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RESUMO 

 

O trabalho compõe-se por duas partes distintas. Na primeira, busca-se explicar as 

origens, desenvolvimento e atual importância do futebol na sociedade, o esporte 

mais popular do mundo, para fundamentar a relevância da segunda parte, um 

trabalho de marketing esportivo voltado para um clube de futebol capixaba, o Rio 

Branco Atlético Clube. Escreve-se sobre os jogos que precederam e deram origem 

ao futebol, sua organização inicial no Reino Unido e subseqüente dispersão pelo 

mundo. Relata-se as formas como o esporte se enraizou nas diferentes culturas dos 

países em que era jogado e sua importância simbólica para a população; e, é claro, 

dá-se ênfase especial ao processo de desenvolvimento do futebol em território 

brasileiro. A busca desses dados fez-se através de pesquisas bibliográficas, 

documentários sobre o esporte e comparação de dados estatísticos. Feito isso, na 

segunda parte fundamenta-se o marketing e sua vertente esportiva, também através 

de pesquisas bibliográficas, contextualiza-se o cenário do futebol capixaba hoje, 

explicando-se o porquê dele se encontrar na situação atual e mostrando-se que é 

possível projetar melhoras para os clubes do estado. Ao final do trabalho, apresenta-

se o “produto”, o Rio Branco Atlético Clube, sua história, sua atual situação e 

elabora-se um planejamento para tentar reestruturar o clube para os próximos anos. 

Para essa parte final, além de pesquisas em referências teóricas, fizeram-se 

necessárias reuniões com funcionários do clube para avaliar melhor a situação da 

entidade e conseguir dados não disponíveis em referências externas. 

 

Palavras-chave: Futebol e Cultura. Marketing Esportivo. Futebol Capixaba. História 

do Futebol. Rio Branco. 
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1. Introdução 

 

Rio de Janeiro, final de tarde. O trabalhador já não pensa mais em seu serviço, só 

tenta elaborar uma boa desculpa para dar ao chefe. Vai sair mais cedo do serviço 

para conseguir chegar a tempo no Maracanã, é dia de clássico. Provavelmente vai 

chegar atrasado no outro dia também, mas mal sabe ele que seu chefe não vai se 

importar, pois estará nas cadeiras especiais do estádio. Ao mesmo tempo, um 

menino no interior do Ceará ainda não pensa no jogo que já se programou para 

assistir pela televisão, porque está concentrado na sua partida entre amigos. Se 

perder esta partida, seu time terá que esperar de fora pelo menos outras três, pois o 

campo está lotado. Em São Paulo, empresários negociam o destino dos jogadores 

após aquele espetáculo. Na mesa só fala-se em cifras de milhões. Na concentração, 

jogadores das duas equipes estão na expectativa do que vão fazer no jogo de logo 

mais, e milhares de outras cabeças espalhadas pelo país sonharão esta noite em 

estar no lugar deles, amanhã. 

É por essa capacidade de mexer com o imaginário de pessoas tão diferentes que 

esse jogo é tido como a mais importante das coisas sem importância. Hoje o futebol 

não é mais apenas um jogo, um esporte, é uma parte importante da cultura de 

diversos povos espalhados pelo mundo e como tal deve ser tratado. 

No trabalho que se segue buscamos voltar nas origens do esporte bretão para traçar 

um histórico de como o esporte deixou as escolas inglesas para conquistar o mundo, 

se enraizando nas culturas a ponto de unir inimigos e separar famílias. Como ele 

chegou ao Brasil, foi apropriado e modificado pelo seu povo, e virou elemento de 

identificação nacional. E, também, porque o Espírito Santo ficou à margem dos 

grandes centros. 

Mostraremos, entretanto, que é possível desenvolver o futebol nesse estado e que, 

inclusive, é uma boa oportunidade para isso. Para tanto, escolhemos o clube 

capixaba mais tradicional, maior campeão e de maior torcida, o Rio Branco Atlético 

Clube, e traçamos um planejamento de marketing esportivo para o clube nos 

próximos anos, buscando reerguê-lo e aparecer com papel de maior destaque no 

cenário nacional. Dessa forma, caso o objetivo seja alcançado, o clube se 
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posicionará como um exemplo a ser seguido pelos outros clubes do Espírito Santo, 

tornando o cenário local mais competitivo. 

Para embasamento teórico do assunto, foram utilizados artigos da crônica esportiva 

brasileira, documentários sobre o esporte, dados estatísticos, reuniões com 

dirigentes do Rio Branco, mas, principalmente, textos dos principais autores do 

futebol na América do Sul, como Mário Filho, Nélson Rodrigues, Eduardo Galeano e 

João Saldanha. 
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2. Futebol e cultura 

 

 

2.1. A origem do futebol 

(MILLER, OLIVER, PEELING, 2002; COELHO, 2002)   

 

 

2.1.1. O mundo é uma bola 

 

O futebol é o esporte mais praticado do mundo. Estudar suas origens, seus 

ancestrais, nos ajuda a entender como o “esporte bretão” fundou suas bases para 

entrar na cultura de vários países. O marco inicial do esporte é considerado pela 

maioria dos estudiosos como sendo o dia 26 de outubro de 1863, quando alunos 

britânicos de diversas escolas públicas se reuniram em Londres para fundar a The 

Football Association (FA), entidade reguladora da modalidade na Inglaterra até os 

dias atuais e, assim, unificar as regras do esporte. O futebol associação – nome 

oficial dado ao futebol de campo para distingui-lo de outras modalidades, como 

rúgbi, futebol americano e futebol australiano –, entretanto, não foi fundado ali do 

zero; vários jogos envolvendo disputas por uma bola podem ter influenciado o 

surgimento do jogo. 

Sabe-se hoje que jogos com bola eram disputados em diversas civilizações antigas. 

Nas Américas, há registros de que povos da península de Iucatan já jogavam um 

esporte em que dois times disputavam uma bola de látex, que representava o sol, 

antes do nascimento de Cristo. O jogo tinha cunho religioso: consagrava-se a morte 

com ele, e a equipe perdedora era sacrificada. O esporte foi depois incorporado por 

maias e, depois, por incas, sob o nome de tlachtli. Por volta de 1.000 a.C. chineses 

começaram com a prática do tsu-chu, exercício militar que consistia em duas 

equipes tentando passar com os pés uma bola de couro e crina através de uma 

baliza adversária. O jogo chegou ao Japão, onde sofreu algumas mudanças e 

recebeu o nome de kemari. No Japão, assim como entre os povos americanos, o 
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jogo recebeu cunho religioso. Entretanto lá se celebrava a vida e a colheita; os 

jogadores sempre passavam por rituais religiosos antes de cada partida, que não 

tinham cunho fortemente competitivo.  

Embora guardem várias semelhanças nas suas práticas, é pouco provável que jogos 

disputados há tempos remotos na Ásia Oriental e na América tenha influenciado o 

esporte inglês. É mais fácil traçar uma linha evolutiva a partir dos povos 

mediterrâneos. Cerca de 1.000 a.C., no Egito Antigo era popular a disputa de um 

jogo com bola de linho e palha de bambu. Por volta do século I, jogava-se em 

Esparta o epyskiros, uma mistura de rúgbi com futebol associação. A bola era feita 

de bexiga de boi. Já na época do início da civilização romana, há registros de jogos 

com regras semelhantes em cerimônias pagãs vikings e celtas. Os próprios 

romanos, que se apropriaram de diversas manifestações da cultura grega, 

absorveram o jogo com a bola, disputando-o sob o nome de harpastum, como 

exercício militar para os centuriões. É provável que o harpastum tenha chegado à 

Grã-Bretanha quando da ocupação romana na região. Um detalhe interessante 

deste jogo é sua semelhança tática com o jogo atual. As equipes romanas eram 

dispostas em quatro linhas táticas no campo: astati, veliti, principi e triari, de certa 

forma equivalente a ataque, meio, defesa e goleiro. 

A partir da Idade Média por toda a Europa jogos cujo objetivo era levar uma bola até 

uma meta adversária foram surgindo. Um dos mais famosos é o calcio florentino. 

Jogado em Florença, o jogo foi inicialmente praticado por nobres em arenas: 27 

atletas de cada lado deveriam golpear, com mãos ou pés, a bola contra a meta 

adversária. Para tanto, poderiam se valer de qualquer artifício, desde que 

mantivessem a bola em movimento. O jogo ganhou adeptos populares rapidamente 

e muitas vezes as arenas improvisadas tinham como metas portas de prédios 

públicos ou igrejas, o que levou à proibição do jogo para os plebeus. Já na Grã-

Bretanha, o jogo mais comum era o que hoje foi denominado de folk football. A 

praça do jogo era uma vila inteira. A população era dividida por algum marco da 

cidade e a partir disso formavam-se as equipes (não havia qualquer rigor para que 

as equipes tivessem o mesmo número de pessoas). Centenas de pessoas 

passavam a tentar levar uma bola a um ponto pré-estabelecido como meta 

adversária. Um gol acabava com a disputa, mas este normalmente demorava quase 

um dia para acontecer. Não havia outras regras. O vandalismo, as mortes e os 
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diversos desrespeitos às leis causados pelo jogo fizeram com que diversos reis 

tentassem banir o jogo, embora sem sucesso. A barbárie do jogo também criou 

alguns mitos, como o de que a princípio as bolas das disputas eram cabeças 

humanas. O folk football era visto como um jogo de insurgência pelos nobres e uma 

prática pagã pela igreja. Curiosamente, seria a própria igreja séculos depois que 

apoiaria a prática do futebol nas escolas britânicas. 

O folk football foi perdendo adeptos na Idade Média à medida que o Reino Unido ia 

passando por profundas transformações proporcionadas pela Revolução Industrial. 

A urbanização desordenada das cidades e as altas cargas horárias de trabalho nas 

fábricas fizeram com que o povo não tivesse mais nem espaço e nem tempo para a 

prática do jogo. O futebol sairia por ora do domínio popular para voltar à cena 

através da aristocracia urbana. No início do século XIX, os estudantes das escolas 

públicas ingleses, em sua maioria jovens burgueses filhos dos proprietários 

industriais, formavam verdadeiras gangues que aterrorizavam os arredores dos 

colégios; a prática mais comum era o vandalismo. Os professores, principalmente os 

clérigos baseados na filosofia de “mente sã em corpo são”, começaram a apoiar a 

prática de jogos físicos nas escolas, a maioria jogos de bola, vendo que os 

praticantes ficavam a maior parte do tempo livre ocupado com os jogos, e se 

tornavam mais calmos e disciplinados depois dos mesmos. Em pouco tempo o 

futebol virou parte integrante da educação dos jovens ingleses. Havia um problema, 

entretanto: cada escola adotava suas próprias regras. Na escola de Harrow, por 

exemplo, o jogo era mais parecido com o futebol associação moderno, não se 

podendo usar as mãos, nem golpear o adversário. Já na escola de Rugby, esses 

artifícios eram permitidos e muito utilizados. Quando os jovens chegavam às 

universidades provenientes de diversas escolas públicas, deveriam achar uma forma 

de unificar o jogo. 

 

 

2.1.2. Como a bola deve ser chutada: as regras dos ingleses 

 

Assim, alunos e ex-alunos da Universidade de Cambridge, que adotara regras 

internas parecidas com as de Harrow, iniciam campanha pela unificação das regras 
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do jogo em 1863. E, como já citado, em 26 de outubro daquele ano representantes 

de diversas escolas e universidades se reúnem em uma taverna londrina, a 

Freemanson’s, e criam a The Football Association (FA). Além disso, criaram um 

comitê responsável por redigir as regras, que teve seu texto aprovado em 24 de 

novembro e publicado em 8 de dezembro do mesmo ano. Os representantes da 

escola de Rugby e simpatizantes da forma de jogo disputada lá não concordaram 

com as novas regras e se retiraram, causando a cisão dos dois esportes. 

As bases para o futebol deixar de ser um passa-tempo escolar e se tornar um 

esporte estavam lançadas. Entretanto, o futebol ainda não tinha grande penetração 

na população. A partir de 1871 a FA começa a trabalhar para mudar esse panorama. 

É criado o campeonato de futebol mais antigo da história, a FA Cup. O sistema 

eliminatório (mata-mata) da competição teve grande apelo popular pela sua 

dramaticidade. Em 1872, outro passo importante é dado na direção de um atrativo 

que marcaria o futebol profundamente: o choque de culturas distintas e, 

conseqüentemente, o sobrepujo de uma pela outra. Neste ano acontece o primeiro 

amistoso internacional da história: um zero a zero entre Inglaterra e Escócia. O 

choque de culturas distintas também ocasiona a interferência de uma na outra, e 

este primeiro jogo tem uma particularidade que revolucionou o futebol: os ingleses, 

disseminadores do jogo, foram surpreendidos por uma tática inovadora da Escócia, 

a troca de passes, que passou a partir daí a ser empregada também no jogo inglês.  

