 

O Football Governance Research Centre, da University of London, do qual participam 

os autores da pesquisa anteriormente citada, desenvolve estudos anuais sobre o tema juntos 

aos clubes associados às associações inglesas de futebol citadas. Na pesquisa de 2006 desse 

centro, os resultados de survey aplicada aos clubes de distintas ligas do Reino Unido trazem 

destaques que evidenciam a distância nas práticas de gestão e também de estrutura no futebol 

do Brasil e Reino Unido (MICHIE; OUGHTON; WALTERS, 2006): 

• 54% dos clubes têm um processo de identificação e de avaliação de riscos; 
• 85% deles têm um plano de negócios anual, e 41% um plano trienal; 

• 62% encontram dificuldades em se manter solventes; 

                                                
3 N. Ed.: Equivalem, respectivamente,  à primeira e à segunda divisões do campeonato inglês. A Football 
Association Premier é disputada por 20 clubes e a Football League por 72 clubes. 
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• 89% tinham conhecimento do código de governança da associação e 20% já 
o utilizavam para promover mudanças na governança; 

• Apenas 47% dos clubes publicaram uma declaração sobre a situação de sua 
governança no relatório anual; e 

 

• Apenas 11% tinham um processo de preparação de novos conselheiros, e 9% 
realizavam procedimentos de avaliação dos conselheiros. 

Embora os números e as estruturas de propriedade sejam, certamente, distantes da 

realidade brasileira, eles permitem evidenciar a dificuldade de comparação de boas práticas de 

governança entre  contextos diferentes. Nesse sentido, é esclarecedor examinar os principais 

aspectos do código de governança da The Football Association, do Reino Unido, que abrange 

tanto a FA Premier quanto a Football League. O FA Code of Corporate Governance, 

divulgado em 2005, propõe observância a quatro dimensões que contemplam os princípios 

gerais propostos de boa governança, a partir das quais são especificados 36 critérios e 

exemplificada  sua  implementação (THE FOOTBALL ASSOCIATION, 2005): 

• O comitê executivo ou conselho; 
• Risco e controle gerencial; 

• Compliance regulatório; e 
• Transparência e prestação de contas a acionistas. 

Essa síntese da literatura visa a apresentar tanto a importância quanto a complexidade 

do tema, mas principalmente trazer evidências da difusão da busca de boas práticas de 

governança pelos clubes de futebol profissional. Por certo, a adoção de tais práticas por esses 

clubes traria mais facilidade à venda de seus produtos e aos investimentos na formação de 

equipes mais competitivas. Dessa forma, valorizariam sua marca e conseguiriam maior 

facilidade no acesso a capital de investidores e de patrocinadores, diminuindo também os 

custos para sua obtenção. 

Em suma, a governança corporativa surge como alternativa para adequar os clubes de 

futebol às necessidades do mercado, contribuindo para consolidar a marca, e conferindo maior 

possibilidade de inserção dos clubes no grupo de empresas que despertam interesse de 

investidores.  Também possibilita um estreitamento de sua relação com os torcedores. 

 

2.3. GC no futebol: relação clube e torcedor 
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Outro ponto que merece destaque é a relação dos clubes com o torcedor de futebol. 

Percebe-se que os interesses da instituição, bem como suas políticas de gestão voltadas para 

os interesses dos sócios afastam o clube dos de seu torcedor, grupo cuja maioria não pertence 

ao quadro societário da instituição, mas que tem por costume realizar frequentemente 

investimentos no clube, seja como espectador nos estádios e televisão, seja como consumidor 

de produtos direta ou indiretamente ligados à marca do clube. 

Os clubes de futebol que disputam as principais competições do país não conseguem 

manter equipes competitivas apenas com a contribuição dos sócios. Para resultados esportivos 

expressivos é necessário contratar atletas e profissionais de futebol de qualidade reconhecida, 

normalmente valorizados pelo mercado. Logo, estabelecer uma relação de confiança entre 

clube e torcida é fundamental para a construção e a manutenção de equipes de alto 

rendimento, razão pela qual o torcedor precisa ser melhor atendido.  

“O ponto de partida da estrutura é o torcedor. Ele é o elemento chave dos principais 
relacionamentos comerciais do negócio. Os relacionamentos de longo prazo são 
baseados em sua paixão. Relação emocional esta que serve até como identificação, 
pois uma pessoa pode até mudar de cidade ou esposa, mas nunca trocam de time, e 
pode ser convertida e explorada como uma relação comercial. Esse relacionamento é 
um patrimônio do clube, que se valoriza de acordo com o número de torcedores, o 
retorno dos jogos, a intensidade com que estes torcedores se devotam ao clube e a 
expansão demográfica dos mesmos. E é este patrimônio que possibilitou o 
surgimento dos demais clientes (TV, patrocinadores, etc.). Essa ligação primária 
deve ser sempre considerada, para evitar a perda da intensidade do poder da torcida 
e uma consequente perda do valor global do mercado”(Marques, 2005, p. 58).  

 

2.4. GC no futebol: Copa do Mundo 2014 e Jogos Olímpicos 2016 

 

A economia nacional hoje dispõe de uma gama de produtos e serviços, que graças a 

concorrência interna, possuem preços competitivos e alta qualidade. Além disso, a ampla 

oferta de mão de obra e o aumento do consumo nas classes C e D potencializam o 

crescimento (aferido pela demanda) da indústria nacional de bens e serviços.  

A Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos devem injetar na economia 

nacional cerca de R$200 bilhões de reais. Em vista disso, uma ação efetiva do Governo junto 

a iniciativa privada pode fazer com que esses recursos sejam utilizados para dinamizar, 

fomentar e aquecer o mercado nacional. “É preciso que entidades como, por exemplo, o 

SEBRAE e o BNDES, criem instrumentos e programas para mostrar aos pequenos e médios 
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empreendedores que eles podem lucrar muito com a nova clientela e as oportunidades que 

estão chegando” (GAZETA PRESS, 2011)4.  

 

 

Na condição em que estamos, quem vai fazer negócios aqui serão os estrangeiros 
[...] Eles virão e aproveitarão as oportunidades, levando capital para fora do Brasil. 
O que precisamos fazer é capacitar nossos empreendedores e empresários para saber 
identificar e trabalhar essas oportunidades de negócios que estão se abrindo. De 
outra forma, grande parte do dinheiro que virá também irá embora ao final da Copa. 
(GAZETA PRESS, 2011)5. 

 

Hoje existem grandes corporações internacionais especializadas no fornecimento dos 

produtos e serviços demandados e/ou requeridos por esses eventos. Essas organizações 

conhecem desde o padrão e os prazos, até o volume e os preços das mais distintas 

negociações.  

Portanto, é difícil acreditar que o mercado nacional se articule (ganhe competências) 

com o objetivo de atender essa demanda. É fundamental que o governo estabeleça conexões, 

estratégias e políticas de sustentação ao empresariado brasileiro, visando alcançar uma 

transformação social. 

A realização destes dois eventos internacionais, com suas oportunidades de negócios 
inerentes, não deve se limitar, portanto, ao cumprimento das metas elaboradas pelas 
entidades organizadoras. O governo precisa saber aproveitar este momento, 
montando estratégias para maximizar seus benefícios e promover uma necessária 
transformação social (VIANA, op cit). 

 

 No que se refere, especificamente, a baixa capacidade que os clubes nacionais de 

futebol têm de se beneficiar do legado (infraestrutura) que a Copa do Mundo de 2014 deixará, 

esse estudo propõe que:  

 

a. A atual estrutura organizacional das equipes brasileiras de futebol não 
permite que haja uma gestão competente; 

b. O antiquado modelo estatutário dos clubes impede a implantação de um 
modelo de governança, controle e profissionalização em todos os níveis; 

 

                                                
4 Pronunciamento de Hélio Viana na Soccerex 2011. 
5 Pronunciamento de Ricardo Setyon (Supervisor de Comunicações e Estratégia da Soccerex no Brasil) na 
Soccerex 2011. 
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Em síntese, os estatutos qualificam os clubes de futebol como entidades sem fins 

lucrativos. Além disso, a gestão desses clubes é ineficiente. Os conselhos muito amplos 

restringem a autonomia do gestor, retardam o time das negociações, inibem a adoção de 

estratégias, em suma, dificultam a captação de investimentos por distanciar o acionista (e/ou 

stakeholders) da dinâmica dos negócios do futebol.  

Diante da persistência dos problemas econômicos e financeiros dos clubes, foram 
instituídas diversas ações normativas e governamentais, por exemplo: a Lei 9.615/9 
(conhecida Lei Pelé), que estabeleceu a obrigatoriedade dos clubes mudarem sua 
formatação jurídica de associações para empresas. Entretanto, a Lei 10.672/03 
retificou a lei anterior, mudando o caráter obrigatório para o caráter opcional. 
Medida que mantêm os clubes como entidades sem fins lucrativos (associações) 
recebendo imunidade tributária sobre a renda e o patrimônio. Percebe-se que o 
modelo de gestão institucionalizado pelos clubes de futebol é consequência das 
características jurídicas e societárias da legislação brasileira, que não possibilita, aos 
stakeholders, participação ativa no processo de gestão destas entidades. Acredita-se 
que as práticas de governança corporativa e seus fundamentos podem auxiliar o 
processo de quebra de assimetria informacional nas sociedades sem fins lucrativos 
(clubes de futebol) (REZENDE, 2009, p. 2). 

 

As arenas multiuso e os centros esportivos representam o legado que a Copa do 

Mundo de 2014 deixará para os clubes de futebol. É evidente que as obras de infraestrutura 

urbana também são parte desse legado, contudo elas não oferecem – diretamente - qualquer 

oportunidade de negócios a esses clubes.  

Os clubes esportivos, futuros gestores das arenas multiuso e centros esportivos em 
construção, não estão sendo ouvidos. A Copa da Alemanha aumentou a receita das 
equipes locais em 33%, mesmo com a crise de 2008. Na França, por outro lado, o 
estádio de Saint Dennys, construído sem o desenvolvimento do Paris Saint Germain, 
encontra-se hoje utilizado somente para shows eventuais e corridas de cachorros. Na 
África do Sul, as equipes de rugby e críquete não utilizam os estádios porque o 
tamanho do gramado é inferior ao necessário ou não tem estrutura adequada. Como 
não houve um planejamento para desenvolvimento do futebol, tão cedo os estádios 
não terão torcedores. Viraram, assim, uma manada de elefantes brancos, num país 
aonde a Inflação chegou a 5% e o desemprego a 2.5% no pós-copa (Viana, 2012). 

 

2.5. Mercado consumidor e os clubes de futebol 

 

Os clubes de futebol brasileiros atualmente atravessam uma crise financeira e de 

gestão, apesar do fortalecimento do mercado consumidor e do crescimento econômico do país 

nos últimos anos. Nem mesmo a realização no futuro de grandes eventos esportivos no país e 

o real incremento das receitas dos clubes nos últimos anos contribui para reduzir a situação de 

déficit financeiro que se acumula.   
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Os clubes brasileiros, ao contrário do que ocorre em alguns países europeus são 

constituídos enquanto entidades sem fins lucrativos e sua gestão é atribuída aos sócios eleitos 

para os cargos diretivos.  

É fundamental para as sociedades que estabelecem suas negociações através dos 

mercados visando incorporar as boas práticas de governança corporativa às suas atividades, 

pois estas servem como referencial de credibilidade para investimentos externos. 

Nesse sentido Ariff, Ibrahim e Othman (2007) argumentam que informações acerca da 

administração das companhias devem ser consideradas - pelos investidores – tão importantes 

quanto aos dados de saúde financeira e de desempenho dessas corporações. 

 Convém ressaltar ainda que as questões políticas presentes na estrutura dessas 

instituições são determinantes para a não profissionalização de seus quadros de funcionários e 

gestores, afastando as boas práticas administrativas e de gestão de suas rotinas, o que resulta 

em menor credibilidade dos clubes em relação aos investidores externos.  

A empresa de Auditoria BDO RCS (2012) elaborou um estudo que mapeou o 

panorama dos clubes brasileiros em relação às suas receitas e ao seu endividamento no 

exercício financeiro de 2011. Nesse estudo, a análise dos dados evidenciou um aumento das 

dívidas na maioria dos clubes, apesar do expressivo aumento de suas receitas.  

O aumento das receitas, por sua vez, reflete um maior nível de investimento por parte 

do mercado, assim como o aumento das respectivas dívidas, também observado na maioria 

dos clubes, denota problemas em suas administrações, em particular, na sua forma de 

governança.  
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3. METODOLOGIA 

 
Na perspectiva desta pesquisa, procura-se fundamentar o referencial teórico acerca da 

governança corporativa, gestão de clubes esportivos e os aspectos econômicos do futebol 

profissional; buscando discorrer sobre os aspectos históricos, jurídicos e políticos dos clubes 

de futebol, a estrutura, a propriedade, o funcionamento, a ética e os conflitos dos conselhos 

dos clubes; objetivando verificar o potencial que os clubes analisados possuem de se 

beneficiar do legado que a Copa do Mundo de Futebol de 2014 trará. 

 Através do método dedutivo, utilizando-se da pesquisa exploratória, as etapas 

metodológicas aqui moldadas, são: (I) revisão de bibliografia no tocante as práticas de 

Governança Corporativa em clubes de futebol; (II) o desenvolvimento de uma análise 

comparativa entre os artigos selecionados à luz do referencial teórico e; (III) a partir do 

panorama apresentado, pretende-se analisar criticamente os esforços empreendidos na 

realização desses estudos, visando avançar o conhecimento nesta área e oferecer proposições 

para a realização de outros estudos que busquem analisar as práticas de gestão adotadas pelos 

clubes brasileiros de futebol. Tais etapas conduzem ao objetivo que se espera alcançar, e 

fornecem as variáveis que interferem na resolução do problema desta pesquisa. 

 

3.1. Delineamento, Amostra e Coleta dos Dados da Pesquisa 

 

A metodologia do trabalho baseia-se em estudo de caso, contemplando análise 

documental e entrevistas. Inicialmente, foram consultados os Estatutos dos Clubes analisados 

e destacados os principais aspectos relacionados à sua estrutura de governo e aos 

relacionamentos entre órgãos e poderes da governança. Posteriormente, foram realizadas 

entrevistas com ex-gestores, todos em níveis de diretoria, sendo sete ex-presidentes, três ex-

vice-presidentes e dois ex-diretores (anexo I). A escolha por entrevistar ex-gestores e/ou ex-

presidentes ao invés dos atuais foi proposital, possibilitando aos respondentes expressarem 

suas opiniões acerca da gestão dos clubes de futebol sem que, necessariamente, tenham que se 

contrapor às pressões políticas que atingem os atuais gestores e presidentes dos clubes. Desta 

forma, esta seleção tende a garantir maior credibilidade dos dados qualitativos colhidos nesta 

amostra. Por último, esta dissertação analisará os códigos de governança de distintos 
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contextos, e produzida relação de temas de referência para análise, realizada com base nos 

destaques do mencionado Estatuto e dos resultados das entrevistas. 

O modelo analítico construído  considerou as propostas  de diversos  códigos e guias 

de governança, a destacar:  o Código de Governança do IBGC, as diretrizes para boas práticas 

de governança em cooperativas de crédito emitidas pelo Banco Central do Brasil, as 

Recomendações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre Governança Corporativa, 

o Guia das Melhores Práticas de Governança para Fundações e Institutos  Empresariais do 

IBGC,  e o guia  de governança  da inglesa  The  Football Association.  

Uma vez que,  por  definição, a governança  corporativa   trata  do  governo estratégico 

das organizações e do relacionamento entre administradores, proprietários e demais 

stakeholders, considerando as linhas gerais observadas nos códigos e diretrizes analisados, e 

considerando também a natureza preliminar e exploratória deste trabalho, foram escolhidos 

quatro aspectos para analisar a situação da governança dos clubes: Flamengo, Vasco da gama, 

Botafogo e Fluminense, objeto do estudo de caso. São eles: 

a) Representatividade e participação dos associados na administração do clube; 
b) Equidade no tratamento aos distintos grupos de associados; 

c) Formação e atuação dos conselhos; e 
d) Prestação de contas, fiscalização e controle. 
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4. A GOVERNANÇA DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO 

 
4.1. O Estatuto do Flamengo 

 

Conforme informado no Estatuto do Flamengo, disponível no site do clube (CRF, 

1992), este foi aprovado em 10/08/1992, com modificações introduzidas posteriormente, em 

16/12/1999. Esta revisão não considera mudanças incluídas em 2009, como referenciadas nas 

entrevistas subsequentes, haja vista que não estavam disponíveis  no site oficial do clube. São 

destacados,  a seguir, os principais pontos de interesse para análise da estrutura de governança 

do clube. 

Existem  10 categorias  de associados,  com distintos  poderes  para participação nos 

órgãos de governança ou Poderes. Segundo o Art. 68, são seis os Poderes do clube – 

Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho de Administração,  Conselho de 

Grandes-Beneméritos,  Conselho Fiscal e Conselho Diretor – cada qual dirigido por um 

presidente e por um vice-presidente, e sendo permitida apenas uma única reeleição. O Art. 77 

impede que os funcionários,  prestadores  de serviço  remunerado  ou sócio de empresa que 

esteja executando obras ou serviços ao clube participem desses Poderes. Além disso, o Art. 78 

impede, aos membros dos Poderes, votarem em assuntos em que tenham interesse direto ou 

indireto.  

As competências da Assembleia Geral são definidas no Art. 81. Constituída por todos 

os sócios, exceto os atletas e honorários, foi um dos itens modificados posteriormente. Cabe 

destacar, entre essas   competências,   trienalmente   eleger   o presidente e o vice-presidente 

do clube, assim como os membros do Corpo Transitório do Conselho Deliberativo. 

Conforme  o  Art.  85  e  seguintes,  o  Conselho  Deliberativo é  constituído de 

membros natos, que compõem o seu Corpo Permanente – presidentes de Poderes em 

exercício, dos sócios Grandes-Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Remidos e Proprietários 

– e de membros  eleitos,  que constituem  o seu Corpo  Transitório.  Pelo disposto  no Art. 87, 

o Corpo Transitório  é constituído  de, no mínimo, 120 membros efetivos   e  40  suplentes, 

eleitos no conjunto dos  sócios   patrimonial, laureado   e contribuinte. 

Entre as competências atribuídas ao Conselho Deliberativo (Art. 88), cabem destacar 

eleger os membros do Conselho Fiscal, tratar de matéria relevante e rever as decisões do 



 

36 

Conselho de Administração.  O Conselho Deliberativo é assessorado por 91 Comissões 

Permanentes e Provisórias, com membros nomeados por seu presidente. 

O órgão seguinte na estrutura dos Poderes é o Conselho de Administração (Art.96). É 

constituído  de membros  natos, que compõem o seu Corpo Permanente, e de membros 

eleitos, que constituem o seu Corpo Transitório, sendo este formado por, no mínimo, 48 

membros  efetivos  e 24  suplentes.  Dispõe  também  o Estatuto  que  serão incorporados, ao 

Corpo  Transitório  do Conselho  de Administração,  os 18 primeiros sócios que figurarem na 

chapa segunda colocada, sendo os 12 primeiros como efetivos e  os   seis   subsequentes como 

suplentes. Compete a esse Poder votar  proposta orçamentária apresentada pelo Conselho 

Diretor para o exercício seguinte, e apreciar, anualmente, o Relatório do presidente do 

Flamengo relativo ao exercício anterior. 

O Art. 107 dispõe sobre o Conselho de Grande-Beneméritos, constituído pelos 

associados com essa qualificação, que  tem função de opinar, por solicitação do presidente do 

clube, sobre matérias de interesse. 

O Conselho Fiscal (Art. 114), eleito trienalmente pelo Conselho Deliberativo, é 

formado por no mínimo, cinco membros efetivos e cinco suplentes, e incorporados os quatro 

primeiros  sócios  que  figurarem  na  chapa  segunda  mais  votada, sendo dois como efetivos 

e dois como suplentes.   É, contudo, ressalvado que este último instituto apenas se aplica se a 

soma dos votos das chapas vencidas atinja 20% dos votos válidos. 

O Conselho Fiscal deve se reunir ao menos quinzenalmente, e tem as competências 

típicas  desse  órgão,  como  examinar  a contabilidade,  os balancetes e o balanço  anual, e 

dar  pareceres. A prestação  de  contas  deve  ser encaminhada ao Conselho Deliberativo. A 

eleição  de  seus  membros  pelo  Conselho Deliberativo é realizada  pela inscrição de  chapas, 

sendo que  é  necessário  que  os membros do Conselho Fiscal possuam conhecimentos 

contábeis, econômicos e financeiros. Segundo ainda o Art. 121, as deliberações do Conselho 

Fiscal serão tomadas por maioria simples dos presentes, atribuído ao presidente o voto de 

qualidade. 

Órgão ou Poder seguinte na estrutura de governo, o Conselho Diretor (Art. 124) é 

constituído pelo presidente e por  um  vice-presidente do clube, eleitos pela Assembleia, e por 

vice-presidentes responsáveis pelos diversos departamentos, estes de livre nomeação do 

presidente. Cabe ao presidente (Art. 129) representar o clube nos atos de sua vida civil, 

desportiva  e  social;  presidir  o  Conselho  Diretor;  nomear, empossar e exonerar os vice-
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presidentes do Conselho Diretor e os diretores. Adicionalmente, o Art. 162 dispõe que os 

membros dos Poderes não podem ser remunerados. 

 

4.2. Entrevistas de campo: Flamengo 

 

O estudo de campo contou com quatro respondentes qualificados e conhecedores da 

história e do sistema de governo do clube (três foram presidentes e um foi vice-presidente do 

Flamengo entre os anos 1980 e 2000), que serão denominados, na sequência, como F1i, F2ii, 

F3iii e F4iv. As entrevistas foram não estruturadas, a partir da questão central sobre os 

problemas de governança e de gestão do clube, sendo que, posteriormente, as  respostas foram 

consideradas segundo  categorias analíticas relacionadas a boas práticas de governança. 

De acordo com F1,  “A estrutura do Clube é totalmente arcaica e impede qualquer 

gestão profissional”. Afirmou que “[...] em 1999 o clube possuía 17 vice- presidentes, todos 

conduzidos à função por critérios políticos”. Posteriormente, o número foi reduzido para sete 

e hoje o clube conta com 11 vice-presidentes. 

A respeito das relações de poder, afirmou que “O Conselho Deliberativo pode possuir 

mais de 3.000 membros se todos os sócios-proprietários ou remidos resolverem compor o 

conselho”.  

Citou, como exemplo negativo, o fato de o presidente  executivo poder contratar um 

jogador  de futebol  por  R$ 10 milhões,  mas  não  poder  fazer  uma  obra  de R$ 1 milhão no 

clube sem a aprovação do Conselho Deliberativo. Adicionou que, “[...] embora o Estatuto 

exija conhecimento  técnico  para  o  membro do Conselho Fiscal, basta que um dos membros 

possua esta característica que o Estatuto está cumprido. Assim, o clube pode ter presidentes 

do Conselho Fiscal sem qualquer conhecimento”. 

Segundo o respondente F1, “O Flamengo é um feudo composto de cerca de 10 

famílias que não querem mudar a estrutura de poder vigente. O gestor, por exemplo, passa o 

dia esbarrando em conselheiros que a toda hora lhe dizem o que deve fazer, pois participar do 

Conselho para eles significa participar da gestão”. Afirmou ainda que, quando presidente, 

sugeriu a contratação de consultoria para elaborar um modelo de estatuto que contemplasse as 

práticas de boa governança, mas sua iniciativa foi mal recebida no clube. 
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Para F2, “Um presidente do Flamengo, precisa antes de tudo, ser político. Não basta 

ser um bom gestor”. Para ele, “A estrutura  está montada de forma a permitir estas 

interferências e, assim, embora o presidente possua inúmeros poderes, tem sua gestão 

dificultada se não souber transitar pelas várias correntes de poder do Clube”. O respondente 

também  citou  o fato  de o presidente  poder  contratar  qualquer  jogador pelo preço  que lhe 

convier, mas não poder promover transformações necessárias se estas transformações 

envolverem valores superiores ao permitido pelo Estatuto. 

Disse ainda que “O clube possui hoje 11 vice-presidentes, sendo um vice- presidente 

geral eleito pelo voto juntamente com o presidente executivo. Os demais são indicados pelo 

próprio presidente-executivo, que opta, na maioria das vezes, por preencher os cargos com 

indicações políticas para facilitar sua gestão”. Citou o fato de os vice-presidentes do clube não 

poderem, de acordo com o Estatuto, receber salários, fato que dificulta a contratação de 

profissionais para os cargos. Além disso, considera absurdo que os diretores possam ser 

profissionais  remunerados  e os vice-presidentes não. 

Afirmou que “Não se pode querer dar uma administração  totalmente voltada para  um 

modelo  profissional de gestão  como  nas empresas,  uma  vez que a moeda almejada  pelos 

stakeholders em um clube de futebol nem sempre é a mesma de uma empresa”. Nesse sentido, 

citou como exemplo o Clube Atlético Paranaense, cujo “[...] presidente fez uma gestão 

visando a equilibrar as finanças do clube, que hoje possui R$30 milhões em caixa, mas que 

está em vias de ser rebaixado para a segunda divisão e seus torcedores estão pedindo sua 

saída”. 

Segundo F3, “O Estatuto foi reformado em 2009 e corresponde às expectativas dos 

associados”. Afirmou que, dos cerca de 1.500 conselheiros hoje existentes, aproximadamente 

300 são atuantes e comparecem a todos os atos para os quais são chamados. Afirmou que 

estes 300, por “[...] entenderem profundamente todas as necessidades do clube, acabam sendo 

um grande apoio à administração, ajudando–a a conduzir seu mandato com eficiência”. 

Para F4, o modelo atual não é inadequado, carecendo apenas de algumas alterações. 

Segundo ele, “Não é necessário que o presidente apresente aos conselhos qualquer 

planejamento estratégico anual”. Entende que bastaria que o Estatuto exigisse que este 

planejamento  fosse apresentado  por ocasião de sua candidatura,  para que a assembleia geral 

conheça sua plataforma de governo antes de decidir pela sua eleição.  
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Assim, segundo F4, “É necessário que o Estatuto imponha algumas restrições, como a 

proibição de estouro de orçamento, mediante pequenas sanções, como suspensão automática 

do mandato por 15 dias, para que todo o problema de gestão seja sanado”. Atualmente o 

Estatuto pune com impeachment o gestor que ultrapasse o orçamento, o que constitui medida 

de difícil execução, já que sua aplicação exige dois terços  de  aprovação  no  conselho. De 

acordo com  F4,  tal  fato  acaba  gerando a impunidade.  Foi citado, como  exemplo, o caso 

do um ex-presidente que deixou de pagar cerca de R$ 120 milhões em impostos para utilizar 

os recursos na contratação de jogadores e “[...] nada lhe aconteceu”. Como analisou F4, “As 

dívidas se acumularam e hoje dificultam a gestão do presidente atual”. Alegou que “O ideal 

seria autorizar o presidente a gastar o que estiver previsto no  orçamento, liberando-o  para 

fazer  os  investimentos  que  quiser  de  tais  recursos, desde que com transparência; assim, 

quem julgará sua gestão serão os associados em sua  reeleição”. Para ele, “A razão do sucesso 

será  sua  competência  em  gerir tais recursos e seu julgamento será no voto dos associados”. 

Informou ainda que “Realmente o número excessivo de conselheiros despreparados 

pode dificultar a gestão”, mas  afirmou que, com os mecanismos citados, essa interferência 

negativa poderia ser anulada.  

Acredita na necessidade de “[...] um auditor para verificar se a despesa a ser 

autorizada está dentro das possibilidades orçamentárias”. Em sua opinião, deveriam ir para 

aprovação do Conselho Deliberativo somente valores ou endividamentos que ultrapassassem 

o  mandato  do  atual  presidente,  e  apenas  nesse  momento  seriam analisadas as reais 

necessidades deste endividamento.  

Outro problema, em sua opinião, é com relação ao Conselho Fiscal. Para ele, “Deveria 

constar no Estatuto a proibição de o presidente do Conselho Fiscal extrapolar suas funções e 

agir politicamente,  interferindo em todas as instâncias do clube, como ocorre atualmente”. 

Continuou, afirmando que “[...] como o Estatuto não proíbe, o presidente do Conselho Fiscal 

se envolve nas decisões da diretoria para criticá-las ou para  tentar  impedi-las,  e  não  pode 

ser  advertido  nem  responsabilizado  por  tornar públicas suas diferenças”.  

Analisa F4 que o ideal seria que todos os conselheiros  possuíssem  capacidade técnica 

para avaliar todas as propostas, projetos, planejamento e execução, mas para ele “[...] isto é 

uma utopia em um clube das dimensões do Flamengo”. Outro problema que aponta como 

falha do Estatuto é o fato de os votos de alguns conselheiros natos, apesar de falecidos, 
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continuarem   a  ser  computados, devido à falta de comunicação do falecimento por parte das 

famílias. 

Concluiu afirmando que “Para o presidente bastaria que se cercasse de técnicos 

competentes que o processo de gestão seria vitorioso”. 
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5. A GOVERNANÇA DO CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA 

 
5.1.O Estatuto do Vasco da Gama 

 

No Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, fundado em 21 de agosto de 1898 e 

considerado de Utilidade Pública pela Lei nº 949, de 2 de junho de 1966, está a definição do 

clube como uma Sociedade Civil, sem-fins lucrativos, com sede e foro na cidade Rio de 

Janeiro, caracterizando-se como entidade desportiva, recreativa, assistencial, educacional e 

filantrópica. 

Em seu Artigo 2º, está previsto que o Clube promoverá espetáculos que incluam a 

prática de atividades desportivas em forma recreativa ou competitiva. Também está previsto 

que o clube deverá participar de torneios e campeonatos promovidos pelas entidades 

desportivas que é filiado.  

Práticas como a assistência social, educacional, cívica e filantrópica serão 

privilegiadas na necessidade de utilização das sedes para respectivos eventos. Segundo o 

Artigo 3º, o Clube é composto por diversas categorias de sócios, sem distinção de sexo, cor ou 

nacionalidade. No capítulo VII, em relação aos poderes, o artigo 44 prevê: 

 
CAPÍTULO VII: DOS PODERES: Art. 44º - São Poderes do Clube: I - A 
Assembleia Geral. II - O Conselho Deliberativo. III - O Conselho de Beneméritos. 
IV - O Conselho Fiscal. V - A Diretoria Administrativa. 
 

O Clube ficará sob a direção de um Presidente e um Vice-Presidente, cabendo ao vice 

substituir o primeiro em sua falta. Dois Secretários do Conselho Deliberativo serão escolhidos 

obrigatoriamente entre os membros do mesmo Conselho, cabe à Presidência da Diretoria 

Administrativa licenciar seus membros e ao Presidente do Conselho Deliberativo eleger o 

Presidente da Diretoria Administrativa.  

A Diretoria Administrativa terá dois Vice-Presidentes e as Presidências dos diversos 

Poderes dois vices Presidente da Diretoria Administrativa. Pelo menos metade dos membros 

do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal devem ser de forma eletiva. Tanto a 

Assembleia Geral, como o Conselho Fiscal, o Conselho de Beneméritos e a Diretoria 

Administrativa possuem regimentos aprovados pelo Conselho Deliberativo. Esses membros 

dos distintos poderes exercerão suas funções sob a direção de um Presidente e um Vice-
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Presidente. Tanto o Presidente, como o Vice-Presidente e os dois Secretários do Conselho 

Deliberativo são nomeados obrigatoriamente entre os membros do mesmo Conselho. 

Compete à Presidência da Diretoria Administrativa e ao Presidente do Conselho 

Deliberativo escolher o Presidente da Diretoria Administrativa e os outros membros dos 

Poderes. A Diretoria Administrativa tem dois Vice-Presidentes. No Artigo 51º está a 

advertência que não poderá ser remunerada nenhuma das pessoas no exercício de qualquer 

dos cargos que integram os Poderes. Também está previsto que é vedada a acumulação de 

cargos eletivos dentro do clube, porém isso não se aplica em relação à Mesa Diretora do 

Conselho. 

No capítulo oitavo, que trata da Assembleia Geral, mais especificamente no Artigo 58º 

define que de três em três anos, após a publicação da ata definitiva de que trata o Artigo 61º 

deste Estatuto. Na data assinalada deverão se reunir em Assembleia Geral os sócios em pleno 

gozo de direitos para o fim exclusivo de: a) eleger a Presidência da Assembleia Geral; b) 

eleger a metade, pelo menos, dos Membros do Conselho Deliberativo, observando o disposto 

neste Estatuto. 

O Conselho Deliberativo do clube é composto por membros natos e membros eleitos. 

O mandato dos Membros eleitos para o Conselho Deliberativo é de três anos consecutivos. 

No capítulo décimo primeiro, que trata das questões pertinentes ao conselho fiscal, 

mais precisamente no Artigo 90, define-se que o Conselho Fiscal é o poder fiscalizador da 

administração financeira. Tem a função de fiscalizar também a execução anual o orçamento 

do Clube, sendo composto por três membros efetivos e três suplentes, todos com mandato de 

três anos. 