No início da década de 1880, a evolução dos direitos dos trabalhadores no Reino 

Unido já começa a ter reflexo nas condições de vida dos operários fabris. Menores 

jornadas deixam tempo livre para o lazer, e a popularização do futebol com a FA 

Cup faz com que diversos operários se organizem em clubes e que outros tantos 

passem a acompanhar os jogos, a princípio gratuitamente. Em 1883, pela primeira 

vez um clube de origem operária (Blackburn Olympic) venceria a FA Cup, então 

dominada pelos clubes escolares. Nessa mesma época, alguns clubes passaram a 

cercar os campos e cobrar ingressos dos espectadores. Se o impacto dessa ação foi 

prejudicial ao bolso dos torcedores, ela também teve um reflexo positivo, que foi o 

maior comprometimento dos times em comparecer aos jogos nas datas, horas e 

locais marcados. Esse foi o primeiro passo na direção de transformar o esporte em 

negócio. 
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Em meados da década de 1870, surgem os primeiros clubes a profissionalizarem 

seus atletas. Curiosamente, os clubes ingleses passaram a buscar atletas para 

contratar principalmente na Escócia. Na década de 1880, a popularidade do jogo 

aumentava tanto que os clubes simplesmente ignoravam as tentativas de punições 

da FA, cujos diretores aristocratas pregavam o amadorismo. Em 1885, a FA cedeu, 

e sancionou o profissionalismo, sendo esse o segundo passo na direção do jogo se 

tornar um grande mercado. Em 1889, outro passo importante: a criação da FA 

League. O sistema de liga permite que times e espectadores tenham um calendário 

de jogos pré-agendados, podendo fazer um planejamento para a temporada. 

A fundação da FA, entretanto, não unificou de imediato as regras do esporte. A 

princípio, tamanho do campo, número de atletas e duração da partida eram 

determinados antes de cada jogo, de acordo com o interesse das equipes. Não 

existia a figura do juiz em campo, as decisões deveriam ser tomadas em consenso 

pelos dois capitães das equipes. As leis do recém-nascido esporte passaram por 

marcantes transformações em suas primeiras décadas. Vale citar: a limitação da 

altura do gol pelo uso do travessão (1865); o impedimento (1867), que ocorria na 

época com dois defensores, e não apenas um como hoje (mudança esta de 1925); o 

surgimento do juiz (1868), a princípio um “cronometrista” que só opinaria se 

consultado pelos capitães (a autoridade máxima no jogo lhe é concedida em 1894); 

tiro de meta (1869), escanteio (1872) e lateral (1882); introdução do goleiro (1871) e 

limitação da sua atuação com as mãos à área (1912); criação do pênalti (1891); 

regulamentação da bola (1872), tempo (1877) e número de jogadores (1896). Outro 

marco fundamental para a padronização do jogo foi a criação pelas federações 

britânicas da International Board (IB) em 1886, órgão regulador das regras que 

permanece até hoje como único responsável por alterá-las. 

Algumas regras que hoje são vistas como básicas datam de muito mais tarde, como 

camisas diferentes para goleiros (1921), substituições (1967) e cartões (1970), 

outras até hoje não são regras, mas apenas recomendações (numeração de 

jogadores, camisas diferentes entre as equipes e utilização de redes); mas o fato é 

que no final do século XIX o futebol já era um jogo muito semelhante ao visto hoje. 
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2.1.3. As reinvenções do futebol 

 

O Reino Unido era a maior potência no mundo no final do século XIX. Como reflexo 

da Revolução Industrial no país, podemos citar alguns fatores que comprovam tal 

afirmação: o Reino Unido se estabeleceu como a mais forte economia; para suprir 

as matérias-primas necessárias e arrumar mercado consumidor, foi implantada a 

política imperialista e, no final do século, além do resíduo de suas colônias 

americanas, o Reino Unido detinha possessões na África, Ásia e Oceania, além de 

diversas áreas de influência, como China, Oriente Médio e América Latina; o país 

era o maior pólo tecnológico do mundo.  

Todo esse panorama foi importante para a disseminação do futebol no mundo. 

Nessa época, além do intenso intercâmbio de pessoal entre metrópole e suas 

colônias, eram muito comuns outros dois tipos de contato com a cultura britânica. 

Primeiro, a aristocracia de diversos países fora da comunidade britânica procuravam 

mandar seus filhos para estudarem em colégios ingleses; alunos, estes, oriundos 

principalmente da América e de outros países da Europa. Segundo, os operários 

ingleses, mais bem treinados, eram freqüentemente contratados para 

empreendimentos em outros países. Ora, ou os ex-alunos de escolas britânicas, 

regressos a seus países, tentavam arrumar uma forma de continuar praticando o 

esporte bretão ensinando-o a seus colegas (como foi o caso de Charles Miller no 

Brasil), ou então os imigrantes ingleses começavam a praticar entre si nos países 

em que estavam e, assim, disseminavam a cultura do futebol. Um exemplo clássico 

deste último caso é o início do futebol na Argentina, por volta de 1890, onde ele 

começou como uma prática de operários ingleses antes de se espalhar para os 

argentinos. Uma grande marca deixada pelos ingleses são os nomes de grandes 

clubes em inglês (até mesmo daqueles fundados por argentinos), como Boca 

Juniors, River Plate, Newell’s Old Boys, Racing, entre outros. 

Nas colônias do Reino Unido a prática começou restrita aos britânicos. Logo os 

colonos começaram a praticar o esporte e, a partir do momento em que se permitiam 

partidas contra os colonizadores, o esporte passou a funcionar como uma forma de 

desafiar a idéia de superioridade da metrópole. 
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Na Europa o esporte se espalhou rapidamente pelo grande intercâmbio de 

trabalhadores ingleses, embora sofresse resistência de alguns governos, que o viam 

como uma prática “não-nacional”, como ocorreu na Alemanha, cujo governo era 

adversário do Reino Unido na época. Com menos resistência nos países alinhados à 

política britânica na época, o futebol rapidamente se tornou popular no continente 

europeu, e em 1904 as federações de França, Bélgica, Dinamarca, Suécia, 

Espanha, Holanda e Suíça se reuniram em Paris e fundaram a Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA). 

A FIFA logo ganhou projeção de organizador do esporte mundialmente, tornando-se 

verdadeiramente mundial com a filiação dos primeiros países não-europeus: África 

do Sul (1909), Chile e Argentina (1912) e Estados Unidos e Canadá (1913). 

Entretanto, entre os britânicos, criadores do esporte e principais potências da época, 

a idéia de um órgão mundial fundado fora do Reino Unido não foi bem vista. Embora 

tenham se afiliado à FIFA a princípio, as quatro federações britânicas (Inglaterra, 

Escócia, Irlanda e Gales) decidiram boicotar o órgão a partir da década de 1920 

após discussões sobre a profissionalização do esporte, situação que perdurou até 

1946. 

Em cada país que o esporte era desenvolvido, uma marca da cultura local era 

implantada ao jogo, modificando os padrões britânicos e se apropriando do jogo com 

um estilo próprio nacional. Entretanto, entre os membros da FIFA era muito comum 

a realização de jogos internacionais, que botavam frente a frente distintas culturas, 

principalmente na América do Sul e Europa. O intercâmbio se tornou ainda maior – 

intercontinental – com a aparição de equipes sul-americanas nas Olimpíadas e com 

a realização das primeiras Copas do Mundo da FIFA. Entretanto, o jogo continuava 

a se desenvolver cada vez mais isoladamente no Reino Unido, cujas federações 

raramente promoviam excursões pela Europa e desmereciam as competições 

organizadas pela FIFA alegando que o melhor futebol, britânico, não estava 

presente. Isso era baseado no sucesso inicial britânico, cuja equipe conjunta do 

Reino Unido ganhou três dos quatro primeiros torneios olímpicos de futebol (no que 

não ganharam, em 1904, o Reino Unido não inscreveu seu time). Em resposta, 

Vittorio Pozzo, técnico bicampeão da Copa em 1934 e 38 com a Itália, afirmaria que 

“a Inglaterra dificilmente passaria das quartas-de-final naqueles torneios”.  
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A comprovação prática de que o isolamento britânico lhes fora prejudicial não viria 

por pés italianos, entretanto. Três jogos marcantes foram: a derrota por 1 a 0 para o 

inexpressivo time dos Estados Unidos em 1950 (primeira Copa jogada pelas 

federações britânicas), que eliminou a Inglaterra na primeira fase da competição, 

cumprindo a profecia de Pozzo; derrotas para a Hungria de Puskas por 6 a 3 em 

Londres (primeira derrota em casa para um país não britânico) e por 7 a 1 na partida 

de volta, em Budapeste, até hoje a maior derrota inglesa. 

Os ingleses criaram o jogo. Com os demais países britânicos o aperfeiçoaram, 

fundaram suas regras e táticas básicas. Depois o espalharam pelo mundo. Mas o 

que era para ser um ponto de supremacia britânica saiu de seu controle. O futebol 

não pertencia mais ao Reino Unido, já era um esporte mundial, com tantas 

particularidades quanto países praticantes. Os ingleses o inventaram, mas cada país 

fez a sua “reinvenção do jogo”. 

 

 

2.2. Futebol e cultura, e a cultura do futebol 

(MILLER, OLIVER, PEELING, 2002, GALEANO, 2004; HELAL, LOVISOLO, 

SOARES, 2001) 

 

 

2.2.1. Diga-me como jogas que te direis quem és 

 

Há uma tendência mecânica muito tonta em se confundir a cultura com a 

produção de livros […], peças de teatro, quadro […], cinema,... tudo isso é 

cultura também, mas cultura é, sobretudo, o conjunto de símbolos que se 

cria para comunicar-se e identificar-se. E o futebol forma parte desse 

sistema de símbolos. […] A história do século XX raramente menciona o 

futebol, e o futebol é um protagonista fundamental. (GALEANO, 2002, para 

o documentário The History of Football) 

A propagação do futebol pelo mundo já era evidente no início do século XX e o 

fenômeno, que começou como um esporte elitista, se alastrou principalmente nas 
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classes econômicas mais baixas da população. Como já comentado, em cada região 

diferente que se desenvolvia, o esporte ganhava características próprias imprimidas 

pela cultura local. Podemos dizer que o futebol foi, aos poucos, apropriado pela 

cultura e vice-versa, ou, se preferir, que o futebol, dadas suas características e 

importância conquistada, se inseriu no âmbito cultural definitivamente. 

Dado o conceito de cultura por Edward Hall como “a soma total das crenças, valores 

e costumes aprendidos” que acabam por sua vez direcionando grande parte de 

nossos comportamentos, veremos que o futebol tem na sua gama das 

características “fora das quatros linhas” todas essas definições que Hall traz. O 

futebol é permeado de crenças, valores e costumes. Desde entrar em campo com o 

pé direito dando três batidas no chão com o bico da chuteira ou beijar a bola antes 

de cobrar uma penalidade máxima até não aceitar o fato de sua filha namorar um 

rapaz torcedor fanático do time rival. Esse é o reflexo do que o futebol inseriu na 

cultura já estabelecida antes de sua chegada. 

Por estar inserido culturalmente dessa forma, o futebol transparece peculiaridades 

que ele mesmo apropriou dos costumes do povo, o que se faz enxergar, por 

exemplo, nos estilos de jogo, nas famosas “escolas”. Por exemplo, a “escola alemã” 

é regrada, disciplinada, de jogo mais duro e contido. Já a “escola brasileira” é do 

saudoso “futebol arte”, do improviso, da ginga, que reflete a cultura popular do 

Brasil, que viu no esporte uma oportunidade de subversão, de enaltecimento dos 

oprimidos que durante tanto tempo foram mantidos afastados das atividades centrais 

do país. Já em países sul-americanos, onde o povo participou mais ativamente das 

lutas internas, deixando uma marca mais aguerrida na sua cultura, tem-se esse 

espírito de luta exigido de seus jogadores desde pequeno, sendo este, talvez, mais 

valorizado que a técnica refinada. Argentina e Uruguai, por exemplo, são os países 

que mais vezes se enfrentaram no mundo do futebol. Curiosamente, uruguaios e 

argentinos brigaram por muito tempo pelas terras que hoje formam o país daqueles. 

Isso reflete no fato de que cada um de seus 162 jogos tenham sido 162 guerras em 

campo (número de jogos até o final de 2008).  

Nesse e em diversos outros contextos, o futebol pode ser visto como uma 

encenação social. Dois lados que se embatem, o time do torcedor representa seus 

valores (ou, no exemplo citado, seu país), o rival o inimigo a ser superado. O drible é 

a superação do adversário, por vezes sua humilhação. O juiz representa as 
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autoridades no poder, xingá-lo é uma oportunidade imperdível de subversão 

consentida. E, mesmo sendo a autoridade máxima, a elite, o juiz jamais superará a 

importância das equipes, representantes do povo, da torcida. 

Em outros casos, o esporte tem uma representação mais profunda na sociedade. 

Para o Reino Unido, por ter sido o inventor do futebol, foi concedido a oportunidade 

de manter suas quatro federações separadas. As seleções de Escócia, Gales e 

Irlanda do Norte são, hoje, uma das poucas formas de expressão de autonomia 

perante o governo central, de maioria inglesa. E são com elas que essas regiões 

mostram o amor por sua terra, em contraste contra o governo central, e até mesmo 

contra os clubes ingleses, que vendo o esporte ser jogado melhor nos primórdios em 

seus vizinhos (principalmente na Escócia) se apropriou de seus jogadores. Outro 

exemplo complexo e intrigante é a Espanha, país marcado por ser um mosaico 

cultural. No futebol – e também em outros esportes – o país é notório pelo sucesso 

de seus clubes e fracasso da seleção nacional. O futebol se organizou em liga 

nacional pouco antes da Guerra Civil Espanhola, que confirmou Franco no poder 

central. O governo franquista reprimiu as expressões culturais nas diversas 

comunidades espanholas, como País Basco, Catalunha e Galícia. O povo viu em 

seus clubes locais a oportunidade de expressar-se. O time do Athletic Club de 

Bilbao, por exemplo, só permitia jogadores bascos no elenco durante o governo de 

Franco, e foi campeão nacional; títulos do Barcelona eram encarados como sucesso 

catalão, e não espanhol, por sua torcida. Jogadores de culturas diferentes da de 

Madri se recusavam a atender a convocações da seleção. Embora alguns se 

neguem a creditar o regionalismo como interferente no cenário local, como José 

Camacho, ex-jogador e técnico espanhol, outros são enfáticos, como o ex-jogador 

do Barcelona e da seleção espanhola, Carles Rexach, que afirma que “em outros 

países, como o Brasil, a seleção vem antes dos clubes, as crianças sonham em 

defender sua seleção; na Espanha é diferente, e os garotos sonham em defender 

seus clubes locais”. 

Além dos fatos citados, podemos mencionar a grande produção cultural gerada pelo 

futebol, como filmes, documentários, programas de TV, livros e pesquisas. Tudo isso 

nos mostra como o esporte está inserido culturalmente e a cultura também vêm se 

imergir no esporte. Quanto a isso, Eduardo Galeano diz: “Jogo, logo sou: o estilo de 

jogar é uma maneira de ser, que revela o perfil próprio de cada comunidade e 
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reafirma seu direito à diferença. Diga-me como jogas que te direis quem és […]” 

(2004, p.204). Mas o próprio Galeano, na mesma obra, advertiria ao processo de 

uniformização cultural da globalização, refletida também na cultura de mercado 

globalizado do futebol atual. 

[…] O resgate dessa diversidade me parece […] mais necessário do que 

nunca. Estes são tempos de uniformização obrigatória, no futebol e em tudo 

mais. Nunca o mundo foi tão desigual nas oportunidades que oferece e tão 

nivelador nos costumes que impõe […]. (GALEANO, 2004, p.204 e 205) 

 

 

2.2.2. O esporte do povo 

 

“Futebol é fogo de palha”, disse Graciliano Ramos. Quais os motivos que levaram o 

famoso escritor a tal afirmação? Segundo ele, o futebol seria “bem recebido pelo 

público que, de ordinário, adora novidade” (RAMOS apud LOVISOLO, 2001, p.124). 

Entretanto, para Graciliano, seria apenas uma mania passageira, que não duraria 

muito mais que um mês, devido ao fato do nosso povo não ter uma cultura física. 

Apresentando uma fotografia da sociedade em que vive, ele diz que o futebol não é 

esporte para “franzinos, mirrados, fracos, de uma pobreza de músculos lastimável” 

(RAMOS apud LOVISOLO, 2001, p.125). 

Pois bem, Graciliano errou e muito. O futebol erigiu raízes imperecíveis no Brasil, 

seja no interior ou nas capitais, do Oiapoque ao Chuí. Qualquer criança nesse país 

que vir algo esférico rolando já sairá chutando e correndo, esboçando um drible ou 

algo do tipo. Errou ainda no que diz respeito à condenação do esporte por não 

apresentarmos um biótipo atlético, alegação que foi enterrada pelo franzino 

Garrincha, de pernas tortas, o baixinho Platini e o gordinho Maradona, para ficar em 

poucos exemplos. Sem dúvida, pode-se dizer que o esporte do povo é o futebol. 

Explicar como isso foi possível é que não é tão simples. 

Eduardo Galeano tenta nos ajudar a entender o porquê de ser o futebol a “paixão do 

povo”. Primeiro ele levanta os argumentos de que isso só foi possível pelo custo 

quase que zero para se praticar o esporte, comparando ele com o rugby, natação, 

boxe. E como a grande maioria não detinha de alto padrão econômico é de se 
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aceitar tal afirmação. Outro fator que Galeano propõe é a simplicidade da linguagem 

do esporte. Muito simples de se praticar, muito simples de se entender. 

Porém, podemos achar vários outros esportes que se encaixam nessa mesma linha 

de pensamento e que não deram tão certo. Muitos pensadores preferem, então, 

acreditar e aceitar que muito se deve mesmo ao acaso. Sim, o destino. Para eles, 

fazer analogias que emergem facilmente é ser pretensioso. Vincular e justificar que o 

esporte tem muito da dança, da capoeira seria afirmar no “achismo”, coisa de 

romântico populista. Por exemplo, se o futebol se tornasse o esporte da nação no 

Japão iríamos dizer que ele chegou a tal porque tem muito de judô? “É mais que 

evidente que o romanticismo populista permeia a invenção da tradição: a cultura 

surge do povo e, sobretudo, da parte mais excluída ou marginal, o futebol leva a 

marca profunda da cultura, da música, da dança e da luta, dos que dela se 

apropriam em cada contexto nacional ou regional” (HELAL, 2001, p.70).. 

Entretanto, podemos ver outras razões mais concretas do que o simples acaso para 

o sucesso do esporte bretão. No Brasil, por exemplo, a partir da década de 1930, 

deu-se início a uma certa “democratização” do esporte, claro que para uma parte 

muito pequena da população negra, porém já com certa expressão. Agregado a isso, 

assistíamos ao início da penetração do pensamento nacionalista e integracionista do 

período do Estado Novo e é nesse panorama que o futebol começa a se tornar um 

ambiente percorrido por feixes de interesses, discursos e processos simultâneos: é 

ao mesmo tempo um dos únicos domínios, ao lado da música popular e do samba, 

que negros e mulatos têm para ingressarem no sistema econômico brasileiro; 

ingrediente de um discurso de integração nacional e elemento de massificação e 

democratização. 

O futebol se tornou, desde seu início, uma oportunidade para os pobres, negros e 

mulatos de reconhecimento e de subversão social. Desde que o primeiro navio 

negreiro saiu da África e chegou nessas terras que essa classe sofre os impactos do 

domínio econômico e social dos brancos ricos, e no futebol não foi nem um pouco 

diferente, principalmente no período até a década de 1930. O negro inventou o 

drible, e tinha que usá-lo. Era uma questão de saúde, e acabou virando uma 

questão de moral. Ou ele driblava ou levava uma pernada nas canelas. O branco 

podia bater no negro sem que fosse marcada falta, o contrário jamais era aceito. 

Então o ideal era dar o drible para se esquivar e, como o branco não tinha 
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desenvolvido essa habilidade, funcionava como uma superação imediata daquele 

lance, o branco ficara para trás, foi superado. Muito se mistificava sobre a 

superioridade dos brancos perante os negros, em vários campos sociais, e no 

futebol não seria diferente. Não podemos esquecer que a introdução do futebol no 

país deu-se pouquíssimo tempo depois da abolição da escravidão. A presença dos 

negros no esporte gerava desconfiança e mesmo repúdio. Um jogo de futebol nesse 

período era medir forças raciais. 

Apesar de tanta dificuldade em ascender, tivemos negros pioneiros que vieram para 

quebrar essa dita superioridade racista. Começaremos falando de Artur Friedenreich, 

o primeiro grande artilheiro do futebol brasileiro. Dono de um drible curto e rápido, 

com seu jeito moleque de jogar, Artur foi um craque do improviso. Filho de um 

comerciante alemão com uma lavadeira negra brasileira, o mulato claro de olhos 

azuis driblou também o preconceito e foi o responsável direto pelos títulos Sul-

americanos que o nosso país conquistou em 1919 e 1922. Devido à valentia que 

tinha em campo a imprensa internacional o denominou “El Tigre”; veio a morrer em 

1969, frustrado por não ter jogado uma Copa do Mundo. Depois de Friedenreich, um 

ícone que despontaria defendendo as três cores do tricolor paulista e ficou 

conhecido como “Diamante Negro” foi o saudoso Leônidas da Silva. Com 19 anos já 

defendia a seleção canarinho, aos 27 foi artilheiro e eleito o melhor da Copa do 

Mundo de 1938, na França. Leônidas ficou conhecido por sua imensa habilidade 

com a bola nos pés, genialidade de jogadas e por ter inventado uma delas. Em 24 

de abril de 1932 o mundo conheceu a bicicleta, jogada dotada de muita capacidade 

de improviso para sua execução. O “Diamante” veio a falecer em 2004, vítima das 

várias complicações que o Mal de Alzheimer lhe causou. Seria o chocolate criado 

pela Lacta, de mesmo nome do apelido de Leônidas, uma mera coincidência? Não. 

É uma real homenagem, que o craque nunca cobrou nada para que fosse usada 

pela empresa (pt.wikipedia.org).  

Agora, falar de ícone, gênio, craque e negro e não falar de Pelé é uma ofensa no 

país do futebol, ou melhor, no mundo do futebol. Edson Arantes do Nascimento, 

eleito o atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em 1999, é 

considerado o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Entre os anos de 1956 

e 1974, Pelé passou indiscutíveis 18 anos de sucesso no Santos Futebol Clube, da 

cidade homônima do estado de São Paulo. De 1957 a 1971 foi o camisa 10 da 
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seleção brasileira, sendo tricampeão da Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), ou 

seja, participou de todos os títulos mundiais do país até aquela época. Devido aos 

seus feitos com a camisa 10, o Rei, como ficou conhecido, imortalizou-a 

simbolicamente como o número do melhor jogador do time, tanto no Brasil como no 

exterior. Com 1.284 gols marcados e 1.375 partidas realizadas, resultando numa 

média de 0,93 gols por partida, Pelé já foi além de artilheiro, professor de Educação 

Física, formado em 1974 pela Universidade Metropolitana de Santos, ator – atuando 

em cinco filmes e uma novela –, cantor – gravando com Elis Regina em 1969 –, e 

ministro dos Esportes de 1995 a 1998. Além disso, ele dá o nome à lei que 

regulamenta as negociações de jogadores no futebol brasileiro: a Lei Pelé. 

Outro fator fundamental para o desenvolvimento popular do futebol é o fato de ser, 

talvez, o esporte que aceita o maior número de biótipos diferentes. Craques já 

surgiram em todos os continentes, de todas as cores, variados pesos, massas 

musculares e alturas. Além dos casos já citados de Garrincha, Platini e Maradona, 

enunciá-los aqui decorreria mais do que este capítulo nos permite. Além disso, o 

jogo de futebol é simples e não exige grande precisão como outros esportes – 

embora quanto melhor a precisão de um jogador de futebol, maiores suas chances 

de sucesso. Por exemplo, se reunirmos algumas pessoas sem prática esportiva 

alguma e a colocarmos para praticar vôlei, basquete e futebol, muito provavelmente 

o jogo que fluirá melhor será o futebol. No exemplo citado, basquete e vôlei exigem 

uma precisão muito maior para movimentar o jogo, naquele para fazer as cesta, 

neste para simplesmente manter a bola no ar. 

De todos e de tudo que foi dito anteriormente nesse tópico não se tem o que 

mencionar em destaque sobre países como Estados Unidos, por exemplo. Pois bem. 

É nesse ponto que mora a inversão na sociedade global que o futebol proporciona. 

Contrariando a estrutura dominante na economia mundial, o futebol traz como 

referência na formação de atletas de ponta a América do Sul e a África. O grande 

celeiro de craques para o futebol que se tornaram tais continentes é muito oposto ao 

seu domínio econômico em relação aos demais países desenvolvidos. Podemos 

comparar os jogadores talentosos desses lugares com os recursos naturais dos 

mesmos. Tomando como exemplo o Brasil. Tem-se craques em todos os cantos, de 

diferentes tipos, assim como seus recursos minerais que são diversificados. E assim 

como tais recursos, nossos craques são vendidos a preços muito baixos e 
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aproveitados com muita genialidade comercial, dando títulos e mais títulos em 

países ricos como Inglaterra, Itália e França, sem falar nos países árabes que por 

meio dos petrodólares estão levando cada vez mais brasileiros para jogar em 

lugares que não tem uma liga nacional instituída com mais de uma década.  

Mas ainda assim, com toda essa estrutura que os grandes centros econômicos 

conseguem erguer em torno do futebol, atraindo os melhores atletas de todos os 

pontos do globo, o futebol aparece com um atrativo irresistível à massa: a “zebra”. O 

futebol é o esporte que mais surpreende pelos seus resultados. Quem nunca ficou 

boquiaberto com o último colocado de um campeonato derrotando o líder absoluto? 

Quando parece que o futebol esgotou as oportunidades de subversão externas ao 

jogo em si, ele apresenta essa concreta possibilidade de “subversão interna”. Até 

hoje os clubes sul-americanos, com todas suas dificuldades financeiras, não foram 

superados em títulos mundiais pelos clubes europeus. 

 

 

2.2.3. O ópio do povo? 

 

“Estamos prestando um serviço à nação. O que queremos é manter as pessoas 

contentes” (MILLER, OLIVER, PEELING, 2002). Assim definiu Santiago Bernabéu, 

presidente do Real Madrid, a missão de seu clube durante a ditadura de Franco. A 

grande dimensão que o futebol tomou na vida do torcedor por diversas vezes gerou 

a idéia de que o futebol, quando sabiamente usado, seria fácil instrumento de 

manipulação popular, da velha política romana de pão-e-circo. Enquanto tudo 

transcorresse bem para o povo dentro de campo, as injustiças sofridas fora dele 

seriam momentaneamente esquecidas. Por esse pensamento teorizar um efeito 

“alucinógeno” e “viciante” do futebol na população, o termo “ópio do povo” virou 

alcunha do esporte. 