O Conselho Fiscal tem como uma de suas atribuições comunicar ao Presidente do 

Clube e ao Conselho Deliberativo assuntos relevantes acompanhados de sugestões, além de 

apontar irregularidades apuradas no exercício de suas atribuições. 

No capítulo doze, que aborda os procedimentos esperados da Diretoria Administrativa 

está o seguinte texto no artigo 93:  

CAPÍTULO XII DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA Art. 93º - A Diretoria 
Administrativa, Poder de execução administrativa do Clube, compõem-se de 17 
(dezessete) membros, com mandato de 3 (três) anos, dando-se a posse coletiva na 
sessão solene a realizar-se na segunda semana da segunda quinzena do mês de 
janeiro subsequente a Assembleia Geral mencionada no Artigo 58º. 
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São membros da Diretoria Administrativa o Presidente, o 1º e 2º Vice-Presidentes e os 

Vice-Presidentes administrativos. O Presidente do Clube é o mandatário do conselho 

Deliberativo e deve desempenhar suas funções com a cooperação dos Vice-Presidentes eleitos 

e dos Vice-Presidentes Administrativos de sua escolha. 

As finanças do Clube devem estar expressas no orçamento organizado anualmente 

pela Diretoria Administrativa, passando pelo crivo do Conselho Fiscal e do Conselho 

Deliberativo. Somente com o parecer do Conselho Fiscal e a autorização do Conselho 

Deliberativo que as despesas entram com aprovação no orçamento. 

 

5.2.Entrevistas de campo: Vasco da Gama 

 

O estudo de campo no Vasco da Gama contou com três respondentes qualificados (um 

foi presidente, um foi 2° vice-presidente Administrativo e um foi vice-presidente jurídico do 

Vasco da Gama entre os  anos  1980  e 2000),  que  serão denominados, na sequência, como 

V1v, V2vi e V3vii. Exatamente como foi feito no Flamengo, as entrevistas foram não 

estruturadas, a partir da questão central sobre os problemas de governança e de gestão do 

clube, visando assim observar o grau de enquadramento do clube as categorias de boas 

práticas de governança.  

Foi solicitado que os respondentes descrevessem como ocorre a divisão do poder no 

Vasco, isto é, quais são as esferas, se elas possuem seus limites bem definidos, como se dá a 

distribuição dos cargos nos conselhos, se há sobreposição entre as esferas.  

No que se refere a distribuição de poderes e seus limites no clube, V1 propõe que os 

problemas vinculados aos limites de poder estejam no gestor, visto que os conselhos (em sua  

 

perspectiva) não atrapalham, “...impedindo até determinadas barbaridades que poderiam ser 

cometidas por uma má gestão”. V1 afirma inclusive que o papel da oposição seja ótimo, visto  

que, “[...] em instituições centenárias os conselhos atuaram por anos na preservação do 

patrimônio do clube”. 

De maneira inversa V2 sugere que o excessivo número de conselheiros atrapalhe a 

gestão do clube. O gestor necessita fazer uma gama de conexões políticas para garantir suas 
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posições, caso contrário “[...]o Conselho Deliberativo pode tirar o Presidente e o Conselho 

Fiscal (que analisa as contas). Nas contas do Vasco, o executivo, ou seja, a presidência do 

Vasco, tem que mandar as contas para o Conselho Fiscal. A partir disso, ele analisa e da o 

parecer para o Conselho Deliberativo (esse aprova ou desaprova as contas) [...]” A 

perspectiva de V2, além de opositiva a de V1, ressalta que o gestor tende a perder autonomia 

administrativa, impactando negativamente no timing das negociações. 

Antagonicamente, segundo V1 o conselho “impede que o gestor se desfaça do 

patrimônio do clube” (o gestor depende da aprovação do conselho para isso). V1 aponta que a 

presença dos conselhos seja fundamental utilizando como exemplo, o América, “[...] As 

instituições fortes, por exemplo, como o América que, pelo fato de terem conselhos fracos, 

permitiram que eles tivessem uma transformação e hoje o clube é o que é.” 

Surpreendentemente V3 analisa a gestão do Vasco por uma terceira ótica. Diferente da 

visão favorável aos conselhos de V1 e da crítica as conexões políticas de V2, V3 afirma que a 

estrutura presidencialista do Vasco, por si só, garante múltiplos poderes ao gestor (presidente) 

que por sua vez, acessa os dirigentes / consulta os vice-presidentes visando encontrar soluções 

mais eficientes para o clube. Além disso, V3 propõe que presidente e os vice-presidentes 

tenham autonomia suficiente para gerir suas diretorias.  

De maneira controversa – e equiparada a perspectiva de V2 – V3 compreende que a 

gestão do clube esteja sujeita a intervenção de vários poderes, com domínios distintos, sendo 

representada por um excessivo número de membros na Assembleia Geral e de Conselheiros. 

Segundo ele, apesar dessa estrutura ser democrática ela “pode atrapalhar o andamento do 

clube, ate pelo lado político”. Acrescentando ainda que a reformulação do estatuto possa ser 

uma boa estratégia para determinar melhor os limites de poder do Vasco, isso porque "o 

estatuto é que nem uma constituição, ela tem que ser reformulada pra ser adaptada aos dias de 

hoje...” 

Dada a ênfase favorável de V1 acerca da atuação dos conselhos para a gestão do clube, 

foi solicitado que ele avaliasse quais competências seriam as mais importantes, se a dos 

conselhos ou a de um bom gestor.  

V1 então tratou que a atuação do gestor seja constitutiva e fundamentalmente política, 

isso porque na sua ótica de raciocínio, V1 observa que a gestão de um clube de futebol esteja 

imersa numa realidade diferenciada da realidade de firmas e empresas em geral. Para ele um 

bom gestor de clube de futebol tem que ser, sobretudo, político. “O presidente é eleito pelo 
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conselho, pelo associado”. Neste cenário a gestão está sobreposta a uma estrutura 

presidencialista onde o presidente e o conselho deliberativo são eleitos e a partir daí, através 

de escolhas políticas selecionam os profissionais que vão compor o conselho fiscal  

[...] no Vasco por exemplo, você elege no conselho fiscal dois membros de situação 
da chapa vitoriosa e da minoritária, porque lá foi obrigado  a ter chapa minoritária. 
Aí, o que acontece: tem um outro poder, esse não é eleito por eles. No Vasco é 
chamado conselho de beneméritos, que não os conselheiros natos. Eles integram 
também o conselho deliberativo, esse conselho benemérito tem poder de decisão e 
tem poder de veto, principalmente em alienação de patrimônio, obrigatoriamente 
tem que sair o parecer desse conselho, algumas situações, a decisão é do conselho 
deliberativo, entretanto é obrigado  a passar pelo conselho benemérito. 

 

Em contrapartida, V2 propõe que os conselhos tendem a avaliar as tomadas de decisão 

do presidente, visando “melhorar” a gestão, no entanto, sua posição é taxativa, causando até a 

interferência na própria gestão. Segundo V2 “a atual gestão atropela o estatuto. O Roberto 

Dinamite fez por ignorância, ele ignora o conselho deliberativo, o de finanças, etc.”  

Os poderes do Vasco da Gama foram descritos, do topo para a base, por V1 da 

seguinte forma:  

A base é o presidente, depois tem a diretoria administrativa, elege-se normalmente 
um presidente e vice-presidente, e o conselho deliberativo já está eleito, o conselho 
de beneméritos e o conselho fiscal. Tem a assembleia geral, que dá origem a tudo. 
Ela da origem a você eleger o conselho deliberativo, o presidente e etc. 

 

Buscando analisar a Governança Corporativa no clube Vasco da Gama, um dos pontos 

desta dissertação compreende a observação a cerca da capacitação e experiência dos 

profissionais que ocupam cargos técnicos e diretivos desta instituição. 

Para aferir o grau de profissionalização do Vasco da Gama, foi solicitado que os 

respondentes discorressem sobre o Conselho Fiscal do Vasco da Gama e sobre tudo o que se 

refere aos profissionais que ocupam os cargos técnicos.  

V1 afirmou que o Conselho Fiscal  

é eleito, indicado pelo Conselho Deliberativo. A chapa vencedora indica dois 
membros... Normalmente o Conselho Fiscal é um problema, deveria ser formado 
por técnicos, mas não é. Ultimamente tem acontecido sim, do membro ter tido uma 
experiência, mas normalmente o conselho fiscal é político. 

 

De maneira complementar V3 admitiu que para a distribuição dos cargos técnicos, 

sobretudo no Conselho Fiscal, não haja pré-requisito algum no que se refere a formação / 

capacitação dos representantes. São membros indicados por méritos políticos, “...mas sempre 
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ligada a qualidade de todos eles...”, segundo ele, “no Vasco o Conselho Fiscal é formado por 

três membros, sendo que a chapa eleita tem o direito de indicar dois e a chapa de oposição 

pode indicar um”. 

Apesar da falta de profissionalização dos órgãos técnicos, V1 afirma que as esferas de 

poder do Vasco da Gama são bem definidas, exceto no que se refere ao orçamento. Isso 

porque, “... no Vasco os gastos que são encaminhados ao Conselho Fiscal e podem sofrer 

veto, também podem, no entanto, através da convocação do Conselho Deliberativo do clube, 

ter uma nova proposta orçamentária que, caso aprovada, desconsidera o posicionamento do 

Conselho Fiscal”, em suma, “o Conselho Deliberativo tem tanta força que pode aprovar 

contas com o parecer negativo do Conselho Fiscal.” 

Esta dissertação buscou compreender quais são os sistemas de avaliação dos gestores 

adotados pelo Vasco da Gama. De acordo com os argumentos de V1 e V2 não existe sistema 

de avaliação algum. V1 vai além dizendo que o que define o desempenho do gestor é “a 

opinião pública, se ele for simpático, ele tem uma certa proteção. Se ele não for simpático a 

mídia é mais difícil para ele.” 

Na tentativa de esclarecer o que efetivamente seriam possíveis sistemas de avaliação 

de gestores, foi questionado aos respondentes sobre auditorias (interna e externa) de contas.  

V1 posicionou-se da seguinte maneira: “... você é obrigado a ter auditoria externa das 

tuas contas. E ai a auditoria é auditoria, você que contrata, você que paga. Se a coisa for muito 

séria, não da pra passar. Se não for muito séria, corre frouxa. Toda auditoria é previa, porque 

você que ta pagando...”  

V3, por sua vez, julgou que o sistema de auditoria do Vasco seja eficaz tanto para 

aferir as receitas e as despesas do clube, quanto para justificar os gastos dos gestores, segundo 

ele, “... o Conselho Fiscal avaliava semanalmente o balanço do clube”.  

Tal como visto no Gráfico 2,  

Gráfico 3, Gráfico 6 e   
Gráfico 7 as dívidas dos clubes aumentam substancialmente, em vista disso, os 

respondentes foram questionados sobre as estratégias - relativas a compatibilização de receitas 

e gastos - adotadas pelo Vasco da Gama. De acordo com a análise de V1, “... 80% das dívidas 

do clube são de tributos...” (atrasados). Isso confere ao clube, heranças perenes de dívidas que 

tendem a não ser pagas pelas gestões posteriores; independentemente dos acordos firmados 

pelo clube para a resolução dessas dividas. 
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Para V3 as informações financeiras do clube são oriundas do Conselho Fiscal no 

formato de documento (virtual ou impresso) que constam apenas entradas/saídas e desta 

forma são divulgadas, visando facilitar a transparência para o associado e para o conselheiro e 

hoje em dia é mais valorizado para o patrocinador.  

No que se refere a transparência V1 ratifica o que foi dito por V3, segundo ele o Vasco 

da Gama produz um balanço contábil que é fidedigno ao orçamento do clube e por isso, “é 

impossível ter desvio” e que de acordo com estes documentos os patrocinadores e os analistas 

de mercados conseguem observar as contas do clube. 

 Mais uma vez, a análise de V2 diverge a de V1 e V3. No que tange a transparência, 

V2 propõe que “a transparência dele (clube) seja zero. Eles conseguiram desmoralizar essa 

palavra”. V2 afirma que a gestão do Vasco da Gama – sobretudo a transparência – esteja 

enviesada, graças ao atual presidente.  

 
Só tem uma solução pra que o Vasco não afunde mais. É fora Dinamite. A torcida já 
percebeu isso, e isso tá nas ruas. Fizeram um impeachment do Reinaldo Reis na 
década de 60 sem motivo nenhum, por problemas políticos. Agora a justiça caçou o 
resto do mandato do Eurico por uma questão de uma perda na justiça. O Roberto tá 
levando o Vasco pro fundo do poço e ninguém faz nada. 
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6. A GOVERNANÇA DO BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS 

 
6.1. O Estatuto do Botafogo 

 

Segundo os parágrafos iniciais do Estatuto do Clube Botafogo de Futebol e Regatas, o 

clube é uma associação de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com foro no Estado do 

Rio de Janeiro. 

O Artigo 2° prevê que o clube tem por finalidade promover a prática, prioritariamente, 

do remo e do futebol; além de fomentar o desenvolvimento da educação física e a prática de 

outras atividades desportivas, em especial as olímpicas. O clube Botafogo também tem que 

promover atividades sociais e apoiar as de caráter cultural, educacional, assistencial, 

filantrópico e de lazer. 

Segundo o Artigo 4°, Clube Botafogo de Futebol e Regatas tem personalidade jurídica 

e patrimônio distintos em relação aos dos seus sócios, os quais não respondem, solidária ou 

subsidiariamente, pelas obrigações por ele contraídas. No Art. 6, a Comissão Permanente é 

composta de quinze conselheiros, com mandato de três anos, sendo os membros natos como 

sendo componentes da Mesa Diretora. 

O patrimônio do clube inclui o patrimônio econômico composto por todos os seus 

bens e direitos, distintivos, marcas, títulos, prêmios e direitos relativos a atletas profissionais e 

amadores. Para manter o controle sobre o patrimônio econômico deve-se lançar mão 

anualmente de um inventário com esse tipo de patrimônio. Também é mencionado no 

Estatuto do Clube Botafogo de Futebol e Regatas a importância do patrimônio histórico para a 

organização. 

Art. 35 - São Poderes do BOTAFOGO: I. A Assembleia Geral; II. O Conselho 
Deliberativo; III. O Conselho Diretor; IV. O Conselho Fiscal; V. A Junta de 
Julgamento e Recursos. 

 

Segundo o Art.8, o Conselho Deliberativo é composto pelo Corpo Permanente, 

constituído por até sessenta membros e pelo Corpo Transitório, constituído por no mínimo 

cento e quarenta e no máximo cento e cinquenta e quatro sócios.  

Como mencionado no Artigo décimo, cabe ao Conselho Deliberativo, mediante 

proposta do Conselho Diretor, autorizar a emissão de títulos de sócios proprietários. Cabe 

também ao Conselho Deliberativo fixar o valor dos títulos e estabelecer as normas especiais.  
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O Conselho Deliberativo não poderá ter menos de noventa membros e a Mesa Diretora 

do Conselho Deliberativo será constituída por um Presidente, dois Vice-Presidentes e dois 

Secretários. Todos eleitos pelo Conselho após a Assembleia Geral Ordinária. 

CAPÍTULO IV: Do Conselho Diretor: Seção I: Da Composição, Funcionamento e 
Atribuições: Art. 72 - O Conselho Diretor será composto por um Presidente, que é o 
Presidente do BOTAFOGO, e pelos Vice-Presidentes. O Presidente do 
BOTAFOGO e o Vice-Presidente Geral serão eleitos dentre os sócios elegíveis com 
mandato de 3 (três) anos. 

 

Conforme previsto no capítulo quinto, o Conselho Fiscal é composto de 10 membros, 

sendo que cinco são efetivos e cinco suplentes. Os eleitos são escolhidos entre os membros do 

Conselho Deliberativo: 

Art. 80 - O Conselho Fiscal será composto de 5 (cinco) membros efetivos e igual 
número de suplentes, eleitos entre os membros do Conselho Deliberativo, por 3 
(três) anos, em escrutínio secreto. 

 

O Conselho Fiscal ao verificar eventuais irregularidades na contabilidade e em 

documentos de qualquer natureza tem que informar imediatamente o ocorrido e os 

responsáveis pela improbidade. O Conselho Fiscal tem competência para indicar a infração, 

além de indicar os responsáveis. O Conselho Fiscal será composto de cinco membros efetivos 

e cinco membros suplentes, esses membros serão eleitos  pelo Conselho Deliberativo por três 

anos. Dos membros efetivos do Conselho Fiscal, um, pelo menos deverá pertencer ao Corpo 

Permanente e ao Conselho Deliberativo e pelo menos dois ao Corpo Transitório. 