É de um colega de profissão de Bernabéu, Vicente Calderón, ex-presidente do 

Atlético de Madrid, a seguinte frase: “O futebol é bom para que as pessoas não 

pensem em outras coisas mais perigosas”. De fato, quando o assunto é futebol e 

política, as mútuas interferências desses campos de interesse público realmente se 
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fazem misteriosas para os torcedores. De apelo maior popular, os aficionados por 

futebol se importam mais com os resultados dentro do gramado do que dos 

caminhos oficiais para que o país está caminhando. No próximo capítulo será mais 

detalhada esta delicada relação. 

Um fato curioso a se notar está no relato de Pietro Rava, jogador da seleção italiana 

na década de 1930, sobre a final da Copa de 1938, em Paris. A partida seria 

disputada entre a Hungria e o selecionado italiano, então campeã olímpica e mundial 

e uma das armas de publicidade do regime fascista. Segundo Rava, as cenas 

protagonizadas pelos italianos no estádio eram dignas de filme: a torcida italiana, 

sendo formada na grande maioria por emigrantes fugitivos do regime de Mussolini, a 

princípio ofendia clamorosamente os jogadores de seu país, mas a cada gol italiano 

os mesmos torcedores que os ofenderam, agora vibravam e se abraçavam nas 

arquibancadas do estádio. 

O fato é que muitos pensadores, principalmente de esquerda, condenam o jogo por 

esse efeito de deixar o povo alheio às lutas sociais, embora o futebol tenha sido 

usado como elemento político de regimes socialistas, também. Uma história 

mundialmente difundida sobre o futebol é a do “jogo da morte”. Segundo essa 

história, o time do Dynamo Kyiv, preso pelos alemães em 1942 durante a ocupação 

nazista à Ucrânia (então componente da União Soviética) na Segunda Guerra 

Mundial, foi mantido em um campo de concentração próximo a Kiev, capital 

ucraniana. Lá, como forma de propaganda nazista, os alemães formaram um time 

para jogar contra os jogadores do Dynamo. No intervalo do jogo, os generais nazista 

vendo a iminência da derrota para os famigerados prisioneiros, ameaçaram os 

jogadores de morte, caso vencessem. Os soviéticos, em ato heróico, ganharam o 

jogo e foram todos fuzilados após a partida. Hoje, historiadores ucranianos 

combatem essa versão oficial da história e a atribuem à propaganda soviética de 

reconstrução do orgulho nacional no pós-guerra. Segundo pesquisas do jornalista 

ucraniano Vitaly Yerenkov, ocorreram alguns jogos entre os jogadores do Dynamo e 

os alemães, no qual os ucranianos levavam ampla vantagem, embora confirme os 

fatos de que os jogadores sofressem pressão psicológica durante os jogos e que 

estes eram de fato importantes para a auto-estima dos prisioneiros, até o dia em que 

foram transferidos para outros campos de concentração. Eventualmente, alguns 

morreram nesses campos, mas muitos sobreviveram à guerra, a princípio vindo a 



29 

 

ser investigados como colaboradores nazistas por terem jogado com os alemães. 

Depois, suas verdadeiras tragédias pessoais foram decorrentes do fato de jamais 

poderem voltar a jogar, pois os heróis da história oficial do “jogo da morte” deveriam 

estar todos mortos. 

Entretanto, é preciso diferenciar o fato do futebol ter sido, sim, usado como 

instrumento de manobra política da hipótese de colocá-lo como responsável principal 

desses atos. A ditadura militar no Brasil usou do futebol para sua propaganda, mas o 

futebol não estava a serviço da ditadura. Entenda-se aqui o futebol em sentido 

amplo, o jogo, o esporte, que abrange em sua gama desde o selecionado nacional 

até a partida entre amigos no fim de semana. Que instituições que regem o esporte 

profissional podem se colocar a serviço político, não é negado, mas o futebol cultura 

não. Nelson Rodrigues ia além do futebol-arte e citava o futebol-poesia (dizia ele que 

quando se vai a um jogo, no Maracanã ou na esquina, se busca sempre a poesia). 

Quanto à questão do futebol como “ópio do povo”, João Saldanha, técnico, 

comentarista e notório militante de esquerda do Brasil do século XX, atestava:  

Futebol não é alienação: é lazer. E lazer faz parte da vida. O homem precisa 

– para viver – de casa, comida, roupa; são indispensáveis ao ser humano. 

Para manter essas coisas, precisa de trabalho. Para viver, precisa de lazer. 

Precisa caminhar, passear, namorar, se divertir e tudo mais. O futebol é um 

lazer que tem uma expressão de arte, como o tênis (SALDANHA, apud 

SIQUEIRA, 2007, p.459). 

 

 

2.2.4. O futebol vale mais que mil canhões 

 

O futebol começou como um simples esporte, atividade de entretenimento. Aos 

poucos foi entrando na vida das pessoas e ganhando fãs, se tornando algo mais 

sério, mais que um jogo, uma cultura, um estilo de vida. Mas, com sua grande 

aceitação popular e repercussão internacional, logo passou a ser visto, também, por 

hábeis estrategistas políticos como uma poderosa arma nesse campo de batalha. 

Desde então muitos jogos tomaram dimensões maiores que embates entre equipes, 
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maiores até do que o significado do jogo para o íntimo dos torcedores, e ganharam 

contorno de assuntos de estado, até de segurança nacional. 

Já no começo da era das Copas do Mundo, o Mundial de 1934 foi realizada na Itália, 

então sob o governo de Mussolini, como uma demonstração da capacidade de 

organização dos fascistas. Mais do que isso, Il Duce Mussolini acertaria tudo para 

manter a taça, recém chegada do Uruguai, em solo italiano, mostrando a 

superioridade racial itálica. Os italianos, após duas partidas nas quartas-de-final em 

que se digladiaram quase até a morte com os espanhóis – na segunda partida, de 

desempate, a Itália começou sem 4 titulares e a Espanha sem 7, todos por 

contusões do primeiro jogo – enfrentariam a forte Tchecoslováquia na final. 

Informações teriam sido passadas por fontes seguras ao técnico tcheco que o árbitro 

da partida havia jantado na noite anterior ao jogo com Mussolini em pessoa. Fato é 

que a Itália ganhou por 2 a 1, gol da vitória na prorrogação, com clamorosas 

alegações de que na jogada um italiano havia carregado a bola com a mão. Outro 

fato é que a superioridade itálica foi conseguida naquela partida com forte 

contribuição de dois jogadores argentinos de nascimento: Orsi fez o primeiro gol e 

Guaita deu a assistência para o gol do título. Outra Copa organizada com o mesmo 

propósito foi a de 1978, na Argentina, durante a ditadura militar daquele país. Mais 

uma vez o time da casa foi campeão sob fortes suspeitas de armação de resultados, 

sobretudo na partida que deu sua classificação à final, contra o Peru. A Argentina 

deveria ganhar por 4 gols de diferença, e sem grande resistência peruana fez 6 a 0. 

Muitos governos se aproveitaram do sucesso de suas seleções para se promover. 

Após a Copa de 1970 a ditadura militar brasileira não hesitou em posar ao lado dos 

craques daquele time e estampá-los ao lado dos slogans ufanistas do governo, 

como “ninguém segura mais este país”. Muitos culpam a queda do técnico João 

Saldanha, que havia formado aquela equipe para as eliminatórias em 1969, por o 

governo não querer ver o sucesso brasileiro ligado a um comunista atuante. 

Saldanha era filiado ao PCB, então clandestino, e aproveitou ao máximo seu tempo 

de exposição na mídia – principalmente estrangeira – para denunciar os crimes do 

governo. O Ministro dos Esportes da época, General Jarbas Passarinho, nega o fato. 

Pinochet, não podendo contar com o sucesso de sua seleção no Chile, se tornou 

presidente do clube mais popular do país, o Colo Colo. 
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Mestres em tomar proveito do esporte para propaganda política, os governos 

comunistas não poupavam esforços para investir no esporte. Entretanto, sem 

conseguir competir com os atrativos do futebol profissional de seus vizinhos da 

Europa Ocidental, estes concentraram suas forças no futebol olímpico, que só 

permitia atletas amadores até a década de 1980. E entre 1958 e 1988 só a França, 

em 1984, conseguiu ganhar o ouro não sendo comunista. Era a glória do futebol 

vermelho. 

Um fato curioso aconteceu na ditadura de Perón na Argentina. Durante seus anos de 

governo, ao invés de incentivar os esportes em busca de glória e reconhecimento 

para seu governo como a maioria dos estadistas, Perón fez o oposto. Com medo de 

que um revés do selecionado argentino em gramados internacionais abalassem a 

confiança de seu povo, ele desestimulou a seleção argentina, que ficou inclusive 

sem disputar eliminatórias no período de seu governo, coincidente com as Copas de 

1950 e 1954. Em 1958 os temores de Perón se confirmaram; com ele fora do poder, 

a Argentina se classificou à Copa da Suécia e de lá foi eliminada na primeira fase. A 

torcida agrediu os jogadores na volta deles a Buenos Aires atirando-lhes moedas. 

Outros fatos interessantes a se notar envolvendo política e futebol: em 1938 a Copa 

ficou com uma equipe a menos do que o previsto porque a Alemanha Nazista havia 

unificado a Áustria, que havia se classificado, e os austríacos jogariam junto aos 

alemães; em 1967 as facções rivais da Guerra Civil Nigeriana decidiram fazer trégua 

de 48 horas para o Santos de Pelé fazer um amistoso em Lagos; se o futebol parou 

uma guerra, deflagrou outra, em 1969, quando a guerra entre El Salvador e 

Honduras teve seu estopim em uma partida das eliminatórias. 

No meio de tudo isso, a FIFA, órgão máximo do futebol mundial, sempre se mostrou 

alinhada aos interesses políticos dominantes. Quando a União Soviética se recusou 

a jogar a repescagem das eliminatórias de 1974 no Estádio Nacional de Santiago 

porque Pinochet usava o campo deste para execução de militantes de esquerda, a 

FIFA se manteve alheia confirmando o WO a favor dos chilenos. O órgão nunca 

pensou duas vezes em punir jogadores que jogaram por seus países durante 

processos de independência, ou proibir que estes mostrassem frases de divulgação 

de apoio a alguma causa dentro dos gramados. Em contrapartida, fez do almirante 

Carlos Alberto Lacoste, organizador do Mundial de 1978 na Argentina, vice-

presidente da instituição. O almirante era suspeito de ser mandante do atentado 
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contra o então Secretário da Fazenda da Argentina Juan Alemann, que questionou o 

número dos gastos do torneio. 

 

 

2.2.5. O futebol vale mais que mil dobrões 

 

“Futebol é a coisa mais importante entre as não-importantes”, roga o ditado popular. 

Bem, o futebol já era profissão no Brasil em 1930, e hoje é um grande campo em 

que o dinheiro rola muito fácil, e não é pouco dinheiro, as cifras giram em milhões de 

dólares e euros.  

Os investimentos são altos para quem almeja atingir lucros e resultados de escalas 

também grandiosas. Se investindo de maneira ideal tais volumosas quantias, têm-se 

faturamentos modelo por temporada. Exemplo disso são os clubes europeus. 

Segundo a consultora financeira Deloitte Touche Tohmatsu, o clube espanhol Real 

Madrid faturou 351 milhões de euros na temporada 2006/07, seguido pelo inglês 

Manchester United com 315,2 milhões de euros. A consultora lançou um ranking 

mundial com os 20 clubes mais ricos e seus faturamentos, e esse foi preenchido 

todo com times europeus (6 ingleses, 4 alemães, 4 italianos, 3 espanhóis, 2 

franceses e 1 escocês). Então, o futebol e esporte nenhum nos dias de hoje podem 

estar entre essas ditas “coisas não-importantes”. Um faturamento desse tamanho só 

é atingido por grandes empresas, ou seja, os clubes estão tomando esse formato, 

de grandes empresas (globoesporte.globo.com) 

Essa é a realidade da última década. Clubes não são mais apenas clubes de futebol, 

são grandes empresas, com grandes faturamentos e muitos sócios. A figura do 

“cartola”, aquele dono do time, barrigudo e sem pinta nenhuma de bom nos negócios 

dá o lugar para empresários, muito bem entendidos de comércio, negociações e 

investimentos altíssimos. Empresários, esses, que já obtinham sucesso com 

grandes empresas pelo mundo e resolveram investir em um segmento que gera 

muitos recursos quando bem investido. Isso traduz um momento em que o futebol 

mundial de profissionalização intensa nos investimentos e no esporte, e a Europa já 

está muito avançada em relação à América do Sul. 
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Tais investidores levam muito a sério seus papéis nos clubes e cuidam do time com 

uma atenção especial, ficando muito próximos das equipes, tal como os citados 

antigos dirigentes fazem, porém com muito mais recursos e organização. É o caso 

de Roman Abramovich, um milionário russo que é atualmente o proprietário do 

Chelsea, da Inglaterra. Comprou a equipe em 2003, por 140 milhões de libras, junto 

a Ken Bates. Abramovich transformou o Chelsea em uma equipe muito competitiva, 

e recheada de craques internacionais, investindo 100 milhões de libras para 

contratar novos craques para o time. Esses investimentos resultaram em um 

faturamento anual na temporada 2006/07 de 152 milhões de libras. Abramovich 

está, muito ativamente, ligado à equipe, sempre presente à maioria das partidas do 

Chelsea, além de passar muito tempo com os jogadores dentro e fora do campo 

(globoesporte.globo.com). 