 

6.2. Entrevistas de campo: Botafogo 

 

No caso do Botafogo, essa dissertação acessou um ex-presidente B1viii, o ex-vice-

presidente jurídico do clube B2ix e um ex-gerente executivo B3x. 

Na entrevista foi solicitado que B1 discorresse sobre a Gestão Corporativa no 

Botafogo de forma ampla. Isso porque B1, antes de falar sobre o tema, pediu que todos os 

tópicos fossem descritos. Em suma, sua argumentação gira em torno:  

1) da influência política na distribuição dos cargos (incluindo os executivos e 
os representantes dos Conselhos);  

2) da efetividade dos sistemas de auditoria, sobretudo no que se refere as 
decisões do gestor;  
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3) da maneira com que as esferas do poder interagem (se há ingerência);  

4) dos mecanismos de avaliação do gestor;  
5) das estratégias de comunicação com os stakeholders (e sua representação) e;  

6) do Estatuto do Clube (e reformulação dele).     
 

Deste modo, B1 alegou que o tema Clube Empresa, apesar de ser muito discutido, 

possui algumas brechas. Uma delas seria a própria vocação das cidades, ou receptividade dos 

clubes regionais aos novos modelos de gestão. Segundo B1, os Clubes do Rio de Janeiro e 

São Paulo diferem-se substancialmente dos demais Clubes. Nos outros Estados há 

predominância de duas grandes equipes e os modelos de gestão dos clubes consideram uma 

gama muito mais ampla de modalidades esportivas e, além disso, o clube tem uma função 

social muito mais reconhecida (atua como a base de entretenimento e lazer da região).  

Segundo B1 no Rio de Janeiro e São Paulo existem vários grandes Clubes que “... 90% 

da receita, 95% de todo o dinheiro que entra vem do futebol, seja na televisão, no patrocínio, 

na compra e venda dos jogadores...”  

Além disso, B1 descreve que outra forte característica dos clubes cariocas e paulistas 

reside nas suas incapacidades de quitar dívidas muito antigas  

... os clubes convivem com dívidas de quarenta, trinta, cinquenta anos atrás. Isso faz 
com que a hemorragia não acabe nunca, você tem receitas atuais, boas, para pagar 
dívidas antigas, seja em nível de divida cível, trabalhista ou de impostos... você fica 
num ciclo vicioso de pagar coisas velhas, atrasar as novas etc.  

 

B1 ressalta que a natureza “filantrópica” dos Clubes seja um fator complicador na 

gestão, isso porque “...os clubes por estatuto não podem dar lucro, na verdade, os clubes 

 acabam fazendo o papel do governo, o papel social...”. Esclarecendo, B1 considera que a 

saúde financeira do clube possa ser observada pelo seu patrimônio, assim “... a partir do 

momento que os clubes constroem grandes centros de treinamento e investem nisso, eles 

contribuem no social, fazendo novos valores e tirando essas crianças das ruas... 

Visando direcionar a discussão, foi solicitado que B1 retomasse a discussão acerca da 

Gestão de Clubes de Futebol de maneira profissional. B1 afirmou reconhecer essa tendência, 

visto que “... alguns clubes estão fazendo teste com gestores profissionais oriundos de 

empresas...” 

No entanto, segundo B1, há um dilema conjuntural  
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como os clubes podem ser modernos, como as empresas, se eles não têm fins 
lucrativos? ... para ser moderno em tudo: na gestão, no estatuto, o clube tem que se 
adaptar as leis de mercado, em relação a impostos... Já que o governo incentiva em 
vários setores, os clubes poderiam ser empresas normais, mas com isenção e ajuda 
do governo... é complicado, mas o caminho é esse, tem que ter uma ajuda do 
governo e nós estamos falando de 12 clubes, eles representam 95% da torcida 
brasileira.  
 

Na tentativa de relativizar o tema “Clube Empresa” à “natureza (filantrópica) dos 

estatutos dos clubes”, B1 se distancia da análise do estatuto do Botafogo e de sua gestão.  

Isso não ocorre com B2 que afirma não ver “o estatuto hoje no Botafogo como um 

disputador. Ele só dificulta a gestão se ele passa a ser utilizado como instrumento político e 

não como condução”.  

Isto é, embora B1 reconheça a necessidade de apoio no âmbito macro, ele propõe que 

medidas triviais devam ser adotadas, sobretudo no que tange as novas mídias e veículos de 

comunicação capazes de minimizar o tempo nas negociações (tomadas de decisões) dentro 

dos clubes. No Botafogo “o Conselho Deliberativo diz que as convocações têm que ser feitas 

através de carta, ou telegrama. São estatutos que ainda não se adaptaram à era digital. Hoje 

em dia, até por uma questão ambiental, não se usa mais papel, você pode usar e-mail, 

telefone...” 

Diferente de B1 – que paradoxalmente sugere que os problemas de gestão do Botafogo 

possam ser sanados através da redução de impostos (outra esfera política) e da utilização de 

novos mecanismos e ferramentas virtuais – B2 crê que a profissionalização do Botafogo 

poderia minimizar os gaps na gestão do clube substancialmente.   

A questão de B2 é o “como fazer”, sua perspectiva preserva a paixão pelo clube. B2 

ressalta que parte dos estatutos e das associações acabam forçando os sócios a participarem da 

gestão política e condição política do clube. Segundo ele os conselheiros tendem a questionar 

o modo com “...que profissionais - que nada tem a ver com a história do clube - venham 

assumir o clube como uma empresa... é aí que está o grande problema, porque os processos 

políticos das associações acabam afastando esse tipo de profissionalização total e extrema do 

clube”. 

B3 se contrapõe a B2 no que se refere a indução da condição política como 

consequência do Estatuto.  Para B3 a distribuição dos cargos diretivos e técnicos no Botafogo 

se dá de maneira lógica, parte pautada por elementos políticos, como “a nomeação pelo 

presidente dos vice-presidentes”, parte seguindo uma estrutura funcional, ou seja, uma 
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questão técnica, como quando “um vice presidente contrata um diretor pra trabalhar dentro do 

clube”. No entanto, B3 admite que a contratação de profissionais técnicos capacitados seja o 

ideal, mas nem sempre ocorre. 

Outro tópico de discussão tange as medidas relacionadas aos processos de gestão no 

Botafogo. Tais medidas foram discutidas por B1 como consequência das normas e padrões 

reconhecidos pelo estatuto do clube, que segundo ele: 

 ... o estatuto diz que os contratos, seja de patrocínio, seja de material esportivo, têm 
que passar pelo conselho.... às vezes o gestor está numa concorrência e precisa 
resolver aquilo na hora, e o trâmite pra passar aquilo no Conselho demora de 12 a 15 
dias (a burocracia de se convocar por um conselho deliberativo). Então, o que 
acontece: as coisas não são respeitadas, às vezes o conselho não é ouvido ou é 
ouvido “à posteriore” , e ai começa uma briga política no clube muito grande... eu 
acho que todo mundo quer uma gestão profissional, ou virar um clube empresa, todo 
mundo diz que é a solução e etc... 

 

Considerando isso, B1 descreve um cenário embebido de políticas que já foram 

incorporadas as práticas de gestão do Botafogo. Segundo ele, as dívidas herdadas 

corporificam e reforçam esse posicionamento político. Nesse sentido, B1 vê que a 

aplicabilidade de uma nova proposição de gestão deve ocorrer através de uma ruptura (não 

transição) “... eu nunca vi um clube começar do zero e eu acho que hoje em dia, com a 

modernidade (mídias digitais, automação de processos, ferramentas de T.I para aprimorar o 

clima organizacional e mais profissionais preparados), talvez, você começando zerado, com a 

receita de televisão, de bilheteria, de uniforme, de patrocínio, ou seja, começar o zero, eu acho 

que a maioria dos clubes se adaptaria a isso. Agora, clubes com dividas de 400 milhões, 500 

milhões, comprometem a programação de pagamentos, brecando suas receitas (toda 

penhorada) e ai não têm gestor que consiga resolver isso.  

Este cenário político também foi descrito por B2, embora esse respondente considere 

que as escolhas políticas não se sobrepõem as lógicas de gestão. Segundo B2:  

hoje existem forças políticas que são convergentes, o estatuto não é uma barreira pra 
boa condução e pra adoção de boas práticas. Pelo contrário, tanto que o Maurício 
(Assumpção) e eu temos algumas discordâncias sobre ele (estatuto) em coisas 
ligadas ao meu departamento, na condução administrativa, e que são razoavelmente 
bem conduzidas. 

 

B2 sugere que os cargos diretivos tendem a ser ocupados por aliados políticos (o que 

por si só é uma estratégia que garante maior autonomia ao presidente) e os cargos técnicos 

sejam ocupados por profissionais aptos no desenvolvimento das tarefas e atribuições da 
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função. No entanto, até mesmo os cargos técnicos tendem a ser distribuídos por escolha 

política, desde que haja um candidato aliado com formação compatível.  

 

Lá no Botafogo é notório que o diretor executivo do clube é amigo pessoal do 
Maurício Assunção, é notório, todo mundo sabe que ele tem boa relação. No meu 
caso eu não tinha relação com o Maurício Assunção, não o conhecia, fui escolhido 
porque fui mencionado por alguns sócios e advogados do clube. Já havia me 
envolvido com a história do clube muitos anos antes e fui escolhido por uma questão 
técnica, mas eu hoje, depois que você se torna uma figura política no clube existe 
sim essa chance de você ser mencionado e não trazerem você de volta e os cargos 
jurídicos, por exemplo, é um cargo técnico não é um cargo que tem um peso político 
importante na administração.  

 
Além disso, B2 descreve que os conselheiros compreendem o valor da escolha política  

...os conselheiros definem funções pela questão política e o conselho faz quase que 
um referendo, a não ser que tenha uma chapa batendo com a outra, fora isso não. Aí 
eles elegem a comissão de justiça, o conselho de justiça e disciplina, o conselho 
diretor, já o presidente é quem elege o vice-presidente.  

 

B3 vai adiante, segundo ele os conselheiros exercem uma forte influência na gestão 

executiva e o que garante ao presidente maior flexibilidade administrativa são suas conexões 

políticas. No Botafogo todas as esferas de poder são representadas por uma maioria da 

situação e se isso, por um lado, garante ao presidente a pré-aprovação na maior parte das 

questões relacionadas a sua gestão, por outro, impossibilitam Clube avaliar periodicamente o 

desempenho do gestor. O desempenho passa a ser do Clube, ou seja, “...o Conselho 

Deliberativo pode avaliar esse comportamento do clube como um todo e se tiver alguma 

situação que seja fora do estatuto, obviamente, ele terá o controle já que é o órgão máximo da 

entidade.”  

Quando questionado sobre os sistemas de auditoria, especificamente as do tipo que 

auxiliam o presidente nas contas (receitas e despesas) do Botafogo, B3 desconhece qualquer 

tipo de auditoria mais eficiente do que “o controle do orçamento, da questão de receitas, feito 

pelo Conselho Fiscal.” 

Diferente de B3, B1 reconhece que as auditorias enquanto instrumento de avaliação e 

controle da performance do Botafogo sejam de fundamental importância, embora provoquem 

algumas discussões 

... o Brasil as vezes entende a auditoria como uma coisa punitiva, 
como se alguém estivesse desconfiando de alguém. Não, a auditoria 
pode ser, inclusive, consultiva, pode ser educativa, ela pode mostrar 



 

54 

como se faz as coisas de forma correta, além de fiscalizar as coisas 
que tem que ser fiscalizadas.  
 

De forma semelhante B2 considera que as auditorias contribuíram para a Gestão do 

Clube, salientando, inclusive, ter implementado uma auditoria jurídica anual no Botafogo. Em 

sua perspectiva, essa auditoria favorece a gestão, sobretudo no que tange a “...informação para 

o pessoal que trabalhava tanto com cliente interno quanto com os sócios... e na parte de 

equalizar as finanças” isso porque “porque o clube tinha um passivo muito alto”. 

Para os efeitos desta dissertação foi solicitado que os respondentes descrevessem as 

esferas do poder do Botafogo, considerando sua potencialidade de infiltração ou ingerência. 

Até o momento o discurso dos respondentes ofereceram diversas proposições para que a 

compreensão do modelo de gestão do Botafogo se mostrasse subjugadas a uma gama de 

condicionantes políticas. Essas condicionantes políticas respeitam a rígida estrutura do 

estatuto do clube, porém desvinculam-se das práticas de Governança Corporativas adotadas 

pelo IBGC.  

As esferas do poder do Botafogo foram descritas por B1 da seguinte forma:  

no Conselho Diretor tem o presidente e onze vice-presidentes... Hoje em dia talvez o 
Botafogo andasse com seis vice-presidentes... Tem o Conselho Deliberativo, onde 
parte são membros natos (beneméritos, grandes beneméritos) e parte são os 
Conselhos Transitórios, que são eleitos a cada três anos. Tem o Conselho Fiscal, que 
junta as contas do presidente...  

 

Diferente de B1, B2 observa que o número de membros do Botafogo não seja um 

exagero, isso porque, “a condução do futebol, a condução jurídica, a condução administrativa 

direta... é feita pelo Conselho Diretor que tem o presidente Maurício Assunção e seus vice-

presidentes”.  Segundo B2, o número de membros na gestão do clube contribui bastante, dado 

que o Botafogo possui diversas atividades e por isso,  

 

...existem alguns assuntos que não podem ser tratados de maneira isolada pelo 
Conselho Diretor, por exemplo, um contrato para alienar patrimônio imobiliário do 
clube. Esse tipo de transação que o Conselho Diretor não tem atribuições sozinho. 
Ele precisa consultar o Conselho Deliberativo, que é composto pelos Conselheiros e 
o Conselho Fiscal. Apesar de B2 considerar que as decisões do Botafogo ocorrem de 
maneira conjunta, “...existem alguns assuntos não exigem consulta prévia e é aí que 
entra a atribuição do Conselho Diretor no Botafogo, ou seja, comprar jogador, 
demitir técnico, entrar com uma ação, instalar catracas nas entradas. 

 



55 
 

B3 por sua vez desconsidera o fato de que a gestão do Botafogo possa ser prejudicada 

pelo grande número de membros nos Conselhos e na Assembleia Geral, isso porque, segundo 

ele, “...no final acaba não interferindo tanto porque no conselho deliberativo você tem o corpo 

permanente e o corpo transitório, e esses são constituídos pela maioria de pessoas que 

apoiaram o presidente na eleição...” 

B1 observa que a gestão do clube é às vezes depreciada pelos interesses políticos 

(subjetivados) e utiliza o seguinte acontecimento como exemplo:  

 

vamos supor que o presidente saiu depois de três anos. No primeiro e no segundo 
ano o Conselho Fiscal que entrou com ele, julgou a seu favor. No terceiro ano já é 
um novo conselho fiscal, e para ele foi eleito um novo presidente. Num caso como 
este, onde a disputa já é acirrada esse novo Conselho Fiscal já não aprova mais as 
contas do seu ex-presidente, ou seja, gera um grande conflito político. O Botafogo 
está com várias contas paradas por causa de brigas políticas, quando na verdade 
deveria ter no Estatuto uma cláusula que obrigasse o Conselho Fiscal a acompanhar 
a administração mesmo que haja mudança do seu presidente. O Conselho Fiscal 
anterior deveria quitar todas as contas do ex-presidente. Tem muita coisa que não é 
difícil equacionar... 

 

Neste ambiente embebido de questões políticas, tal como descrito por B1, os 

mecanismos de gestão perdem suas funcionalidades. De acordo com os argumentos de B1 os 

processos de gestão adotados pelo clube do Botafogo restringem-se a minimização dos 

conflitos políticos. Não que não haja gestão, neste panorama não há gestão corporativa e sim 

gestão de conflitos internos. Essa estrutura de gestão, apesar de considerar com rigor as 

determinações do estatuto, mostra-se incapaz de verificar, acompanhar, e aferir a performance 

dos gestores, assim como determinar suas atribuições, qualificação compatível com as 

atividades, impactando negativamente na transparência do clube. No Botafogo cada Conselho 

tem uma prescrição de funcionamento, no entanto quem ocupa os cargos não possui 

qualificação para as atribuições inerentes aos cargos. Os impactos negativos disso refletem na 

incapacidade do clube em equacionar suas receitas e despesas, tendo como únicas medidas “o 

empréstimo do banco e o adiantamento”. E assim sendo, o processo de transparência do clube 

vincula-se – quase que totalmente - as notas informativas que saem na mídia. 

A discussão acerca dos mecanismos de avaliação dos gestores também foi trazida para 

B2. Diferente de B1, B2 identificou um mecanismo de avaliação, no entanto esse mecanismo 

possui fragilidades estruturais, visto que não há normatização suficiente que vincule o 

desempenho do gestor aos benefícios gerados para o Botafogo. Segundo ele, o sistema de 
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avaliação usado pelo Botafogo deriva dos tipos de remuneração, fixa e variável - bonificação, 

que foram estabelecidas nos contratos. Segundo B2, essa bonificação, em alguns casos, é 

muito mal redigida e eu tinha alguns problemas porque como eram escolhas pessoais eu só 

podia indicar que estavam faltando alguns pontos, é curioso que um venha receber 700 mil ou 

300mil a mais no final do ano. Quais são os critérios para avaliar se ele merece ou não? No 

Botafogo utilizou-se prática de liderança, prática de dedicação, que pra mim são muito 

subjetivas.  

Nesse contexto, B1 contribuiu de maneira restrita (considerar que a transparência que 

esta dissertação trata pondera as requisições dos stakeholders). Surpreendentemente, B1 

expôs – naturalmente – uma falha na gestão do Botafogo. Essa falha naturaliza a exposição 

negativa do Botafogo (desconsiderando as externalidades negativas a marca) através dos seus 

resultados financeiros, tal como dito na sequência:  

... esse negócio de transparência chega a ser engraçado. O clube é a coisa mais 
exposta, quando chega um fiscal da receita todo mundo sabe. Então, se tivesse 
dando milhões teriam varias pessoas querendo ser presidente, algumas querendo 
fazer algo para o clube, talvez até querendo se aproveitar. O Botafogo, por exemplo, 
nas últimas eleições não tinha ninguém querendo ser presidente. Porque você não 
dorme, você tem a coisa penhorada, três meses de salário atrasado. Eu já fui 
presidente. São 40 dias alternados de euforia e 320 dias sem dormir. E sem ser 
remunerado.  

 

De maneira controversa B1 vincula o processo de transparência do Botafogo a práticas 

pouco profissionais, tal como no trecho a seguir:  

...então esse negócio de transparência, é total dentro do clube, a contabilidade, os 
balanços, os prejuízos. Quando querem falar de transparência, querem falar é na 
compra ou venda de alguns jogadores em que alguém, um gerente de futebol, agente 
de jogador. tenha ganhado uma parte a mais nisso.  

 

Embora o Botafogo consiga captar patrocinadores e investidores, nenhum dos 

respondentes discorreu bem acerca das estratégias de comunicação junto aos stakeholders 

(nem no que se refere ao marketing, nem no que tange a divulgação de estudos, pesquisas e 

análises acerca do potencial da marca). Embora de forma intuitiva, B2 considerou que a 

divulgação dos dados financeiros também fosse um termômetro de transparência, sobretudo 

sob o ponto de vista do investidor quando busca aferir o retorno do investimento ou mesmo 

qual é a capacidade projeção da marca. B2 afirmou que a marca Botafogo é forte e isso 

garante ao clube maior poder de barganha, visto que várias instituições fazem pesquisas sobre 

marcas (ou seja, mesmo que o Botafogo não desenvolva qualquer estratégia de comunicação, 

o mercado oferece diversas opções de estudos e análises). Segundo B2,  
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esse retorno de investimento existe em alguns estudos de mercado. E aí o gancho 
dessa pesquisa não é através do balanço ou o demonstrativo de resultado de 
exercício não, existe outra maneira de avaliação em relação da marca. Além disso, 
existem estudos de marca, de exposição e de tempo de mídia que interessa mais 
numa negociação. 

 

B2 citou estudos que divulgam dados terciários (a maior são desenvolvidos por 

emissoras de televisão) que aferem o período de tempo em que o clube apareceu na televisão 

em um campeonato. São estudos comparativos que sobrepõem resultados e exaltam ou  

subestimam as marcas. Em vista disso, B2 retorna os documentos financeiros  

...mostrar a parte financeira do clube é uma questão de convencimento, esses 
documentos são de senso de mercado e de marketing. Outra variação de marca e 
retorno eu colocaria no que se diz os estudos especiais de retorno, esses sim servem 
para prospectar o potencial de crescimento da marca a partir da agregação de 
valores. 

 

B3 descreveu superficialmente as estratégias de comunicação do Botafogo junto aos 

possíveis investidores e patrocinadores. De acordo com sua avaliação no Botafogo “existe um 

departamento de comunicação social ágil que faz sempre ações interativas com sócios e 

torcedores em geral, que são os grandes consumidores.” 

Buscando contextualizar essa realidade, B1 foi questionado sobre a capacidade do 

Botafogo em captar investidores ou patrocinadores mediante a exposição negativa de suas 

contas na mídia (o foco reside nas implicações a gestão). B1 assume que o Botafogo  

 

 

... não consegue, porque os balanços são horríveis, porque existe uma coisa na 
justiça que se chama sucessão. Você não pode entrar hoje em um clube e dizer: Eu 
assumo daqui pra frente. Ele tem que honrar o passado. E não pode também, por 
causa da parte política. Porque pode amanhã um excelente presidente no Vasco, no 
Flamengo, no Botafogo, reclamar, então eu vou ajudar esse cara. Mas daqui a 3 anos 
ele pode sair e entrar um péssimo presidente e geralmente o investidor, o 
empresário, quer fazer uma coisa a médio e longo prazo. Então ele não consegue, a 
não ser que ele mude tudo isso que nós estamos conversando. 

 

Para concluir, B1 e B2 traçaram um panorama geral sobre a gestão atual do Botafogo. 

B3 preferiu não expor sua opinião.  

De acordo com B1:  

... Eu acho ótima, ta fazendo o impossível. Eles estão matando um tigre por dia. 
Desde que fui presidente há 20 anos atrás, eu sempre virei governista. Vou defender 
todos os presidentes, porque eu sei a luta diária. É uma loucura. Fora do campo o 
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botafogo ta muito bem, evoluiu bastante em algumas áreas. Dentro do campo, as 
vezes alguns erros e más contratações, não tem ido muito bem. Mas não é por causa 
da administração ou falta de grana... 

 

Já a avaliação de B2 considera a gestão do Botafogo, sobretudo no que tange a 

performance e o potencial de marca. Segundo ele, a reformulação do estatuto - baseado nesses 

critérios de governança corporativa e a discussão acerca desse assunto - são realmente 

benéficas, no entanto, deveria ser de forma explícita, na lei, e ainda sim, isso não garantiria 

maior transparência ou refletiria em melhores práticas, isto é, segundo ele, “...você pode ter 

transparência com uma péssima prática, ou seja, essa discussão deve levar em consideração a 

adoções de melhores práticas em conduções das finanças e da condução do clube”. Sendo 

assim, B2 diz ter “...uma avaliação positiva, inclusive porque eu participei dela, além do mais 

a gente se esforça pra tentar coordenar boa prática na parte de condução de negócios com a 

paixão. Tem que existir espaço pra paixão hoje em dia”. 
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7. A GOVERNANÇA DO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 

 
7.1. O Fluminense Football Club 

 

Conforme pesquisa do Datafolha, o Fluminense é o time de preferência de 1% dos 

brasileiros. 

Segundo a BDO RCS (2011a, p.22): 

 
O clube conta com uma torcida com forte presença no Rio de Janeiro e em estados 
do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O Fluminense tem participação maior entre os 
torcedores mais velhos, especialmente na faixa etária de 35 a 44 anos. Já em relação 
ao nível de renda é um dos clubes que mais cresce sua participação entre s mais 
ricos, com evolução acentuada entre as faixas de renda entre 5 e 10 salários mínimos 
e cima de 10 salários mínimos. 

 
Os números da torcida tornam evidente o potencial da marca Fluminense no mercado 

brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro e nas regiões do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 

Com a preferência de cerca de 1% dos brasileiros, o clube possui bom potencial para atrair 

investimentos de diversos setores da sociedade. 

Entretanto, como os dados das tabelas anteriores exibem, apesar de uma melhoria 

relativa frente às receitas, a dívida do clube permanece entre as maiores entre os clubes de 

futebol, com mais de R$ 368 milhões em 2010. Como hipótese, pode ser considerado que os 

resultados alcançados estão associados aos modelos de governança e gestão em vigência no 

clube. Estes modelos não só impedem o aumento significativo de suas receitas, como 

contribuem para o incremento das despesas, gerando uma dívida que cresce a cada ano, de 

forma desproporcional ao potencial econômico da instituição. 

Da análise dos dados obtidos pela BDO RCS (2011), conclui-se que o Fluminense 

obteve, de 2007 a 2010, aumento de receita de 153%. Este aumento pode ser em parte 

creditado aos melhores contratos estabelecidos com patrocinadores e a cotas de televisão, 

além de outras fontes secundárias. Porém, os resultados financeiros do clube não apresentam 

razões para que tais fatos possam ser comemorados, pois sua dívida, no mesmo período, 

aumentou aproximadamente 31%. 

Como os demais clubes de futebol profissional no País, o Fluminense é constituído na 

modalidade de sociedade civil sem fins lucrativos, conforme disposto no Artigo 1º do Estatuto 

do Clube (2001): 
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Art. 1º – O FLUMINENSE FOOTBALL CLUB, neste Estatuto denominado 
FLUMINENSE, fundado em 21 de julho de 1902 na Cidade do Rio de Janeiro, onde 
tem sede e foro, na Rua Álvaro Chaves nº 41, e Centro de Treinamento em Xerém, 
Distrito do Município de Duque de Caxias, na Rua Pastor Manoel Avelino de Souza 
nº 859, é uma sociedade civil de caráter desportivo, considerada de utilidade pública 
pelo Decreto nº 5044, de 28 de outubro de 1926, publicado no Diário Oficial da 
União de 10 de novembro de 1926, com personalidade jurídica distinta da dos 
Sócios, os quais não respondem, direta ou indiretamente, pelas obrigações por ela 
contraídas. 

 

Tendo em vista o fortalecimento do mercado consumidor, um possível fluxo de capital 

para as atividades relacionadas ao futebol provocadas pela realização da Copa do Mundo no 

Brasil em 2014, e o crescimento econômico do País nos últimos anos, poderia então ajudar a 

melhorar esse cenário a adoção de princípios de boa governança por parte do Fluminense 

Football Club? 

 

7.2. O Estatuto do Fluminense 

 

No Estatuto do Fluminense Football Club consta que o mesmo é uma sociedade civil 

de caráter desportivo, de utilidade pública, com personalidade jurídica distinta dos Sócios, os 

quais não respondem, direta ou indiretamente, por qualquer tipo de obrigações. No artigo 

segundo consta que o objetivo do clube Fluminense é estimular a prática da educação física e 

dos desportos comunitários, assim como promover e intensificar atividades recreativas, 

sociais, culturais e cívicas.  

O clube também deverá se empenhar na prática dos desportos, especialmente o 

futebol, amador ou profissional. No capítulo IV que aborda os Poderes do Clube está a 

definição que são poderes do Fluminense: a Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, o 

Conselho Diretor e o Conselho Fiscal.  

Ao tratar da Competência da Assembleia Geral, mais precisamente no Artigo 10, 

consta que compete exclusivamente à Assembleia Geral, sempre em escrutínio secreto eleger 

o Presidente e o vice-presidente Geral do clube, bem como os membros efetivos e suplentes 

do Conselho Deliberativo, além de decidir sobre a utilização dos bens patrimoniais, 

desportivos ou sociais:  
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§ 1º - Para os fins previstos na alínea b, a Assembleia Geral deverá ser 
especificamente convocada pelo Presidente do Clube ou pelo Conselho Deliberativo, 
na forma prevista no item XXI do art. 20 ou, ainda, pela quinta parte dos Sócios com 
direito a voto.  

 
 § 2º - A decisão só terá validade se forem favoráveis os votos de, pelo menos, 2/3 
(dois terços) dos presentes, o que deverá corresponder, no mínimo, a 60% (sessenta 
por cento) dos Sócios que, em conformidade com o art. 9º, constituem a Assembleia 
Geral.  

 

A Assembleia Geral deverá se reunir a cada três anos para eleger o Presidente do 

clube, o vice-presidente Geral e os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo. 

Na eleição, a Assembleia Geral Ordinária tem que eleger o Presidente do clube, o vice-

presidente Geral, os cento e cinquenta membros efetivos e os cinquenta suplentes do 

Conselho Deliberativo, para uma legislatura de três anos.  

A Assembleia Geral é presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo que 

escolherá dois secretários, dois fiscais e dois escrutinadores. A Assembleia Geral escolherá 

três dos seus membros presentes na reunião para apreciarem a ata para garantir os efeitos 

legais, obrigatoriamente contando com as assinaturas do Presidente da Mesa, dos Secretários, 

dos Escrutinadores e dos Membros da Comissão. 

As eleições deverão ocorrer por meio de disputa entre chapas, e essas chapas deverão 

ser registradas na Secretaria do Clube. Na composição do Conselho Fiscal, como previsto no 

Artigo 35, os membros deverão ser eleitos trienalmente pelo Conselho Deliberativo. O 

Conselho Fiscal é constituído de três membros efetivos e três suplentes, pertencentes ao 

Conselho Deliberativo. No Conselho Diretor, segundo o Artigo 39, deverá conter um 

Presidente, que é o Presidente do Fluminense, um vice-presidente Geral, um Secretário, um 

Tesoureiro e sete Vice-Presidentes:  

§ 1º - O Presidente do Clube poderá, para vigência durante a sua gestão, criar cargos 
no Conselho Diretor, desde que receba autorização prévia do Conselho Deliberativo. 
Para tanto, deverá justificar as funções de cada novo cargo e, se for o caso, as 
alterações feitas nas atribuições dos cargos preexistentes, relacionadas no art. 56.   

 

 § 2º - O Presidente do Clube poderá, para vigência durante a sua gestão, suprimir 
até 2 (dois) cargos do Conselho Diretor, exceto o de vice-presidente Geral, desde 
que receba autorização prévia do Conselho Deliberativo. Para tanto, deverá justificar 
a redistribuição de todas as atribuições relacionadas no art. 56, entre os cargos 
remanescentes.  
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O Presidente do Clube tem responsabilidades perante o Conselho Deliberativo, 

segundo o Artigo 47, o Presidente do Clube é responsável, perante o Conselho Deliberativo, 

pela administração do clube.  

§ 1º - Considerando essas responsabilidades, somente o Presidente do 
FLUMINENSE ou membros do Conselho Diretor por ele autorizados, poderão, nas 
reuniões do Conselho Deliberativo, falar em nome daquele Poder.  

 Entre as atribuições do Presidente do clube estão previstas a administração do Clube, 

fazendo cumprir o proposto no Estatuto, nos Regulamentos e nos Regimentos, respeitando as 

decisões dos Conselhos Deliberativas e Diretor.  

§ 2º - Nas reuniões do Conselho Deliberativo em que o Presidente do Clube estiver 
ausente, deverá sempre estar presente um membro do Conselho Diretor que 
oficialmente o represente.  

 

No Artigo 57 está previsto que o Conselho Consultivo compõe-se de Membros Natos 

e Temporários. Compete também ao Conselho Consultivo se posicionar pronunciando-se por 

escrito sobre qualquer matéria sugerida pelo Presidente do Fluminense ou pelo Presidente do 

Conselho Deliberativo. Os pareceres do Conselho Consultivo terão somente caráter 

recomendatório.  

 No Capítulo XIII, que trata das Finanças, em seu Artigo 131 prevê que a 

administração financeira do clube deverá respeitar a norma que o futebol profissional possui 

um tratamento independente em relação à contabilidade que deverá ser escriturada 

independentemente e ao Conselho Fiscal caberá comunicar qualquer transgressão às normas. 

As iniciativas adotadas pelos Presidentes do Conselho Deliberativo e do clube deverão ser 

publicadas, conforme observado no Artigo 136:  

Art. 136 - Os Regimentos e outros Regulamentos aprovados pelo Conselho Diretor, 
bem como as Instruções e Avisos baixados pelo Presidente do FLUMINENSE, serão 
publicados no Boletim Informativo e afixados em quadro próprio, tornando-se, 
desde logo, obrigatórios para todos os efeitos.  

 

 Os membros do Conselho Diretor não respondem pessoalmente pelas obrigações 

contraídas na administração do clube, essa isenção não se manifesta na adoção das 

responsabilidades pelos danos causados em virtude de desrespeito à Lei ou ao Estatuto do 

Fluminense.  