Claro que esse mercado valioso e complexo que se tornou o futebol não aparece 

desde sua invenção. Desde os primórdios do esporte e até as primeiras décadas do 

século XX tinham-se muito poucos estádios, e muito menos ainda cobrança de 

ingressos para assistir as partidas. O público espectador era pouco também, então 

mesmo que se cobrasse entrada (caso o campo fosse fechado), a bilheteria teria um 

lucro baixíssimo. Mas o futebol se mantinha bem, pois os salários dos jogadores 

também não eram altos, a maioria ganhando muitas vezes menos que um 

trabalhador comum de classe baixa e tendo outro emprego além de jogador. Porém 

um dos maiores desafios para os clubes atualmente, principalmente os de médio 

porte, é a geração de recursos próprios, para que o patrocínio seja um aliado nas 

finanças e não a total renda do clube. 

Diante disso, vale a pena pensar: até que ponto isso é benéfico para o esporte? O 

futebol deixa de ser apenas um esporte para virar comércio, um precioso mercado. 

E como conseqüência concreta é possível enxergar que o amor ao clube, à camisa, 

não é algo mais tão comum no esporte. No período que antecedeu essa 

comercialização exacerbada do futebol, era comum ver craques que eram a 

identidade do clube (O Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha e Nilton Santos, o 

Flamengo de Zico, o Vasco de Roberto Dinamite, entre outros). Isso porque eles 

eram jogadores que defendiam seus clubes e honravam a tradição dos mesmos, e 

por lá jogaram grande parte de suas carreiras, dando alegrias aos torcedores. 

Porém, nesse segundo período em que estamos vivendo, muito diferente dos fiéis 
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torcedores – que nunca trocam seu time do coração –, os jogadores trocam de clube 

várias vezes durante suas carreiras profissionais, permanecendo, em muitos casos, 

apenas uma temporada no clube e já jogando a próxima vestindo a camisa do time 

rival. Sem dúvida, o que fala mais alto no esporte é o dinheiro. Exemplo disso é José 

Roberto Gama de Oliveira, o baiano Bebeto, que foi campeão brasileiro pelo 

Flamengo em 1987, e em 1989 já estaria sendo campeão do mesmo torneio pelo 

arqui-rival, o Vasco da Gama. Bebeto foi de xodó da torcida do Flamengo e odiado 

pela torcida do Vasco para xodó do Vasco e odiado pelo Flamengo, em menos de 

dois anos. E muito tem ficado para trás a vontade de vestir a camisa das seleções 

nacionais, em preferência por defender os interesses dos clubes, que pagam os 

salários dos jogadores. 

E falando em rivalidades, essas também estão se dissolvendo com o tempo. Com 

tanta comercialização, as tradições estão ficando em segundo plano. Muitos 

clássicos que já foram grandes batalhas em campo, hoje soam como piada, pois ou 

um time está muito mais estruturado financeiramente – o que lhe dá um time muito 

superior ao rival –, não acontecendo assim uma partida disputada, ou os dois times 

estão afundado em dívidas, sem recursos e sem um time e reputação de qualidade, 

que o jogo é daqueles difíceis até de se ver. Esse é o caso de Esporte Clube Bahia 

e Esporte Clube Vitória, ambos do estado da Bahia, no Brasil. O time do Vitória está 

na primeira divisão, fazendo uma boa campanha, ao menos que o levará para a 

disputa da Copa Sulamericana – onde se classificam do 5º ao 13º colocado – e o 

manterá na primeira divisão para o ano de 2009. Já o Bahia, faz uma campanha 

razoável na série B, que o deixa sem chances de acesso à série A do futebol 

brasileiro no ano seguinte. Detalhe: ambos têm uma porcentagem de 

aproveitamento que gira em torno de 40% e 50%, porém como a série B é muito 

mais nivelada tecnicamente, o time do Bahia se vê em pior condição. Times que 

vivem lados completamente diferentes atualmente, mas que já proporcionaram 

grandes disputas quando estavam juntos na elite do futebol juntos.  

Outro exemplo similar é o acesso à elite do futebol no Brasil. Dos quatro que 

chegarão à série A em 2009, encontramos equipes sem nenhuma tradição no 

futebol nacional, como Santo André e Grêmio Barueri. Ou seja, esses times que irão 

para a série A em 2009 são clubes sem grande expressão nacional, sem grandes 

conquistas, sem grandes torcidas. São clubes ascendentes devidos aos altos 



35 

 

investimentos regionais, que estão ganhando o lugar dos mais tradicionais que não 

têm uma geração de recursos e investimento que acompanha a atual conjuntura do 

futebol. 

Podemos destacar, ainda, como conseqüência da mercantilização do futebol, o 

grande jogo de poderes que passou a reger o esporte, assim como ocorre em 

qualquer grande negócio. Hoje, uma partida, um gol, pode significar a perda ou o 

ganho de muito dinheiro. Conseqüentemente, o futebol virou alvo de agiotagem e de 

atitudes que desrespeitam os próprios atletas. Denúncias de manipulação de 

resultados visando interesses financeiros, inclusive de casas de apostas, tornam-se 

cada vez mais freqüentes, como o “Caso Edílson”, que abalou o futebol brasileiro em 

2005, quando o árbitro Edílson Pereira de Carvalho confessou influenciar resultados 

a mando de uma rede de apostas. Outro caso mundialmente famoso foi o “giuoco 

caos”, como ficou conhecido os eventos que levaram os times do Milan e Juventus a 

serem punidos por manipulação de resultados em duas temporadas do campeonato 

italiano; esta última, inclusive, teve seus dois títulos dessas temporadas retirados e 

foi rebaixada à série B do campeonato. 

Outras denúncias interessantes nos são fornecidas por João Saldanha em carta à 

revista Placar em 1970, enviada pouco após sua demissão do cargo de técnico da 

seleção brasileira e publicada em 27 de março daquele mesmo ano. Já naquele 

texto, Saldanha fazia denúncias que permanecem muito atuais. Não poupou críticas 

aos dirigentes do futebol, que visando faturamento para seus clubes e 

enriquecimento próprio, usavam os jogadores além de seus limites. Denunciou como 

formas de abusos os contratos abusivos, os excessos dos calendários de jogos e o 

uso de doping e infiltração para colocar os jogadores em campo. Falou ainda do 

corte de jogadores pelos médicos da seleção por interesses em promover outros 

com convocações à equipe canarinho. Criticou, sobretudo, os presidentes da CBD 

da época, João Havelange, e o médico da seleção, Lídio Toledo, protagonista de 

diversos diagnósticos questionáveis favoráveis a interesses financeiros da CBD – 

como dopar Pelé para que ele estivesse em campo e cortar atletas saudáveis do 

time. Lídio Toledo, em 1998, seria protagonista do caso Ronaldinho na Copa da 

França, quando deu condições de jogo ao camisa 9 na final da Copa no mesmo dia 

em que ele sofrera uma convulsão nervosa (SIQUEIRA, 2007). 
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Para ilustrar o que Saldanha denunciou, podemos usar como exemplo o caso da 

altitude na FIFA. Já com os excessos do calendário de 1969, a seleção brasileira 

tinha tempo de se reunir e treinar para ganhar entrosamento antes das eliminatórias 

e, para o planejamento daquele ano, Saldanha definiu uma ambientação de 20 dias 

para a equipe em Bogotá antes da estréia contra a seleção local, por causa da 

altitude da capital colombiana – vitória brasileira por 2 a 0 naquela partida. Hoje, 

muito pior, as seleções têm menos de uma semana para treinar para qualquer 

partida oficial e raramente conseguem uma preparação adequada para jogar em 

altitudes elevadas. Em resposta a esse problema isolado, a FIFA cogitou proibir 

jogos em altitudes superiores a 2.500 metros, uma medida tampão a um problema 

muito mais profundo em sua estrutura e que só afetaria países de pouca influência 

política na entidade: times importantes de Peru e Chile não poderiam mandar seus 

jogos internacionais em casa; Equador e Colômbia não poderiam mais jogar sequer 

em suas capitais; a Bolívia teria a prática de futebol internacional limitada a apenas 

uma cidade (Santa Cruz de La Sierra). Por movimentação dos países andinos 

internamente na Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) o veto, 

considerado discriminatório, foi praticamente anulado: o limite foi para 3.000 metros 

apenas para jogos internacionais da FIFA, com liberação especial para La Paz. 

Em contrapartida, a mercantilização do futebol trouxe à tona um respeito maior ao 

torcedor como cliente. Hoje ele pode se programar com antecedência para algum 

evento, pois tabelas são liberadas para toda a temporada, e caso algo ocorra que 

prejudique seu espetáculo ele está amparado pelas leis de proteção aos clientes na 

maioria dos países. E, contra os casos de manipulação já citados, é possível ver 

atitudes de governos de diversos países já se movimentando pela moralização do 

esporte, e tratamento do assunto futebol com o respeito que merece. Hoje no Brasil, 

por exemplo, temos um rigoroso “Estatuto do Torcedor” e o Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva (STJD) é um dos órgãos mais ágeis do Poder Judiciário, para 

evitar prejuízo aos torcedores por problemas no calendário dos campeonatos devido 

a algum impasse judicial. Além disso, para os mais fanáticos hoje é fácil encontrar 

uma variedade enorme de produtos de seu clube. 

Dentre o leque de possibilidades para gerar recursos existem as maneiras mais 

comuns utilizadas. Além das já mencionadas, mas amplamente combatidas, 

compras dos clubes por grandes investidores, e das vendas de ingressos e dos 
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patrocínios, têm-se ainda as transmissões pela televisão, a presença e/ou realização 

de grandes eventos ou torneios, uso da imagem do clube e de seus jogadores, etc. 

Percebe-se que grande parte dessas fontes depende diretamente dos resultados 

apresentados em campo, ou seja, se o time mostra bons resultados, vence jogos, 

ele gera mais fontes de renda. 

Nota-se um ciclo nessa questão. Se o clube garante resultados positivos, os 

recursos financeiros aparecem em melhor quantidade. Tendo dinheiro em caixa, o 

clube pode investir, contratar melhores jogadores, pagar salários em dia, manter 

uma infra-estrutura de boa qualidade, o que irá proporcionar melhores resultados em 

campo, e assim gerar mais recursos financeiros para o caixa. Ainda nessa questão, 

um exemplo desse ciclo é o uso da imagem dos jogadores para fins comerciais. Isso 

só atinge resultados favoráveis quando esses estão em um bom momento, seja 

profissional ou pessoal. Sabemos que as pessoas, ou a maioria delas, gostam de 

estar próximas de celebridades, de falar e tirar fotografias com elas. Isso faz com 

que a presença de personalidades em determinadas ocasiões possa gerar um 

aumento exorbitante nas vendas de produtos e serviços licenciados, por exemplo. 

Nesse “tipo” de mercado que é o futebol temos paixão, esporte e celebridades, e 

assim chegamos aos fãs. O fã é o público-alvo mais importante do mercado 

esportivo. É o bem mais valioso que um esporte, atleta, liga ou clube pode ter. Eles 

têm valor maior que clientes fiéis, pois ultrapassam o limite da racionalidade, muitas 

vezes. Eduardo Galeano, a respeito disso, disse: “o torcedor, contra todas as 

probabilidades favoráveis de se assistir o jogo do conforto de sua casa, é levado por 

uma força maior à sua peregrinação semanal ao desconforto dos estádios para se 

sentir parte do espetáculo” (GALEANO, 2004, p.18). Além da ligação emocional, 

existe um componente a mais nessa relação: a fidelidade inquestionável. Prova 

disso é que um homem (ou mulher) ao longo de sua vida troca de emprego, de 

cidade, de esposa (ou marido) e, dependendo do caso, até de sexo, mas raramente 

ele irar mudar de time. Pode ser isso que leva o futebol a ser um mercado de tanto 

sucesso e cliente fidelíssimos. Como disse Nelson Rodrigues, o futebol pode 

acontecer sem estádio, sem técnicos, sem comentaristas e até sem jogadores, mas 

nunca sem o torcedor (RODRIGUES, apud MARON FILHO e FERREIRA, 1987, 

p.153). Ele, que começou como a alma do espetáculo, agora é a alma do negócio. 
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2.3. Futebol no Brasil 

(RODRIGUES, RODRIGUES FILHO, 1987; MILLER, OLIVER, PEELING, 

2002; www.bolanaarea.com, www.cbf.com.br, www.rsssf.com, 

pt.wikipedia.org)  

 

 

2.3.1. O futebol encontra sua verdadeira casa 

 

No final do século XIX, o futebol chega a terras brasileiras da mesma forma como 

chegou a diversos outros países pelo mundo, como um produto de importação 

inglês, tendo seus primeiros passos no estado de São Paulo. São Paulo Athletic 

Club. Esse é o nome da primeira equipe de futebol do Brasil, formada em 1894 por 

Charles Miller. Mas esse time não se tornaria um grande clube de futebol, e sim um 

grande clube em outro esporte inglês de menos tradição no Brasil: o rugby. Charles 

Miller, considerado o pai do futebol no Brasil, era paulista, filho de pai escocês, e 

assim como outros jovens de classe média e alta, foi estudar ainda garoto no Reino 

Unido. Lá, conheceu e praticou o esporte bretão e, retornando a São Paulo, trouxe 

com ele livro de regras e equipamentos de jogo. 

O primeiro clube destinado somente ao futebol foi o Sport Club Internacional, 

fundado em 1899 em São Paulo e extinto em 1933 – vale deixar claro que esse não 

tem ligação alguma com o Sport Club Internacional fundado em 1908, em Porto 

Alegre, no Rio Grande do Sul. Logo depois, na mesma cidade e no mesmo ano de 

1899, foi fundado o Sport Club Germânia, hoje com o nome de Esporte Clube 

Pinheiros. 

Devido à extinção do departamento de futebol do Germânia, que se tornou 

posteriormente um clube social com áreas de recreação e esportes amadores, o 

Sport Club Rio Grande, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é considerado 

primeiro clube de futebol, ainda em atividade, a ser fundando no Brasil. O clube tem 

sua data de fundação registrada em 19 de junho de 1900. Em homenagem ao clube, 

a extinta Confederação Brasileira de Desportos (CBD), hoje Confederação Brasileira 
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de Futebol (CBF), em 1976 instituiu a data de fundação do clube como o "Dia do 

Futebol". 

Em 1901 é fundada a Liga Paulista de Football, sendo a primeira liga estadual no 

país e de suma importância para o desenvolvimento do futebol no estado de São 

Paulo, pois além de promover maior organização, serviu de incentivo para que novos 

clubes fossem se profissionalizando. Logo depois, em 1902, foi realizado o 

Campeonato Paulista de Futebol, primeiro campeonato oficial no Brasil, tendo o São 

Paulo Athletic Club como campeão.  

Com o caminhar do tempo foram surgindo novos clubes no estado paulista que 

tiveram forte atuação nos primeiros anos do século XX, como o Americano, São 

Bento, Internacional, Ypiranga e o Paulistano, mas infelizmente logo deixaram de 

praticar o futebol, tomando rumos diferentes. 

Já no Rio de Janeiro, em 1902, foi fundado o tricolor Fluminense Football Club, 

primeiro clube de futebol do estado e que teria grande importância para estimular a 

criação de uma liga carioca e organizar o futebol na cidade maravilhosa. A partir de 

1904, novos clubes surgiram no estado do Rio, entre eles, o Botafogo Football Club 

(atual Botafogo de Futebol e Regatas) e o América. E no ano de 1906, o primeiro 

Campeonato Carioca foi disputado, no qual o Fluminense sagrou-se campeão. 

Entre 1910 e 1919, o futebol começa a se espalhar de vez pelo país, assumindo 

importâncias proporcionais ao tamanho do Brasil. Mais times e federações surgem e 

o esporte torna-se cada vez mais popular. Em 1910, por exemplo, após uma visita 

do Corinthians F. C. de Londres ao Brasil, surgiu em São Paulo o atual Sport Club 

Corinthians Paulista. Logo depois, no Rio de Janeiro, o Clube de Regatas do 

Flamengo começaria a jogar futebol, em 1912, assim como Club de Regatas Vasco 

da Gama faria em 1915. Vale recordar que ambos existiam antes do século XX, 

porém eram clubes que se dedicavam à prática do remo. 

Daí para frente, surgem campeonatos estaduais espalhados pelo país, despertando 

o interesse de toda a massa, principalmente na década de 1920. Marco importante 

para a consolidação do futebol no Brasil é o surgimento do Torneio Rio-São Paulo, 

em 1933. Aí está o começo da integração entre regiões e estados, mostrando que o 

futebol estava muito bem aceito em regiões em que os diferentes costumes e 

tradições não atrapalharam a aceitação e o gosto pelo esporte, e sim aumentaram a 
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rivalidade e deram um “tempero” ainda maior ao espetáculo. Sem tais condições o 

campeonato nacional não seria possível, ou até seria, mas com certeza não seria 

um campeonato com as características atuais, recheado de times de diversos 

estados, cada um com suas peculiaridades. 

É importante mencionar neste processo de popularização do futebol no Brasil que 

nos primeiros anos houveram muitos pioneiros ligados à disseminação do esporte. O 

futebol brasileiro teve como marco inicial a chegada de Charles Miller em São Paulo, 

mas muito pouco do futebol jogado em outros estados tem ligação direta a esse fato: 

o futebol no Brasil não começou em São Paulo e se espalhou para outros estados, 

ele teve, principalmente, vários focos de surgimentos isolados. Esse fato vai 

contribuir para o fenômeno dos Campeonatos Estaduais no Brasil, que será 

discutido mais à frente. Quando no início do século XX, por exemplo, Oscar Cox – 

que, com história muito parecida à de Miller, havia estudado na Europa – organiza 

os primeiros jogos do que seria ainda o embrião do Fluminense, ele não sabia da 

existência do futebol em São Paulo e muito feliz e surpreso ficou quando soube da 

existência de clubes lá, como podemos constatar nas cartas em que organiza o 

primeiro amistoso entre equipes de diferentes estados, em 1901. 

Outro fato que comprova o surgimento múltiplo do futebol no Brasil e sua 

popularização partida de diversos pontos é os locais dos primeiros cinco estaduais 

do Brasil: São Paulo (1902), Bahia (1905), Rio de Janeiro (1906), Pará (1908) e 

Paraíba (1908, campeonato não-oficial), estados muito distantes entre si. A partir de 

então, sendo o Rio de Janeiro capital federal e cultural da época, é mais fácil 

concluir que os demais estados sofreram mais influência dos “descendentes” de 

Oscar Cox do que de Charles Miller, pois aqueles que não conseguiam estudar na 

Inglaterra tinham as instituições de ensino carioca como segunda opção. Assim 

chegou o futebol no Espírito Santo, por exemplo. Em 1930, dezenove dos então 

vinte e um estados já tinham seus campeonatos regularizados, as exceções sendo 

Goiás e Mato Grosso; até 1950 todos os então estados e até alguns territórios (Acre, 

Amapá e Rondônia) já tinham suas Federações e campeonatos. 
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2.3.1.1. Fla-Flu: e as multidões despertam 

 
“O Fla-Flu começou 40 minutos antes do nada” 

(Nelson Rodrigues em RODRIGUES, RODRIGUES FILHO 

organizado por MARON FILHO, FERREIRA, 1987) 

 

O sucesso de um hábito no Rio de Janeiro, devido a sua posição privilegiada no 

início do século XX, era de importância fundamental para sua disseminação 

nacional. E, naquela época, o futebol tentava competir por espaço na atenção do 

carioca com as tradicionais disputas de remo, cujos clubes, como Club de Regatas 

Botafogo, Vasco da Gama e Flamengo, eram muito mais antigos que os de futebol, 

datando do século XIX ainda. Faltava no calendário do futebol carioca um grande 

evento, que despertasse a paixão do torcedor. Faltava um clássico, e no ano de 

1912 estava para nascer o que seria talvez o maior deles: o Fla-Flu. 

O Fluminense Football Club, como já mencionado, foi o primeiro clube de futebol 

fundado no Rio de Janeiro, em 1902, e foi de suma importância para a evolução do 

esporte na capital nacional da época. Começou em cinza e branco, aristocrático, 

tradição que mantém até os dias atuais. Em 1904 assumiu as cores dos dias de 

hoje, e já nos primeiros anos tomou vantagem como o maior campeão estadual do 

Rio, feito que demoraria mais de um século para ser igualado por um rival (o 

Flamengo e o Fluminense têm seus números de títulos igualados em 30 cada desde 

a conquista flamenguista do estadual de 2008). Mas, fato é que nem tudo ia bem 

internamente no ano de 1911 e, mesmo após ter conquistado o Campeonato 

Carioca daquele ano, quase todo o time principal do Fluminense abandonou o clube. 

Não se tem certeza do motivo da briga, mas Nelson Rodrigues escreveu que daria 

tudo para saber quais foram os insultos que se passaram naquele vestiário do 

Fluminense, pois devem ter sido insultos de morte para o Fluminense ter deixado os 

atletas tomarem aquela atitude do qual o clube se arrependeria amargamente. 

Sem clube, os ex-atletas do tricolor procuraram a diretoria do Clube de Regatas do 

Flamengo, com a proposta de criar um departamento de futebol lá: foram aceitos. 

Novamente Nelson Rodrigues se perguntou se aqueles jogadores sabiam que com 

aquele ato estavam para despertar uma das maiores “forças da natureza” (como 

chamava a torcida do Flamengo) ainda adormecida. A resposta é que nem a 



42 

 

diretoria do Flamengo sabia disso: presa ainda às tradições do remo, ela sequer 

permitiu que os jogadores de futebol usassem o uniforme principal do clube, o hoje 

conhecido rubro-negro em listras horizontais. E, com camisas quadriculadas, o 

Flamengo foi se aventurar pela primeira vez no esporte bretão. Não pararia mais. 

Em 7 de julho de 1912, com o Flamengo disputando seu primeiro estadual, 

aconteceu o que para muitos foi o primeiro grande evento do futebol na cidade do 

Rio de Janeiro e cujas conseqüências obviamente teriam repercussões nacionais: 

pela primeira vez Fluminense e Flamengo se enfrentariam, no Estádio das 

Laranjeiras. Pai e filho para uns, irmão mais velho e irmão mais novo para outros. 

Fato é que essa agitação tomou conta da cidade. Para muitos especialistas, entre 

eles os irmãos Nelson Rodrigues e Mário Filho, caso o Flamengo, grande favorito, 

pois tinha a base da equipe campeã do ano passado, ganhasse, provar-se-ia o 

grande pecado do tricolor em deixar seus atletas irem embora e acabava-se ali a 

discussão. Mas, naquele dia, como em muitos casos que só o futebol explica, a 

equipe mais fraca do Fluminense se negou a perder, e venceu a partida por 3 a 2, 

tornando aqueles dois clubes irmãos de ódio mortal. Cada jogo, desde então, é uma 

batalha épica que tem o Rio de Janeiro como campo de batalha. 

Após esse primeiro Fla-Flu, os “dois irmãos” ainda fizeram questão de seguirem por 

caminhos diferentes: o Fluminense manteve suas tradições elitistas, mesmo tendo 

grande torcida nas camadas mais pobres, treinando no seu estádio no bairro nobre 

das Laranjeiras; o Flamengo, muito impulsionado por seu difícil começo no futebol, 

se tornou o clube do povo – a população acompanhava os jogadores do Flamengo 

andando uniformizados no meio das ruas do Rio, indo treinar em campos de várzea, 

e com isso ia tornando-se Flamengo. 

Perdeu o Fluminense, que acabou criando seu maior rival. Perdeu o Flamengo, que 

não conseguiu matar seu inimigo quando teve oportunidade. Ganhou o futebol 

brasileiro, que conseguiu um evento digno de páginas e que impulsionou a tantos 

outros. Nelson Rodrigues relata que um dia encontrou uma viúva, bem vestida, 

elegante, perdida no meio do Maracanã em um Fla-Flu, que chegou e lhe perguntou 

quem era a bola. Após informá-la, pensou ele: “Meu Deus, não sabe nem quem é a 

bola, mas já conhece o Fla-Flu”. 
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2.3.1.2. O Vasco da Gama: um insulto imperdoável às elites 

 

Com o início de sua vida esportiva nos remos, o Club de Regatas Vasco da Gama 

surge também, no começo do século XX, para outro esporte: o futebol. E não vem 

para ser mais um time, vem para fazer história como o clube que rompeu com o 

racismo no esporte no Brasil. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte: o Vasco, 

com um time de negros, mestiços e brancos pobres, ao vencer as equipes formadas 

por brancos e amparadas pela aristocracia de Fluminense, Botafogo, América e 

Flamengo, teria revolucionado o futebol em direção à democratização, em 1923. 

Explicando melhor: a equipe vascaína, comandada pelo uruguaio Ramon Platero, se 

concentrava e fazia treinos físicos, ao passo que os rivais iam às farras noturnas. 

Nisso já começavam a surgir polêmicas, pois o time vascaíno, por ser formado por 

integrantes de uma classe rebaixada no país e de postura diferente das demais, 

dominava a competição. Assim, quanto mais o time vencia, mais os estádios 

enchiam, em resposta ao futebol elitizado. Apesar das dificuldades, críticas e 

acusações, o Vasco foi campeão naquele ano. Para Mário Filho, em "O Negro no 

Futebol Brasileiro", o título do Vasco "era uma verdadeira revolução que se operava 

no futebol brasileiro" (SOARES, 2001, p.124). 

Após a derrota para o time cruz-maltino, Fluminense, Botafogo, Flamengo e América 

criaram uma nova entidade, a Associação Metropolitana de Esportes Athléticos 

(AMEA) e fizeram uma série de exigências aos clubes interessados. E por mais 

estranho que pareça diante dos padrões atuais, os jogadores, naquela época, teriam 

que ter profissões consideradas superiores à profissão de jogador e ainda não 

poderiam receber para integrar um time. Para entrar na AMEA, os clubes teriam de 

dispensar os atletas que não preenchessem esses requisitos, ou seja, pobres, 

negros, subempregados e analfabetos. Havia preconceito social e racial. Então, 

forçado a eliminar 12 atletas para ser aceito, o Vasco se recusou a tal e permaneceu 

na Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT). Com isso, no ano seguinte, 

aconteceram dois campeonatos: o da AMEA, vencido pelo Fluminense, e o da 

LMDT, pelo Vasco da Gama. 