Art. 10º - Parágrafo Único – Havendo irregularidade no Balancete Mensal, o 
Presidente do Conselho Fiscal comunicará o fato ao Presidente do FLUMINENSE e 
ao Presidente do Conselho Deliberativo.  
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 As responsabilidades dos membros pertencentes ao Conselho Fiscal se equiparam aos 

membros do Conselho Diretor no que tange ao respeito das regras. Dentro do exercício de 

suas atribuições, devem obedecer às regras que definem as responsabilidades dos Membros do 

Conselho Diretor. Segundo o Artigo nono, o Conselho Fiscal tem que dar os pareceres sobre a 

aplicação de verbas de acordo com o previsto pelo Estatuto. O Conselho Fiscal também terá 

que apresentar mensalmente ao Presidente do Conselho Deliberativo o balancete.  

 

7.3. Entrevistas de campo: Fluminense 

 

Para a entrevista de campo do Fluminense essa dissertação recorreu a um ex-

presidente de futebol FL1xi e a dois ex-presidentes do Fluminense FL2xii e FL3xiii. 

Inicialmente foi solicitado que os respondentes colocassem suas opiniões acerca da 

Governança Corporativa do Fluminense considerando a dinâmica dos mercados, o valor das 

marcas, as estratégias contemporâneas de gestão e o Estatuto do Fluminense. 

FL1 advertiu que “os estatutos são feitos de forma a proteger o clube, porém de uma 

maneira política demais.” Segundo ele os estatutos em geral são muito antigos, “feitos numa 

época em que o futebol era outro e os clubes tinham outras áreas de interesse [...] eram clubes 

de bairro eu se tornaram clubes de futebol”. Além disso, FL1 ressaltou que as mudanças 

depois da criação destes estatutos foram muito poucas e as que foram feitas visavam “atender 

os interesses políticos e nunca acompanhar a evolução da indústria”. Em decorrência disso, 

FL1 indica que “hoje vemos muitos estatutos arcaicos e amarrados a pessoas ainda com 

pensamentos muito pessoais. Algumas mudanças têm de ser feitas, baseadas nas novas leis e 

assim se consegue avançar e modernizar os estatutos dos clubes”. 

FL3, assim como FL1, compreende que os clubes de futebol sejam regidos por 

Estatutos “extremamente arcaicos” e que o discurso de reformulação desses Estatutos sempre 

 

 se renova com a eleição de um novo presidente. Ou seja, para esse respondente, se há sempre 

o desejo de modificações, mas essas nunca ocorrem. Há de se considerar o grau de resistência 

e gama de dificuldades e implicações impostas por essas modificações. Nessa lógica FL3 

pondera que “hoje qualquer Estatuto está ligado a Lei orgânica e a Lei orgânica faz uma série 
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de modificações que os clubes não estão preparados. Então ninguém consegue mudar o 

estatuto. Este é o problema.”  

Tanto para FL1 quanto para FL3 as mudanças no Estatuto são necessárias para 

aprimorar a gestão dos clubes e tais modificações são de ordem jurídica. Analogamente F2 

concorda que o Estatuto (especificamente do Fluminense) necessite de mudanças e 

atualizações de acordo com atual legislação, todavia essas tendem a não ocorrer “porque o 

Conselho Deliberativo nunca vai reformular” 

FL3 complementa análise dos demais dizendo que esses Estatutos engessam qualquer 

tipo de gestão, dando como exemplo, inclusive, o período em que assumiu a presidência do 

Fluminense quando era subjulgado às restrições de um Estatuto datado de 1810. 

Visando direcionar o foco, dado que a discussão acerca dos Estatutos foi para além da 

avaliação do Fluminense (talvez porque as orientações para a elaboração dos Estatutos dos 

Clubes nacionais compreendam o mesmo período histórico, tal discutido nos anexos), foi 

solicitado  que os respondentes descrevessem como se dá o poder no Fluminense. FL1 foi 

objetivo: 

 “o poder é presidencialista. O presidente é eleito pelos sócios e tem o poder de 
controlar o Conselho Diretor. Ele nomeia seus vice-presidentes, cria vice-
presidentes e é eleito na chapa que escolheu para se eleger. O Conselho Deliberativo 
é composto por 150 natos e 150 eleitos por 50 suplentes. Os 50 suplentes não se 
fazem representar porque são pessoas que estão no clube há muito tempo, não 
participam mais da política do clube e não conseguem criar um fórum para dar uma 
posição futura”.  

 

Em suas considerações, FL1 insinua que “o presidente tenha o conselho na mão e em 

função disso acaba atropelando ele, pois precisa modernizar e fazer andar o clube, claro que 

às vezes isso ocorre por interesses políticos específicos”. Ao admitir isso o respondente faz a 

seguinte crítica: “isso ainda é muito arcaico, o futebol evoluiu muito hoje, o mercado enxerga 

o futebol com mais agilidade e mais rápido do que os Estatutos dos clubes”. 

FL2 possui outra perspectiva. Ele diverge da ideia de que o presidente se sobreponha 

ao Conselho, ao contrário, sua avaliação é a de que haja um número excessivo de poderes no 

Fluminense, quais sejam: “o conselho deliberativo, o conselho consultivo, o conselho fiscal e 

o conselho diretor, e esses conselhos emperram a gestão administrativa. A crítica de FL2 é a 

de que “o presidente que foi eleito e devia ter portanto poderes para agir com a velocidade 

necessária.” 
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Se por um lado FL1 vê que a autonomia do presidente do Fluminense seja ampla e 

garantida pelo Estatuto; por outro FL2 sugere que o número excessivo de poderes no 

Fluminense reduza a autonomia do presidente. FL3, por sua vez, afirma que o número de 

conselheiros do Fluminense, em comparação aos outros clubes, não seja um fator restritivo a 

tomada de decisão do presidente, embora – paradoxalmente – ele reconheça que isso diminua 

a autonomia do presidente. 

Nesse ponto os respondentes ofereceram suas proposições sobre o Estatuto, as esferas 

de poder e a autonomia do presidente. Para os efeitos dessa dissertação, os respondentes – na 

sequencia – descrevem como se dá a distribuição dos cargos (diretivos e técnicos) no 

Fluminense. FL1 apresenta o seguinte contexto:  

“os vice-presidentes são nomeados pelo presidente. Eles podem criar um cargo de 
servidor geral ou de superintendente e podem até remunerar os serviços que não são 
remunerados segundo o estatuto [...] os poderes paralelos são: Conselho Diretor, 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. O conselho Diretor é o executivo [...] o 
Conselho Deliberativo é o que tem que ser ouvido para que o estatuto se cumpra. O 
Conselho Fiscal fiscaliza a parte financeira e as contas.  

 

FL2 admitiu que a distribuição dos cargos no Fluminense seja política, “com exceção 

do Conselho Fiscal que é técnico”. Segundo ele todos os membros do Conselho fiscal - 5 

efetivos e 3 suplentes – possuem formação e/ou experiência na área.  

Em adição, FL1 considera que a distribuição dos cargos no Fluminense seja um 

“processo saudável” por ser democrático, “mas é arcaico, pois o estatuto é arcaico”. 

Conforme sua percepção as escolhas políticas desconsideram aptidões e formação 

profissional. Os vice-presidentes podem ser “amadores”, estabelecendo assim, elos políticos 

favoráveis a gestão do presidente. E em sua opinião “os clubes deveriam se profissionalizar e 

estabelecer um mecanismo onde se pudesse criar e contratar profissionais para que funcione 

de uma forma correta de acordo com o que é futebol hoje”. Após falar sobre o caráter político 

das relações e alianças de poder no Fluminense, FL1 discorreu – instintivamente - sobre 

diversas práticas de gestão que vem sendo adotadas nos mais importantes clubes esportivos 

do planeta (tal como discutido anteriormente). Para FL1 “o conselho executivo é onde o clube 

tem que estar oxigenado. Teria que ter as regras bem transparentes e claras e o poder do 

sujeito tem de ser profissional e responsável”.  

FL2 segue o mesmo raciocínio. Para ele outro fator agravante na gestão tange as 

implicações geradas por possíveis (raras em sua avaliação) divergências políticas.  De acordo 

com sua visão, “o Fluminense têm certas características”. O Conselho Deliberativo pode, sim, 
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vetar decisões do Conselho Diretor. De uma forma geral, o Conselho Diretor tem plenos 

poderes. Ele caneta, ele contrata, ele manda, ele demite, ele gasta, ele tem um orçamento 

previamente aprovado, mas deixa um parêntese e o Conselho Deliberativo acaba fazendo vista 

grossa em algumas coisas porque é um Conselho do presidente. É um conselho de sócios de 

clube de bairro.”. 

Os respondentes falaram sobre os cargos (muito políticos) e a gestão, no entanto 

nenhum deles mencionou qualquer sistema de avaliação da performance do presidente ou 

mesmo a implementação de auditorias. Ratificando que as auditorias questionadas são aquelas 

capazes de compatibilizar as receitas e as despesas do Fluminense. 

Após a indução, F2 afirmou que o Fluminense dispõe de “uma auditoria externa que 

vem com o laudo anexo ao relatório do Conselho Fiscal” disponível em papel e em CD.  

F3 não falou sobre o assunto. Já F1 mesmo sem avaliar o atual modelo de auditoria do 

Fluminense, ressaltou que considera que auditorias sejam fundamentais para a saúde 

financeira do clube, acrescentando que  

a auditoria necessita ser bem dura, ao pé da letra. A responsabilidade de dar um 
parecer é muito séria. As contas dos clubes já estão no vermelho. Então, ou você 
inflaciona uma dívida, ou você a aumenta normalmente, o que é um suicídio. Isso 
dificulta a participação no mercado que é 100% profissional onde os clientes te 
enxergam de uma forma muito exigente. 

 

Outro ponto de discussão tange as estratégias de comunicação do Fluminense, 

especificamente aquelas voltadas aos stakeholders. 

FL2 julgou que a comunicação do Fluminense melhorou, mas não é perfeita. E 

complementa: “eu não gosto de nenhuma gestão de clube brasileiro em relação a fazer 

dinheiro, o marketing dos clubes é ruim”. Segundo ele, no Fluminense melhorou “graças ao 

presidente atual [...] que é dono de um escritório de advocacia com 80 advogados”. 

Antagonicamente FL1 diz que “o clube possui uma estratégia de comunicação de 

blindagem. A empresa que faz a divulgação do clube é uma empresa mais direcionada a área 

política e não tinha nenhuma ligação com o futebol. Já está há um ano e meio junto ao 

Fluminense”. Para melhorar FL1 sugere que a comunicação seja feita pelo marketing, visto 

que “ele deve promover ações onde se traga um retorno e certamente um investidor. A 

comunicação do clube, ao meu ver, é ainda muito voltada para blindagem. Você não parte pro 

ataque, fica na defesa, funciona mais ou menos assim”. 
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Finalizando, apenas F1 – de maneira espontânea – avaliou o desempenho do 

Fluminense e a gestão dos últimos anos. Para ele:  

 

“a nova gestão tem boas intenções, mas está presa a alguns aspectos do Estatuto. 
Porém vem fazendo um trabalho [...] dentro do pensamento do presidente e do 
núcleo político que o apoia [...] A maior dificuldade hoje, além de política, é você 
fazer oxigenar o clube. Você é dependente demais das parcerias que faz e fica preso 
a elas [...] o clube tem que ser menos político e mais ativo. Espero que no final, o 
presidente consiga melhorar a situação da forma dele, pois devemos respeitar as 
diferentes formas de governar. Os resultados são bons, o futebol está tendo sucesso 
graças as parcerias e tem que fazer o dever de casa (ganhar campeonatos)”. 
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8. ANÁLISES: ESTATUTOS E ENTREVISTAS DOS 4 CLUBES 

 
Os aspectos destacados dos Estatutos dos Clubes analisados mostram configurações 

bastante distintas daquelas apresentadas pelas empresas e, mesmo, de outras organizações de 

natureza associativa. É importante destacar que muitas das características analisadas a seguir 

são identificadas, de forma bastante semelhante, nos estatutos dos quatro clubes analisados e 

de diversos outros clubes de futebol também consultados como Grêmio, Internacional, Santos 

e Palmeiras e disponíveis nos respectivos sites. 

O primeiro aspecto a mencionar, nesta análise, é a multiplicidade de vínculos 

associativos contemplados nos Estatutos, ou seja, as diversas categorias de associados, que no 

Flamengo corresponde a 10 categorias, Vasco da Gama corresponde a 16 categorias, no 

Botafogo corresponde a 4 categorias e no Fluminense corresponde a 8 categorias. Os clubes 

estabelecem condições distintas para a participação/atuação dos sócios nos órgãos sociais 

considerando a natureza associativa do sócio. Essa restrição tende a ser questionada quando 

comparada aos princípios de equidade tal como proposta pelas melhores práticas de 

governança. Se, em uma empresa, é recomendado, como  princípio, que não hajam classes 

distintas de acionistas, o fundamento da equidade pode ser também transposto a outras 

organizações. Ademais, a existência de muitas categorias de associados trazem efeitos 

negativos sobre a representatividade e a participação.  

É importante ressaltar que diversos artigos dos Estatutos dispõem sobre a 

exclusividade de grupos de associados  na participação nos Poderes dos clubes,  criam títulos 

e postos vitalícios, e introduzem um desbalanceamento entre o número de participantes  nas 

distintas categorias de associados e em sua representatividade nas decisões do clubes. 

Possivelmente, essa ausência de equidade traz desestímulos a uma maior participação de 

associados nos processos decisórios e administrativos do clube. 

Outro aspecto a atentar é a estrutura de governo apresentada pelos quatro clubes. Isso 

porque, os clubes possuem órgãos (Flamengo seis, Vasco da Gama cinco, o Botafogo cinco e 

o Fluminense quatro) que detêm poderes deliberativos, executivo e consultivo, implicando 

maior complexidade no processo decisório, na transparência e na prestação de contas.   
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É importante mencionar que há nos estatutos dos quatro clubes:  

a) poderes comuns  
a.1) Assembleia Geral,  

a.2) Conselho Deliberativo,  
a.3) Conselho Fiscal;  

b) poderes exclusivos, como o caso do  
b.1) Conselho de Administração do Flamengo e da  

b.2) Junta de Julgamento e Recursos do Botafogo;  
c) poderes semelhantes, como  

c.1) o Conselho de Grandes-Beneméritos e  
c.2) o Conselho de Beneméritos do Flamengo e Vasco da Gama 

respectivamente e;  
d) poderes multifacetados como a 

d.1) Diretoria Administrativa do Vasco da Gama e o  
d.2) Conselho Diretor do Fluminense, do Botafogo e do Flamengo. Esta 

esfera de poder possui atribuições híbridas, parte operacional e parte 
de gestão.  

 
Ratificando, os estatutos dos quatro clubes são muito parecidos, possuem órgãos 

comuns a todos e atribuições semelhantes. No entanto, de acordo com a pesquisa de campo, 

os respondentes mencionaram que a rigidez do estatuto estabelece rigor para questões 

pautadas e descritas nele próprio. Para todas as outras questões, as motivações residem nos 

interesses políticos. Em suma, apesar da semelhança nos estatutos, os quatro clubes 

corporificam realidades distintas que são (re)moldadas pelas políticas de “gestão” (essas 

embebidas de motivações passionais – time é amor). 

A destacar positivamente o disciplinamento dado pelos Estatutos do Flamengo 

(Art.78) e do Fluminense (Art. 10) às transações com partes relacionadas, visto que veda a 

participação  de  funcionários e de prestadores de serviços nos órgãos de governança, e que 

exclui os membros desses órgãos de votar em assuntos em que tenham interesse particular. 

Não há nada semelhante nos Estatutos do Vasco da Gama e do Botafogo 

Certamente o que mais se destaca ao cotejar a estrutura de governança dos clubes com 

as boas práticas propostas a outros setores é o número de membros do Conselho Deliberativo.  
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No Flamengo, além dos membros natos, o órgão é formado por ao menos 120 

membros efetivos e 40 suplentes – e que, conforme um dos entrevistados, pode alcançar mais 

de 3.000 membros –  e assessorado por 91 Comissões.   

No Vasco da Gama, o órgão é constituído por 300 membros efetivos, desses pelo 

menos metade são membros eleitos e metade membros natos, além dos 40 membros 

suplementares e cerca de 30 Comissões. 

No Botafogo, o Conselho Deliberativo é composto pelo Corpo Permanente, 

constituído de sócios Grandes Beneméritos e Beneméritos, até o limite de 60 membros; pelo 

Corpo Transitório, constituído de no mínimo 140 e no máximo 154 sócios. 

No Fluminense o Conselho Deliberativo é constituído de 150 Conselheiros Natos, no 

máximo, e 150 Conselheiros Eleitos, no mínimo, totalizando 300 membros efetivos. O clube 

possui 6 comissões. 

Usando as lentes tradicionais das boas práticas de governança, não é possível 

compreender o funcionamento de um conselho com funções deliberativas ou administrativas 

formado por tantos membros, números inclusive superiores aos dos participantes de uma 

típica assembleia de empresa ou de cooperativa. Cabe, novamente, enfatizar que esse tamanho 

do Conselho Deliberativo não é exclusividade do Flamengo, do Vasco da Gama, do Botafogo 

e do Fluminense. Essa é a realidade mais observada nos estatutos dos clubes brasileiros.  

O Flamengo, especificamente, instituiu um Conselho de Administração, que poderia 

minorar as dificuldades de tomadas de decisões administrativas mais complexas pelos 

proprietários ou pelos associados, função típica dos conselhos, é prejudicada pela composição 

de número muito elevado de participantes, sendo um mínimo de 48 membros efetivos. 

Nenhum dos códigos de governança analisados recomenda um número grande de 

participantes no conselho. É importante destacar que ser formado por amplo conjunto de 

sócios eleitos traz, a este conselho, uma natureza política, quando é esperado que o conselho 

de administração tenha um perfil mais técnico.  

Já no Vasco a Direção Administrativa – esfera híbrida de poder (administrativo e 

executivo) – desmembra suas atribuições administrativas entre os departamentos: jurídico, 

médico, de divulgação e relações públicas, de comunicação, de patrimônio e de finanças. Em 

suma, o Vasco não possui uma instancia única do poder administrativo. 

A administração do Botafogo e do Fluminense são semelhantes. No Botafogo o poder 

administrativo é exercido pelo departamento administrativo, que é, na verdade, uma vice- 
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presidência idêntica as demais (finanças; patrimônio; jurídico; futebol; remo; esportes gerais; 

social e comunicação). Já no Fluminense as atribuições administrativas do clube concentram-

se na vice-presidência administrativa (o clube também possui as vice-presidências de 

finanças; futebol; esportes olímpicos; interesses legais; marketing, publicidade e relações 

externas; social, cultural e cívico). 

A nomeação dos gestores dos departamentos (ou vice-presidências) do Vasco da 

gama, do Botafogo e do Fluminense advém da indicação do presidente e da aprovação do 

Conselho Deliberativo. No contexto em que a administração dos clubes está inserido, esta 

alternativa, adotada pelo Vasco da Gama, pelo Botafogo e pelo Fluminense garante maior 

autonomia ao presidente (em comparação ao Flamengo). Os gestores, ao serem indicados pelo 

presidente, possuem pequenas chances de veto no Conselho Deliberativo (maioria de mesma 

posição política).  

O que resulta na baixa performance de gestão é o grande número de divisões e seções 

desses departamentos. Por que tantas divisões e seções? Segundo os respondentes a indicação 

do presidente fundamenta-se por critérios políticos e, assim sendo, os membros que ocupam 

esses cargos técnicos – em sua maior parte – não possuem formação suficiente para responder 

pelas atribuições inerentes a eles. Consequentemente, as divisões e seções são criadas visando 

minimizar esse gap, porém de uma maneira avessa aos princípios de governança, ou seja, sem 

um planejamento estratégico.  

Em 2012, ao estudar a Governança Corporativa do Flamengo, trabalho que rendeu a 

publicação de um artigo6 e motivou continuar a análise através dessa dissertação, foi 

observado que pode ser positivo gerir uma associação ou cooperativa sobrepondo os 

posicionamentos de dois modelos distintos de conselhos (de administração e de supervisão) 

visando minimizar os conflitos políticos, tal como seguinte trecho: 

Internacionalmente, sistemas de duas camadas de conselhos (two-tier board) são 
utilizados para reduzir tensões políticas ou para manter, na organização, 
competências, experiências e relacionamentos distintos e excepcionais. Na Europa 
continental, em especial na Alemanha, é comum, tanto em empresas quanto em 
cooperativas, em organizações voluntárias e em associações, a existência de um 
conselho de administração  com funções diretivas, e de um conselho supervisor de 
natureza mais política, operando como uma “[...] arena institucionalizada para 
solução de conflitos entre representantes dos principais fatores de produção (Collin, 
2007, p. 222).  

 

                                                
6 (cf. Viana e Fontes Filho, 2012) 
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Entretanto, esse não parece ser o caso dos quatro clubes analisados. No Flamengo, seu 

Conselho de Administração permanece com funções políticas e com processos eletivos que 

não envolvem capacidades técnicas na escolha dos membros. Ou, nas palavras de um 

respondente, “[...] com muitos conselheiros despreparados”.  

Já no Botafogo, no Vasco da Gama e no Fluminense a situação é mais complicada. Os 

clubes detém uma vantagem comparativa em relação ao Flamengo, ou seja, um sistema - 

institucionalizado - que possui competência para maximizar a autonomia do presidente (o que 

não ocorre). A falha é grotesca, os clubes tendem embutir nessa estratégia uma gama de 

elementos políticos, o que provoca mais conflito. 

O Flamengo e o Vasco da Gama possuem o Conselho de (Grandes) Beneméritos como 

uma esfera de poder edificada.  

Vale esclarecer que o Fluminense e o Botafogo conferem poder a parte dos sócios 

Natos ou Beneméritos de maneira distinta. Nesses clubes eles se inserem no corpo do 

Conselho Deliberativo.  

Retornando aos dois primeiros clubes; embora o Conselho de (Grande) Beneméritos 

possua poder de veto (basicamente), as associações políticas com essa esfera de poder pode 

viabilizar/agilizar (ou não) as tomadas de decisão do presidente. 

Ainda mencionando Viana e Fontes Filho (2012) o Conselho de (Grande) Beneméritos 

poderia atuar de maneira cooperativa dada semelhança com o modelo americano do Honor 

Roll Trustees. Neste exemplo Jansen e Kilpatrick (2004) defendem o modelo de duas 

camadas em organizações sem fins lucrativos. Eles exemplificam que, nos Estados Unidos, é 

frequente a criação de órgãos como o Honor Roll Trustees, um conselho de natureza especial, 

com função de aconselhamento, formado por executivos eleitos pelos pares entre aqueles 

aposentados.  

Dentre os clubes analisados, apenas o Fluminense possui órgãos com características 

semelhantes as mencionadas por Jansen e Kilpatrick (2004). O clube possui o Conselho 

Consultivo, composto por membros natos e membros temporários, e suas recomendações são 

de caráter recomendatório, reduzindo assim as barganhas políticas, e aumentando integração 

dos membros mais interessados no desempenho do clube. 

Outro gargalo dessa discussão tange a falta de delimitação entre as atribuições, 

funções e natureza dos poderes dos quatro clubes. Como visto acima, o poder administrativo 
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dos quatro clubes analisados, apesar da minuciosa descrição nos Estatutos, operam sem 

eficácia (avaliada pelos resultados financeiros tal como visto acima).  

O poder executivo do Flamengo se instala  no Conselho Diretor,  cujos membros  são 

eleitos diretamente pela Assembleia, diferentemente dos contextos do Vasco da Gama, 

Botafogo e Fluminense, onde os executivos são escolhidos pelo Conselho Deliberativo ou por 

instância similar.  

No caso do Flamengo, o modelo de escolha dos executivos adotado no clube retira 

poderes dos conselhos superiores, uma vez que a Assembleia pode escolher candidatos da não 

preferência do conselho, ampliando a possibilidade de conflitos e de assimetrias de 

informação.   

O poder executivo do Botafogo, do Vasco e do Fluminense são semelhantes - ou 

melhor, dos clubes analisados apenas o Flamengo possui o Conselho Administrativo - e dada 

essa semelhança, que é orientada pela natureza híbrida (administrativa e executiva) dos 

Conselhos Diretores (Diretoria Administrativa no Vasco da Gama) suas fragilidades 

normativas determinantemente equivalentes. Os três clubes congregam seus poderes 

administrativos e executivos na alta gestão (presidentes e vice-presidentes). 

No Botafogo, de acordo com o Estatuto, é resguardada a candidatura de 14 membros 

da oposição (vice nas eleições), junto ao Conselho Deliberativo, para tornar-se membros 

efetivos do Corpo Transitório.  

No Vasco da Gama isso também ocorre. De acordo com o Estatuto para a formação do 

Conselho fiscal é assegurada a eleição do primeiro membro da segunda chapa mais votada.  

E no Fluminense é possível que os 15 primeiros nomes inscritos na segunda chapa 

mais votada para a eleição do Conselho Deliberativo, sejam eleitos como Conselheiros 

Efetivos desse órgão. Para isso, basta que a chapa vice obtenha, no mínimo, 50% em 

comparação a chapa vencedora. 

Num cenário pareado por decisões políticas, os Estatutos dos quatro clubes analisados 

potencializam as chances de conflitos entre rivais políticos, o que impacta negativamente nos 

processos de gestão. 

Além disso, os quatro clubes possuem disposições em seus Estatutos que proíbem a 

remuneração dos membros que atuam nos poderes. No Flamengo é bem claro, o Art. 162 

prevê que os “membros dos Poderes não poderão ser remunerados”. No Vasco da Gama, o 
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Art. 136 diz algo extremamente semelhante “não pode integrar nenhum dos Poderes do Clube 

o sócio que preste, sob qualquer forma, serviço remunerado”.  

Já Fluminense, o Art. 25§12 determina regras impeditivas a condição de sócio 

integrante do Conselho Deliberativo. Isto é, sócios que sejam arrendatários, ou recebam 

qualquer atividade remunerada dentro do (pelo o) Clube não podem integrar o Conselho 

Deliberativo. O Estatuto não menciona das demais esferas do poder. 

O Estatuto do Botafogo, tal como o do Fluminense, no Art. 72§4. estabelece que 

“nenhum ocupante de cargo do Conselho Diretor será remunerado nem poderá auferir 

vantagem pecuniária por serviços prestados ao Botafogo”. Não mencionando os outros 

poderes. 

Em suma, não remunerar os membros dos poderes pode ter como consequência 

negativa: a ausência do comprometimento frente as cobranças de metas e performance, a 

compreensão do valor estritamente político que este cargo confere; ou até mesmo, inibir uma 

maior dedicação desses membros, particularmente executivos, e criar conflitos de interesse ou 

problemas de risco moral  (moral  hazard).  

Como observado também nas entrevistas, ao praticar políticas de remuneração 

distintas de organizações de mercado, os clubes podem incorrer em dificuldades na atração de 

gestores  e  no eventual fortalecimento de estruturas empresariais.  

As entrevistas evidenciaram as dissonâncias entre o rigor dos Estatutos e as práticas 

nos clubes. Segundo os respondentes, as alçadas também se configuram de forma equivocada 

por permitirem muita autonomia ao executivo em atividades de elevados risco ou retorno – 

como a negociação de jogadores  – e pouca autonomia em funções cotidianas. Além disso, 

manifestam os entrevistados a ocorrência de excessos na atuação de conselheiros, que 

interferem diretamente na gestão, descaracterizando a função implícita de cada órgão ou 

Poder. 

Os instrumentos orientados à prestação de contas, à fiscalização e ao controle 

apresentam também suas singularidades. Uma primeira observação é que uma estrutura de 

governança baseada em múltiplos níveis pode contribuir para tornar difuso o controle interno, 

a responsabilização e a accountability. Problema comum associado à participação na 

governança, o efeito carona (free-rider) pode se disseminar em contextos onde as 

responsabilidades se tornam muito difusas - como pode ocorrer, por exemplo, em conselhos 

com mais de 100 membros.  
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É positiva também a existência de um conselho fiscal permanente nos clubes, com as 

competências típicas desse órgão, e com o requisito de que seus membros possuam 

conhecimentos contábeis, econômicos e financeiros, como é positivo que seus membros 

sejam tanto oriundos da chapa vencedora das eleições, como também, em menor quantidade, 

da chapa com segunda colocação. Esse modelo promove a transparência e o controle interno. 

Entretanto, ao tornar as deliberações colegiadas nesse órgão, com voto de qualidade do 

presidente, a capacidade de atuação desses minoritários – e, em consequência, o controle 

interno  – fica  prejudicada.     

As questões de estruturas de governo e de controle interno também foram 

questionadas  pelos entrevistados,  que demonstraram  preocupação  quanto à presença de 

diretores e de membros de determinados conselhos sem conhecimento técnico necessário. 

Curioso foi que nos quatro clubes os entrevistados citaram como exemplo o próprio Conselho 

Fiscal,  analisando que, na prática, o órgão pode abrir espaço para plataformas ou para 

políticas de seus membros, trazendo mais conflitos à governança e fragilizando os controles. 

Por conseguinte, essa dissertação abarca uma gama de conceitos e percepções acerca 

da Governança Corporativa nos quatro maiores Clubes de Futebol cariocas. Dada 

complexidade do tema, este estudo recorreu as propostas de diversos códigos e guias de 

governança, tais como: o Código de Governança do IBGC, as diretrizes para boas práticas de 

governança em cooperativas de crédito emitidas pelo Banco Central do Brasil, as 

Recomendações da CVM sobre Governança Corporativa, o Guia das Melhores Práticas de 

Governança para Fundações e Institutos  Empresariais do IBGC, e o guia de governança da 

inglesa The  Football Association. Tendo em vista que o modelo associativo e a estrutura dos 

Estatutos dos Clubes de Futebol nacionais sejam típicos, a discussão que fundamentou o 

estudo de caso deriva de um processo evolutivo acadêmico.  

Esse processo teve sua origem na FGV, em forma de trabalho final da disciplina do 

professor Joaquim Rubens Fontes Filho e, posteriormente, foi publicado em forma de artigo 

acadêmico. Nesse momento o estudo tratava apenas da governança corporativa do Flamengo.  

Em virtude da semelhança dos Estatutos – que será discutida no futuro, talvez em tese 

de doutorado, que elencará os fatores históricos determinantes a esse modelo documental – 

deu-se continuidade a pesquisa de campo (agora sob orientação do professor Álvaro Cyrino), 

cujo propósito era o de identificar e mapear as falhas relativas a Governança: estruturas 
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(conselhos), hierarquia e poder decisório dos gestores dos quatro maiores clubes de futebol do 

Rio de Janeiro.  

Um ponto que vale ressaltar refere-se ao alto grau de espontaneidade que foi conferido 

- no momento das entrevistas - aos respondentes. A adoção de um roteiro de entrevistas foi 

muito eficaz para orientar a discussão. Graças a esta ferramenta, esse estudo pode captar uma 

profusão de dados qualitativos. Entretanto, no tratamento de dados, no instante em que se 

buscava compor uma tabela comparativa entre os clubes analisados, ficou evidente a carência 

de dados quantitativos. Por esse motivo, já não mais para efeitos dessa dissertação – um 

futuro artigo talvez – firma-se o compromisso de analisar – de forma quantitativa – os quatro 

clubes aqui mencionados. Para tanto, já foi elaborado um survey virtual que será enviado (via 

e-mail) aos stakeholders desses quatro clubes. 

Assim sendo, em resposta as questões da pesquisa, o resultado do estudo indica que  as 

estruturas e as praticas de governança adotadas pelos quatro clubes sao responsáveis por 

importantes fragilidades tanto na matriz organizacional (hierarquia e controle) quanto nas 

negociações junto aos stakeholders. Isto é, a estrutura dos estatutos oferece dois colaterais. O 

primeiro reflete na baixa autonomia do gestor – embora haja depoimentos contrários a isso - 

dada sua necessidade em manter vínculos políticos. O segundo confirma a falta de agilidade 

nas negociações e decisões estratégicas provenientes dos conflitos entre as esferas de poder.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visando ratificar os tópicos mais relevantes encontrados ao longo do processo de 

pesquisa desse estudo, essa dissertação identificou que os quatro clubes analisados 

apresentam: 

• Uma multiplicidade de vínculos associativos, que por sua vez, fere os 

princípios de equidade, tal como descritos nos códigos de governança 

analisados. 

• Diversas esferas de poder que são representadas por um número excessivo de 

membros (escolhidos por fatores políticos, em detrimento da capacidade 

técnica), o que impacta negativamente a gestão; seja no processo decisório, na 

transparência e na prestação de contas. 

• Distintos cenários, apesar da semelhança dos estatutos, isso porque, as relações 

conduzidas por políticas internas definiram o perfil de cada um dos clubes. 

            Em suma, num cenário pareado por decisões políticas, os estatutos dos dos 4 clubes 

potencializam as chances de conflitos entre rivais políticos; o que impacta negativamente: 

• Nos processos de gestão.  

• Na autonomia dos gestores. Alta para atividades de elevado risco (compra/venda de 

jogadores) e baixa para atividades cotidianas, e 

•  A não remuneração dos membros dos poderes tende levar a conflitos de interesse ou 

problemas de risco moral (moral hazard). 

Por conseguinte, este cenário dificulta amplamente a profissionalização dos clubes , 

seja por não comportar conceitos mais  contemporâneos da lógica de gestão vigentes, seja por 

sua rigidez política, que apesar de legitimar as funções, processos e procedimentos dos 

gestores eleitos, desconsidera as pressões derivadas da concorrência.  