Esses acontecimentos dão a condição de um time ímpar ao Vasco. Ser o primeiro 

time oficialmente de maioria negra, mestiça e de brancos pobres, ou seja, um time 
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de pessoas realmente à margem da sociedade predominante; ainda, diante desses 

fatores, chegar ao título, vencendo os grandes burgueses; e acabar adquirindo como 

conseqüências a discriminação e a expulsão da AMEA. Passar por tudo isso em 

uma época de ascensão do esporte no Brasil e “sobreviver”, garante esse destaque 

ao Vasco da Gama, além de se tornar exemplo seguido pelos demais clubes nos 

anos seguintes. 

 

 

2.3.2. Um país continental: unidos pela seleção, desunidos pela 
distância 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais. Seu território de aproximadamente 

8,5 milhões de quilômetros quadrados é maior que meia Antártida, pouco menor que 

a Oceania e maior que o subcontinente europeu, se excluído a Rússia. Essa 

característica, em uma época de difícil locomoção a grandes distâncias, tornará o 

Brasil como um caso único no desenvolvimento do futebol. 

Se pegarmos os países que tiveram o desenvolvimento amplo do futebol como 

esporte nacional no início do século XX, podemos dividi-los em dois grupos. O 

primeiro grupo tem países de pequenas dimensões e desenvolvidos, como os 

europeus, que tiveram o esporte realmente desenvolvido nacionalmente e que 

conseguiram firmar uma liga nacional logo na primeira metade do século XX, pois as 

distâncias não eram grandes problemas. Já o segundo, de países com dimensões 

um pouco maiores e periféricos, como os sul-americanos, “importou” o esporte da 

Europa, tendo sua principal cidade (normalmente a capital) como ponto de partida e 

espalhando o esporte a partir dali; os campeonatos nacionais começaram cedo, mas 

normalmente só o título era nacional, a disputa era concentrada na capital. Por 

exemplo, até hoje no Uruguai todos os campeões da história são de Montevidéu. Na 

Argentina dos 25 campeões da história, 19 são da grande Buenos Aires (de cidades 

como Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes e Lanús), outros 3 de La Plata, capital da 

Província de Buenos Aires, que fica ao redor da capital. 
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Mas o Brasil não se encaixa nas definições anteriores. O país tem dimensões 

territoriais muito grandes, comparáveis apenas à União Soviética entre os países 

que desenvolveram o futebol na época (mas que o governo central comunista forte 

fez um desenvolvimento do esporte centralizado em Moscou e Kiev, principalmente, 

a princípio). O Brasil, como já mencionado, teve diversos focos de desenvolvimento 

do futebol em seu território, todos igualmente pioneiros, trazendo o esporte 

diretamente da Europa. Em alguns países é até compreensivo o início do 

campeonato nacional apenas pela capital pela disparidade de tamanho entre capital 

e interior (exemplo: no Uruguai 39% da população se concentra em Montevidéu); 

mas no Brasil, devido às enormes distâncias entre clubes de força similar em 

cidades distintas de importância considerável para o Brasil, implantar um 

campeonato nacional não foi possível a princípio. Optou-se, em detrimento de um 

campeonato unificado, pelo fortalecimento do futebol localmente, com os 

Campeonatos Estaduais. A única coisa que uniu o futebol brasileiro até 1959 foi a 

seleção brasileira.  

Esse fenômeno que vai moldar diferentes culturas no nosso futebol já é em si um 

diferencial brasileiro, pois ele é exclusivamente nacional: encontramos em outros 

países separações regionais como formas de acesso em divisões inferiores do 

campeonato nacional (segundas, terceiras, quartas e/ou quintas divisões). Somente 

no Brasil o calendário reserva um espaço exclusivo para a disputa dos estaduais a 

parte do nacional e eles são jogados pelos clubes de todas as divisões, como 

campeonatos independentes do nacional. Embora possam ser classificatórios para a 

Série D do nacional, não podem ser considerados divisões inferiores do nacional; 

prova disso é o Ipatinga, que termina 2008 jogando a série A do Brasileiro e começa 

2009 jogando a série B do Mineiro. 

Um dos primeiros focos do futebol no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro teve 

importância fundamental no processo de formação da cultura do esporte no país. 

Então capital federal (sendo inclusive uma unidade de federação distinta do Estado 

do Rio de Janeiro), o Rio era o principal formador de tendências da sociedade 

brasileira do início do século XX – na verdade, por toda a estrutura de comunicação 

que ficou na cidade carioca após a transferência da capital federal para Brasília, o 

Rio pode ser tido como “capital cultural” do Brasil até hoje, em grande parte também 

devido ao excessivo “bairrismo” dos veículos de comunicação de São Paulo. Com o 
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futebol não foi diferente. Muito do que é tido como a “escola de futebol brasileira” foi 

formada como espelho do futebol desenvolvido no Rio de Janeiro, efeito construído 

principalmente pelos analistas esportivos cariocas, que tinham a seu favor a sede da 

CBD ser no Rio e a repercussão nacional que os meios de comunicação carioca 

tinham. Podemos ver isso claramente em algumas expressões que marcam a escola 

brasileira, com vocabulários típicos para definir o povo carioca: jeito “moleque”, 

futebol “malandro”, “ginga” do drible. 

O Campeonato Carioca foi a grande vitrine do futebol nacional. Com o 

desenvolvimento dos meios de comunicação e do jornalismo esportivo, os primeiros 

veículos a terem alcance nacional foram jornais e rádios cariocas, levando crônicas, 

comentários e narrações de partidas de América, Bangu, Botafogo, Flamengo, 

Fluminense, Vasco. Aos poucos o país inteiro foi acompanhando o Campeonato 

Carioca, e não é de se espantar que ainda hoje o Carioca seja o campeonato mais 

assistido fora de seu próprio estado e que os quatro grandes do Rio – Botafogo, 

Flamengo, Fluminense e Vasco – tenham torcidas numerosas em todos os estados 

brasileiros. Tudo isso mesmo em uma época em que o Campeonato Paulista é 

reconhecidamente o de melhor qualidade técnica e de maiores investimentos. O 

bom carioca tem a resposta na ponta da língua: “o Campeonato Carioca é o mais 

‘charmoso’”. O “charme” que muitos não compreendem vem da paixão das torcidas, 

de manter as tradições, o fator racionalidade mais uma vez sendo ultrapassado pelo 

sentimental no futebol. 

Esse sucesso do Campeonato Carioca é um grande incomodo para os paulistas. 

Tendo o campeonato mais antigo do país, o futebol paulista nem sempre foi 

organizado, mas sempre foi pioneiro na tentativa de organização. O estado de São 

Paulo tem a maior população do país, a maior receita e conta com a melhor rede de 

comunicação intermunicipal. Com isso, conseguiu-se desenvolver bastante o futebol 

na capital e também no interior, e o Campeonato Paulista se tornou bastante 

competitivo com isso. Com isso, a estrutura do futebol se São Paulo foi forçando-se 

a se desenvolver: começou a se pagar melhores salários para atletas, treinadores, 

árbitros, criou-se infra-estrutura e organização (hoje o Campeonato Paulista está 

dividido em 4 divisões, o maior número de séries entre todos os estaduais). Se o 

paulista “sofre” com o sucesso do Campeonato Carioca, em contrapartida é de São 
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Paulo o maior número de conquistas nacionais e internacionais. Guarani e Santos 

são os únicos clubes fora de uma capital a ganhar a Série A do Brasileiro. 

Porém essa estrutura criada no futebol paulista criou um fenômeno prejudicial aos 

clubes realmente de futebol e que, infelizmente, já está aparecendo em outros 

estados: são os times de empresários. Muitos clubes no futebol paulista ou são 

criados ou tem dinheiro injetado por empresários, que vão retirar o máximo de 

proveito enquanto o negócio futebol der lucro, para depois abandonar o clube às 

traças. São numerosos os exemplos de clubes do interior de São Paulo que 

aparecem do nada no cenário nacional, fazem jogos quase sem torcida e, com a 

mesma velocidade que apareceram, somem. Enquanto isso, clubes tradicionais 

como Guarani, Ponte Preta e Portuguesa lutam para conseguir continuar 

funcionando. Já citamos a frase de Nelson Rodrigues que diz que futebol só não 

pode acontecer sem torcida, e clube sem torcida só pode ser usado como 

plataforma para aqueles que querem explorar o esporte e, não criando raízes com a 

comunidade em que está inserido, não tem como ter longevidade. 

Esse desenvolvimento de duas culturas tão distintas no eixo Rio/São Paulo, da 

tradição e paixão do carioca contra a cultura do planejamento e organização do 

paulista, polariza o futebol nacional até hoje, mas durante muito tempo poucos foram 

os desafiantes à hegemonia desse eixo. A partir da década de 1960, tendo como 

marcos a inauguração do Mineirão em 1965 e a conquista da Taça Brasil pelo 

Cruzeiro em 1966 em cima do Santos de Pelé, o futebol mineiro se levanta como 

grande desafiante a esse eixo. O futebol mineiro se desenvolveu concentrado em 

Belo Horizonte e, um reflexo do nacional, tem um eixo central de Cruzeiro e Atlético 

com desafiantes esporádicos, como América e Villa Nova. Conseguiu assim manter 

um meio termo entre cariocas e paulistas: criou o “charme” e a tradição em torno de 

seus clássicos, e aprendeu com a organização de São Paulo. Hoje o futebol mineiro 

permanece um dos mais fortes do país. 

Já na região Sul podemos notar o desenvolvimento de uma cultura particular, ligada 

aos acontecimentos do eixo Rio/São Paulo, mas se formando em paralelo. Nessa 

região fronteiriça, onde os numerosos imigrantes europeus conseguiram conservar 

melhor seus costumes, até pela maior semelhança natural com a Europa, o futebol 

também se desenvolveu com padrão de jogo semelhante ao europeu, com toques 

particulares vindo dos países vizinhos, com quem faziam, muitas vezes, mais 
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intercâmbios do que com times brasileiros de outras regiões. Insistência em jogo 

aéreo como na Inglaterra, defesas fortes como na Itália, aplicação tática como na 

Alemanha e espírito de luta como nos países platinos (Uruguai, Argentina e 

Paraguai). Toma a frente no futebol da região Sul os clubes do Rio Grande do Sul, 

em especial Grêmio e Internacional, ambos de Porto Alegre, com numerosos títulos 

nacionais. Hoje, após a nacionalização do futebol, pode-se inclusive afirmar que o 

eixo Rio/São Paulo do princípio foi ampliado para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul. O futebol paranaense vez ou outra aparece bem 

nacionalmente, já com títulos de série A para Atlético e Coritiba. Santa Catarina está 

experimentando um desenvolvimento tardio e pode ser visto como estado 

emergente no futebol nacional. 

As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm particularidades próprias de suas 

regiões, mas podemos agrupá-los aqui por um detalhe comum. Regiões mais pobres 

e isoladas do país, o futebol delas se desenvolve em torno do orgulho local. Com o 

futebol é possível chegar no topo do Brasil. Embora não tenha havido uma 

seqüência muito grande de sucesso por apenas um clube dessas regiões, 

esporadicamente eles conseguem chegar com algum destaque. Nos últimos anos 

tivemos participações de Paysandu (PA) e Goiás (GO) na Libertadores; em 2008 o 

Sport (PE) ganhou o segundo título mais importante do país, a Copa do Brasil e, 

para não ficar apenas nos estados principais dessas regiões, o Rio Branco do Acre 

disputou o octogonal final da série C de 2008, com reais possibilidades de chegar à 

série B do Brasileiro, embora não tenha conseguido este objetivo a duas rodadas do 

fim. Fora grandes centros urbanos como Recife, Salvador, Fortaleza, Belém e 

Goiânia, é comum ver torcedores que tem um time no “grande eixo”, mas também 

torcem por suas equipes locais. Como características particulares, podemos citar 

que o Nordeste tem um modelo mais parecido com o futebol carioca, mas pautado 

em muita vontade de seus atletas, um espírito de superar adversidades, muito 

comum na região; entretanto, vítima do preconceito da mídia, os clubes nordestinos 

sempre têm de enfrentar o estigma de serem considerados pequenos. Muito 

presentes no processo de migração para o Norte, os nordestinos levaram essas 

peculiaridades de seu futebol para os estados nortistas, porém lá, por causa das 

grandes distâncias, vive-se um clima de isolamento com relação ao futebol do eixo 

Sudeste/Sul. Já o Centro-Oeste, de ocupação ainda mais recente e com uma 
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proximidade maior de São Paulo, tem um modelo mais parecido com o paulista, em 

que tenta se organizar na medida do possível. 