Tais pressões configuram a dinâmica dos mercados, e portanto, quanto mais distante 

delas, menos articulados frente aos stakeholders os clubes estarão. 

Assim, este estudo conclui que o atual modelo  estatutário impede a profissionalização 

em todos os níveis, o que, consequentemente, tende a fazer com que os quatro clubes 

analisados se beneficiem pouco do legado (infraestrutura) que a Copa do Mundo de 2014 

deixará. 
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APÊNDICE A - Getúlio Vargas e o futebol nacional 

 
 

No Brasil o futebol ganhou reconhecimento enquanto esporte no início do século XIX, 

no Rio de Janeiro, antiga capital da república. Neste período, surgiram os primeiros clubes 

esportivos que introduziram, de maneira amadora, a prática do futebol entre os seus 

associados.  

A rápida disseminação do futebol entre a elite metropolitana se deu através das 

primeiras competições interclubes, determinando assim, em um primeiro momento, a 

fundação/consolidação das ligas e, posteriormente, a formalização e profissionalização do 

futebol.  

Até então o futebol era uma atividade que se desenvolvia através da iniciativa privada, 

no entanto, nos anos 30, a ditadura de Getúlio Vargas, sob o argumento de maior rigor moral, 

promoveu uma intervenção governamental no futebol e passou a exigir uma serie de 

mudancas nos clubes e nas federações desportivas.  

Já no início dos anos 40, o presidente Getúlio Vargas editou o decreto-lei nº 3.199. 

Este decreto estabeleceu as novas bases da organização dos desportos no país. No mesmo 

período, Getúlio Vargas criou o Conselho Nacional dos Desportos – CND. A CND seria a 

entidade reguladora da atividade esportiva no país.  

O decreto-lei nº 3.199 e a CND instituíram um novo panorama do futebol nacional, 

tanto pela aplicação de medidas supostamente disciplinadoras; como a padronização dos 

nomes das entidades estaduais, que passaram a se denominar ‘Federação de Futebol’; quanto 

pela formulação e estabelecimento dos estatutos dos clubes. 

Hoje, o futebol é o esporte mais praticado no Brasil. Com uma população atual de 

aproximadamente 190 milhões de habitantes, o mercado do futebol no país ainda pode ser 

mais bem explorado pelos clubes se adotadas as técnicas corretas de gestão. 

A futura realização de grandes eventos esportivos no Brasil vem movimentando o 

mercado consumidor e o cenário do esporte no país e, em especial, o do futebol. Os clubes 

brasileiros vêm angariando mais receita com patrocinadores, cotas de televisão, além de 

outras advindas de fontes secundárias. Porém, os resultados financeiros dos clubes não 

apresentam razões para que tais fatos possam ser comemorados. 
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O modelo de gestão implementada atualmente nos clubes de futebol mostra-se em 

desconformidade com o tamanho, peso, tradição e potencial dessas instituições. Boas práticas 

de Governança Corporativa podem trazer aos clubes benefícios, expansão, lucros e, 

consequentemente, melhores resultados esportivos. 

Poderia então a adoção pelos clubes dos princípios da governança corporativa 

preconizados pelo IBGC (2010) ajudar a melhorar este cenário?  

Tais falhas refletem os efeitos negativos trazidos desde a implementação da CND na 

gestão desses clubes, ou seja, revelam: o elevado número de conselheiros e o seu caráter (de 

entidade sem fins lucrativos). Ambos os fatores sustentam a hipótese de que os clubes tendem 

se beneficiar muito pouco do legado que a Copa do Mundo de 2014 deixará, visto que seus 

gestores (ou presidentes) possuem baixa autonomia no processo decisório.   

 

A profissionalização e o desenvolvimento do futebol brasileiro 

 

A profissionalização do futebol brasileiro, ressalte-se, é um processo em andamento.  

No período Vargas, a gestão pública era estruturada em uma rígida centralização do 

poder.  O Estado tinha como característica a detenção do monopólio sobre as decisões 

tomadas na sociedade em geral. 

O futebol brasileiro, durante a década de 1920, possuía estrutura totalmente amadora, 

os atletas, em regra, não tinham qualquer vínculo trabalhista com os clubes que 

representavam. Entretanto, os clubes já buscavam alcançar os melhores resultados e passaram 

a buscar atletas mais qualificados, dando início assim a negociações em que os melhores 

jogadores podiam escolher as agremiações que ofereciam mais vantagens. 

Percebe-se, assim, que os primeiros movimentos em relação à profissionalização do 

futebol surgiram devido à demanda da sociedade pelo entretenimento, que àquela altura 

começava a transformar-se em um dos esportes preferidos do brasileiro. 

Inicialmente, a Confederação Brasileira de Desportos foi contrária à profissionalização 

do futebol. Porém, com a criação da Federação Brasileira de Futebol, entidade surgida da 

aliança entre clubes cariocas e paulistas, a CBD acabou cedendo às pressões sociais e 

governistas e passou a aceitar o profissionalismo dos atletas. 
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Ao despertar a atenção da sociedade, o futebol despertou também a atenção do 

governo que viu ai a oportunidade de regulá-lo. Getúlio Vargas, então presidente, tinha como 

objetivo utilizar o futebol como instrumento da política de seu governo. Vargas é citado por 

alguns autores como idealizador do Torneio Rio-São Paulo (1933) e grande responsável por 

intensificar os laços entre o Estado brasileiro e o selecionado nacional. 

Assim, foram tomadas outras medidas como a construção de estádios de futebol e a 

criação do Conselho Nacional dos Desportos (1941), vinculado ao Ministério da Educação e 

Cultura, que tinha como objetivo normatizar e fiscalizar as práticas das diversas modalidades 

esportivas praticadas no Brasil. 

O CND determinou que “as entidades estaduais filiadas e responsáveis pelo futebol 

devem ser denominadas federações e estar subordinadas à CBD," Dessa forma, o governo 

desenvolveu políticas voltadas às necessidades locais, orientando na elaboração dos estatutos 

dos clubes e difundindo o esporte por todo o país.  

Com o auxílio e financiamento das federações regionais por parte do CND o futebol 

conquistou o espaço de outros esportes e tornou-se o esporte mais praticado em todo o 

território nacional. 

O governo de Getúlio Vargas obteve êxito em difundir sentimentos nacionalistas por 

meio do futebol e foi ferramenta fundamental para articular a comunicação entre a elite 

nacional e as massas, promovendo uma integração nacional que permitiu que o esporte se 

consolidasse como paixão nacional. Nesse período, ocorreram mudanças que poderiam 

representar o pontapé inicial para a estrutura hoje existente.  

Com o fim da era Vargas o futebol não acompanhou as mudanças necessárias e outros 

interesses sobrepujaram a necessidade de continuidade no processo de profissionalização. O 

governo ainda interviria por algumas vezes no futebol, editando leis como a Lei do passe e a 

Lei Pelé, porém tais medidas representam um esforço pequeno diante do realizado por 

Vargas. 

Convém ressaltar que a intervenção do governo no futebol, em especial no Brasil, teve 

grande importância, principalmente em função da inércia dos clubes e daqueles que estavam 

envolvidos com o esporte. A falta de iniciativa dos clubes perdura até os dias atuais e impede 

uma mudança profunda principalmente em seus mecanismos de gestão. As poucas mudanças 

que podem ser percebidas hoje decorrem da pressão exercida pelo próprio mercado ou pela 

edição de mecanismos de incentivo e controle pelo governo. 
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Copa do Mundo de futebol (1950 e 2014): conjuntura histórica e econômica 

 

O Brasil está às vésperas de sediar dois grandíssimos eventos internacionais de 

esportes, a Copa do Mundo de Futebol, em 2014 e os Jogos Olímpicos, em 2016. Juntos esses 

eventos injetarão na economia nacional cerca de R$200 bilhões de reais (VIANA, 2012, cf.). 

Essa soma decisivamente impactará diversos elos da cadeia econômica, estimulando assim, a 

geração de cerca de 3,5 milhões de empregos7 nos setores da construção civil, alimentos e 

bebidas, vestuário, informática e nas indústrias hoteleira e de turismo.  

Embora tais investimentos sejam altíssimos e o legado (infraestrutura) construído com 

eles favoreça a organização/criação de novos eventos nacionais e internacionais de esportes, 

alguns dados da nossa história fundamentam uma perspectiva imediatamente oposta, isto é, 

sugerem que o Brasil se beneficie muito pouco desse legado. 

Em linhas gerais é possível dizer que nos últimos anos o Brasil tenha atingido bons 

níveis de desempenho e desenvolvimento econômico. Tais níveis, guardadas devidas 

proporções, podem ser comparados a prosperidade econômica do Brasil dos anos 50. Viana 

(2012) revela que neste período a economia brasileira gozava de um crescimento de 8% ao 

ano e o parque industrial estava em expansão.  

O final da Segunda Guerra Mundial (em 1945) e o declínio do Estado Novo de Getulio 

Vargas (em 1946) foram dois acontecimentos históricos decisivos para que Eurico Gaspar 

Dutra ganhasse as eleições, assumindo a presidência da república em 1946. No que se refere a 

esportes (sobretudo o futebol) o presidente Dutra (que teve a candidatura apoiada por Vargas) 

conservou a antiga proposta de projetar futebol como uma alternativa de intervenção na 

sociedade brasileira.  

Em vista disso, o Governo Federal passou a apoiar iniciativas dos governos estaduais e 

municipais para construção de estádios. Tal postura demonstrou, claramente, a opção política  

 

mais adotada para manter as ações governamentais próximas ao desenvolvimento do futebol 

(Mezzadri, et al, 2011, passim). 

 
                                                
7 (VIANA, op. cit) 
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Nesta direção, verificamos que, além do Estádio do Pacaembu, foram construídos 
neste período inúmeros outros estádios, como por exemplo: Castelão – Governo do 
Estado Ceará; Maracanã - Governo do Estado do Rio de Janeiro; Fonte Nova - 
Governo do Estado da Bahia; Mineirão - Governo do Estado de Minas Gerais; Rei 
Pelé - Governo do Estado de Alagoas; Estádio Cláudio Vasconcelos Machado - 
Prefeitura Municipal de Natal; Vivaldão - Governo do Estado do Amazonas; 
Mangueirão - Governo do Estado do Pará, Mané Garrincha - Governo do Distrito 
Federal, Serra Dourada - Governo do Estado de Goiás; entre centenas de outros 
estádios estaduais e municipais espalhados pelo país (MEZZADRI, et al, 2011, p. 
409). 

 

Assim, o presidente Dutra, tal como visto acima, elaborou uma estratégia de 

intervenção nacional baseada no futebol (devida sua própria inserção na sociedade brasileira) 

e apoiada pelos pressupostos básicos do Decreto Lei n. 3.199 (editado por Vargas), que 

regulamentou o CND, porém com uma roupagem/discurso liberal. Associado a isso, Dutra 

percebeu que a IV Copa do Mundo de Futebol seria uma extraordinária oportunidade para 

divulgar a imagem de um Brasil mais urbano, industrializado e desenvolvido ao mundo.  

Neste período, pós Segunda Guerra mundial, grande parte dos países europeus 

estavam em ruínas e/ou vivendo uma grave crise econômica. Em vista disso, a Copa do 

Mundo já não era mais disputada desde 1938 (as de 1942 e 1946 foram canceladas) e a FIFA 

não conseguia encontrar um país disposto a sediar esse evento; até que em 1946 o Brasil 

apresentou sua proposta (muito semelhante a de 1942) que foi rapidamente aceita. No entanto, 

apesar do peso/importância internacional do evento, a economia nacional não deslanchou e os 

gastos com o torneio foram maiores do que a arrecadação. 

O estádio do Maracanã, "o maior do mundo", então, foi construído em apenas três 
anos e inaugurado a uma semana do primeiro jogo. Ainda assim, foi o único legado 
concreto deixado pela Copa ao País, que não conseguiu tratar de seus problemas de 
insuficiência de energia e precariedade de transporte (VIANA, 2012). 

 

Embora os atuais níveis nacionais de desempenho e desenvolvimento econômico 

sejam semelhantes aos de 1950, a economia brasileira contemporânea é muito mais complexa, 

diversa e competitiva. Entretanto, “apesar de termos nos tornado a sexta economia do mundo, 

ainda estamos em décimo nono lugar entre os países do G-20 em níveis de desigualdade” 

(VIANA, 2012). 

 

 

                                                
i Edmundo dos Santos Silva: ex-dirigente de futebol do Brasil, Foi presidente do Clube de Regatas do Flamengo 
no triênio de 1999, 2000 e 2001. Principal responsável pela parceria milionária com a empresa ISL. Além do 
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contrato com a ISL, trouxe a Nike para o lugar da Umbro como fornecedor esportivo do Clube, além de formar 
equipes vitoriosas nos Esportes Olímpicos com ídolos em todas as modalidades como Oscar Schmidt no 
Basquete, Leila Barros e Virna Dias no Vôlei Feminino e Fernando Scherer, o Xuxa, nas piscinas. Implantou 
diversos atos de gestão no Clube, contratando por exemplo, já desde seu primeiro dia de mandato a empresa de 
auditora Deloitte, trazendo profissionais renomados de diversas áreas para atuar como gerentes na divisões 
esportivas, profissional e amadoras, aumentando em menos de 2 anos de trabalho, as receitas de marketing de 
R$100 mil/mês para quase R$ 1,5 milhão/mês. 
ii Luis Augusto Veloso: 
iii Antonio Augusto Dunshee de Abrantes: advogado e dirigente esportivo brasileiro. Foi presidente do Clube de 
Regatas do Flamengo no período de 1981 a 1983. 
iv Arthur Rocha: ex-vice presidente geral do Clube de Regatas do Flamengo em 2005. 
v Eurico Ângelo de Oliveira Miranda: Político, jurista (diplomado pela PUC-Rio) e dirigente esportivo brasileiro, 
ex-presidente do Club de Regatas Vasco da Gama. No Vasco foi eleito em 2000 e reeleito em 2003 e 2006. 
Atualmente ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco da Gama. 
vi Pedro Valente: Médico, foi Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, entre 1992/1993. Secretário 
Estadual de Transportes do Rio de Janeiro entre 1993/1994. Benemérito da Federação de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro. Benemérito do Club de Regatas Vasco da Gama. Vice Presidente de Relações Especializadas do 
Club de Regatas Vasco da Gama. 4 vezes Vice Presidente Médico do Club de Regatas Vasco da Gama. Vice 
Presidente de Relações Institucionais do Club de Regatas Vasco da Gama. 2 vezes eleito 2° Vice Presidente 
Administrativo do Club de Regatas Vasco da Gama. 
vii Paulo Reis: ex-vice-presidente jurídico do Club de Regatas Vasco da Gama 
viii Carlos Augusto Montenegro: economista, graduado pela Gama Filho. Ingressou no IBOPE em 1971 e hoje é 
presidente do instituto brasileiro que realiza pesquisas de mídia, mercado, opinião pública, política e outras em 
vários âmbitos sociais. Foi presidente do Botafogo de Futebol e Regatas entre 1994 e 1996. Em sua passagem 
pelo clube, conquistou o título de campeão brasileiro de 1995 e deu de volta ao clube a sua sede social, General 
Severiano. Em 2005, voltou ao clube como consultor da presidência e o ajudou a se classificar para a disputa da 
Copa Sul-Americana 2006 e a vencer o Campeonato Carioca de 2006. 
ix José Mauro Couto de Assis: advogado conceituado no meio jurídico. É ex-membro do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e ex-membro do Conselho Penitenciário do Estado do 
Rio de Janeiro. Foi professor de direito penal na PUC/RJ, Procurador de Justiça Desportiva do TJD/RJ e Auditor 
do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, por 08 (oito) anos, com mandato encerrado no 
dia 12 de julho de 2012. Foi vice-presidente jurídico do Clube Botafogo de Futebol e Regatas. 
x Anibal Rouxinol: ex-gerente executivo do Clube Botafogo de Futebol e Regatas. 
xi Ricardo Tenório: ex-Vice Presidente de Futebol do Fluminense football Club no turbulento período em que o 
Fluminense lutava para fugir do rebaixamento, em 2009. 
xii Francisco Horta: ex-presidente do Fluminense football Club, ex-magistrado, criou a “Máquina Tricolor”, 
implantou a troca de jogadores no futebol e foi bi-campeão carioca em 75/76. 
xiii Roberto Horcades: ex-presidente do Fluminense football Club, um do mais vencedores, campeão carioca de 
2005, campeão da Copa do Brasil de 2007 e Campeão Brasileiro de 2010. 