Nesse contexto, surge o futebol no Espírito Santo, por volta de 1910, vindo de 

moradores de Vitória que foram estudar no Rio de Janeiro. Este estado, no início do 

século XX, ainda estava em processo de ocupação de terras no interior, sendo 

Vitória uma capital “provinciana” ainda, com pouca infra-estrutura. Essas são marcas 

deixadas pelas políticas de não-desenvolvimento do Espírito Santo, datadas ainda 

do século XVIII, na época da mineração. Por incrível que pareça, elas vão colaborar 

para o estado atual do futebol capixaba. Como em qualquer outro estado, o futebol 

se desenvolveu a princípio como um esporte amador e marginal, sem, portanto, 

demandar grande infra-estrutura. Os primeiros clubes, Vitória, Rio Branco e Santo 

Antônio, faziam de seus campeonatos da Grande Vitória estaduais, e pouco havia 

com o que se preocupar nisso, pois o esporte ainda era brincadeira no interior por 

essa época. Com grandes centros em seu entorno, o crescimento do futebol 

capixaba se deu isolado em seu estadual, fenômeno que ocorreu em todo Brasil, 

porém com uma facilidade geográfica muito maior em ter seus jogadores 

contratados por equipes maiores de seus vizinhos.  

Fenômeno ainda pior ocorreu ao Estado do Rio de Janeiro (aqui ainda sem a cidade 

do Rio). Com a capital tão próxima, grande vitrine do futebol nacional, os 

campeonatos mais importantes nesse estado por muito tempo eram realmente 

municipais, os principais sendo os de Campos e Niterói – que por ser então a capital 

do estado era tido como estadual –, pois o grande interesse era no campeonato 

carioca. Os clubes fluminenses eram esvaziados de seus jogadores, e o 

Campeonato Fluminense era considerado um campeonato de segundo nível. 

Quando os estados do Rio de Janeiro e Guanabara se uniram em 1975, a 

disparidade dos times era tão grande que a Federação Fluminense manteve seu 

campeonato separado por mais quatro anos. Quando se uniram, a maioria dos 

clubes tradicionais de Niterói se renegou ao amadorismo e desistiram dos estaduais, 

assim como os do interior – com algumas exceções, como Americano e Goytacaz, 

ambos de Campos, que lutam para permanecer funcionando. 

Voltando ao Espírito Santo, quando ocorreu a integração do futebol nacional, em 

1959, os clubes capixabas conseguiram se posicionar com algum destaque de 

início, mas não tinham estrutura para durar. Caíram em situação parecida com os 
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clubes nordestinos, apresentando apenas algumas boas campanhas nacionais 

isoladas. Quando Vitória e o Espírito Santo experimentam seu desenvolvimento 

tardio no final do século XX, desenvolvimento este que vivenciamos ainda hoje, o 

futebol capixaba já se apresentava em situação alarmante e, visto então como mau 

negócio, foi mantido de fora dos investimentos. E o cenário só piorou: perto dos 

grandes centros do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, a tendência foi o público cada 

vez mais abandonar o Campeonato Capixaba para acompanhar, com facilidade 

proporcionada pelos meios de comunicação e curtas distâncias, os campeonatos 

Mineiro e, principalmente, Carioca. Nem o sentimento de orgulho local pelo time 

conseguiu resistir com força e, com vizinhos tão fortes, o futebol capixaba se viu 

ligado a um sentimento oposto de vergonha local. 

 

 

2.3.3. O Maracanã matou a piada 

 

“Eu me mijei. Não me envergonho disso.” 

(Julio Perez, jogador uruguaio, explicando como se sentiu ao entrar no 

Maracanã no dia da final da Copa de 50).  

 

Desde a Copa do Mundo de 1938, o mundo do futebol aguardava por mais uma 

edição do evento ansiosamente, já que as copas de 1942 e 1986 não ocorreram 

devido à Segunda Guerra Mundial. Com o fim da guerra, a FIFA deseja reviver o 

torneio logo que fosse possível, só que infelizmente havia apenas terminado uma 

guerra que deixou a Europa e alguns outros países em situação econômica delicada 

e moral e territorialmente destruídos. O cenário mundial não favorecia celebração 

esportiva alguma, nenhum país queria sediar a Copa, que corria risco de não mais 

ocorrer, ou seja, a Copa do Mundo poderia ser hoje, um evento extinto.  

Mas, graças ao Deus do futebol, se ele assim existir, o Brasil, em 1946, apresentou 

uma proposta à FIFA. Nela o país se mostrou interessado em sediar o evento, desde 

que ele fosse em 1950, para que o Brasil tivesse um certo tempo para preparar tudo 

de maneira correta para a realização da Copa. Não que a proposta feita pelo Brasil 

fosse ruim ou por falta de opção, até porque o país era um dos concorrentes, junto 
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com a Alemanha, à sede da Copa de 1942, mas devido à carência do evento, tal 

proposta foi aceita rapidamente. Os amantes do futebol logo agradeceram, mas 

esse sentimento se inverteria para os brasileiros ao final dos 90 minutos do jogo 

final.  

Ali estava formada a grande expectativa: o primeiro título brasileiro em uma Copa do 

Mundo, e dentro de casa. Seria perfeito. E foi nesse ritmo que a seleção começou e 

encarou todos os jogos anteriores à final. Goleando e passando por cima de todos 

os adversários, somente empatando um jogo, o único fora do Maracanã (RJ), pois o 

time não foi jogar completo no Pacaembu (SP), resultando no placar de 2 a 2 com a 

Suíça. Vale lembrar que a Copa do Mundo de 50 teve como palco para os jogos os 

estádios: Independência, em Belo Horizonte (MG); Durival de Britto, atual Vila 

Capanema, em Curitiba (PR); Eucaliptos, hoje fechado, em Porto Alegre (RS); Ilha 

do Retiro, em Recife (PE); Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ); e Pacaembu, em São 

Paulo (SP). 

Então é chegado o momento decisivo, a grande final. Devido ao formato da 

competição na época que estabelecia um quadrangular final e aos resultados 

impostos pela seleção brasileira nas duas primeiras partidas deste, a mesma só 

precisaria de um empate no último jogo, contra o Uruguai, para levantar a taça, e, 

ainda em decorrência dos resultados anteriores, era o que todos acreditavam ser o 

“pensável”. 

O Maracanã em clima de festa antecipada, inaugurado naquele ano e com 200 mil 

pessoas ali presentes na final, nunca vira tantos espectadores unidos em um mesmo 

lugar com um objetivo desses. E o jogo corria em um empate de 1 a 1 – placar 

aberto por Friaça para o Brasil, empate uruguaio pelos pés de Schiaffino –, o que 

dava ao Brasil a dourada taça que Jules Rimet, presidente da FIFA naquela época, 

entregaria após o apito final. Porém, eis que surge a figura do anti-herói, aos 34 

minutos da segunda etapa, Edgardo Alcides Ghiggia. Numa arrancada pela lateral 

direita do ataque uruguaio, Ghiggia se vira, já próximo à área brasileira, em direção 

à meta. O goleiro da seleção brasileira, Barbosa, tem duas opções: fechar o ângulo 

mais próximo à trave ou se posicionar no centro da meta, esperando por um 

possível cruzamento do ponta da “celeste olímpica”, apelido da seleção uruguaia. 

Como o adversário de Barbosa no primeiro gol da equipe uruguaia, numa jogada 

parecida, havia cruzado a bola para o meio da área, o que resultou na finalização de 
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Schiaffino, o goleiro brasileiro esperava o cruzamento e optou por defender o local 

mais provável.  

Pois bem, Ghiggia, o camisa 7 da celeste fez o “impensável”. Chutou entre o goleiro 

e a trave e a bola foi balançar as redes brasileiras. 2 a 1 Uruguai. Um silêncio paira 

sobre o Maracanã. Não seria possível, mas foi. Muitos dizem que se juntasse o 

choro de todos os brasileiros naquela tarde poderia se estender o rio Amazonas até 

o Rio Grande do Sul. Outros, que nunca viram uma tarde tão escura na cidade do 

Rio de Janeiro. A verdade é que Ghiggia não foi nenhum teórico ou matemático, 

mas como “carrasco” provou que na equação de um jogo de futebol existem 

variáveis que podem mudar o resultado final de maneiras diversas.  

Maracanaço. Esse foi o nome dado pelos adversários do Brasil à ocasião. Uma 

forma de provocar a seleção verde e amarela, que até então jogava de branco e 

azul. Mas o mais importante disso tudo é saber exaltar a bravura da seleção do 

Uruguai, a garra e a persistência em não se intimidar perante o improvável. É desse 

sentimento que se faz os grandes jogos e os grandes mitos no esporte. Mas 

Maracanaço virou sinônimo de desgraça para o povo brasileiro. Muitos choraram 

aquela derrota, outros até se mataram. O impacto psicológico-social daquela derrota 

foi muito relevante, e fortaleceu o que muitos chamaram de “síndrome de vira-lata”: 

o sentimento inerente ao povo brasileiro de que tudo que vinha do exterior era 

melhor do que o produzido no Brasil, e de que o Brasil estava fadado a nunca 

superar essa situação. Uma das melhores seleções da história, que marcara 22 gols 

em apenas 6 jogos de uma Copa, perdera em casa, diante de quase 200.000 

apoiadores – e hoje sequer é lembrada entre as melhores, mais sim pelo seu 

fracasso. A derrota ainda fez voltar à tona uma tola teoria racista: culpavam-se os 

negros da seleção brasileira pela derrota (principalmente o goleiro Barbosa), mas 

esqueciam-se que na seleção uruguaia campeã havia tantos negros quanto na 

brasileira. 

Esse trauma nacional que se tornou a derrota da Copa do Mundo de 1950 nunca foi 

superado – em grande parte por culpa da mídia, que sempre retorna ao assunto, 

mesmo que Brasil e Uruguai disputem um amistoso de porrinha. Por sua causa a 

CBD trocou as cores do uniforme brasileiro de todo branco com detalhes azuis para 

o amarelo com detalhes verdes, calções azuis e meias brancas que conhecemos 

hoje. Mas, com certeza ele foi amenizado a partir de 1958, quando a seleção – 
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escalada com Gilmar; De Sordi (Djalma Santos), Bellini, Orlando e Nilton Santos; 

Zito (Dino) e Garrincha; Didi, Vavá, Pelé (Mazzola) e Zagallo – voltaram da Suécia 

com o primeiro título da Copa para o Brasil. Pela primeira vez o Brasil chegou ao 

topo do mundo em questão de admiração dos demais países, e não havia sido 

através das artes, guerras, economia ou política, mas sim pelo futebol. O futebol 

virou o orgulho do brasileiro. E isso só foi confirmado com as conquistas das 

também geniais seleções de 1962, no Chile – que manteve a base de 1958, com 

Gilmar; Djalma Santos, Mauro, Zózimo e Nilton Santos; Zito e Garrincha; Didi, Vavá, 

Amarildo (que substituiu brilhantemente ninguém menos que Pelé, machucado) e 

Zagallo (vale citar da reserva as lendas Castilho e Coutinho, mesmo não tendo 

entrado em nenhum jogo); –, e 1970, no México – esta com Félix, Carlos Alberto, 

Brito, Piazza e Everaldo (Marco Antônio); Clodoaldo, Gérson e Rivellino; Jairzinho, 

Tostão e Pelé. 

O Maracanã foi um empreendimento colossal do governo federal, chefiado pelo 

então presidente General Dutra, para o recebimento da Copa do Mundo de 1950. 

Alguns dizem que em reunião com os jogadores antes da final, o presidente teria 

falado: “eu lhes dei o Maracanã, agora me dêem a Copa do Mundo”. Todavia, mais 

do que um estádio monumental, a inauguração do Maracanã pode ser vista como o 

marco inicial de uma nova fase da história do nosso futebol. O Estádio Jornalista 

Mário Filho tem seu nome em homenagem ao grande revolucionário da crônica 

esportiva do Brasil, a quem seu irmão, Nelson Rodrigues, apelidou de o “Criador das 

Multidões”. Pois é exatamente a fase das multidões que o Maracanã inaugura no 

futebol brasileiro. 

Antes da construção do Maracanã os estádios brasileiros eram acanhados. O 

futebol, que começou como esporte de elite também aqui no Brasil, era 

acompanhado por poucos entusiastas, todos muito bem vestidos, como quem ia 

para uma festa. O Maracanã é o “palco das multidões”. Antes de sua inauguração as 

pessoas das camadas populares já tinham o futebol no seu cotidiano, mas a partir 

dele o acesso fica ainda mais fácil, e as figuras dos “geraldinos” e “arquibaldos”, 

torcedores da geral e da arquibancada de todo domingo, vão se configurando como 

rostos de populares. E o Maracanã foi mais do que simplesmente um importante 

acontecimento para o carioca, porque ele influenciará a construção de outros 

grandes palcos em cidades concorrentes nos anos seguintes, como o Morumbi em 
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São Paulo (inaugurado em 1960), o Olímpico Monumental em Porto Alegre (1964) e 

o Mineirão em Belo Horizonte (1965). A partir do Maracanã que o futebol se 

massifica de vez. 

Curiosamente, um dos primeiros críticos ao Maracanã – e ao que sua era 

representaria – foi o próprio Mário Filho, que afirmou que “o Maracanã matou a 

piada”. Explicou ele que antes do Maracanã, nos campos menores, facilmente uma 

piada feita por um torcedor era ouvida por todos, e logo se popularizava. Daí veio 

muitas das gírias do jogo. No Maracanã isso não era mais possível, ninguém 

conseguia se ouvir, tamanho a distância entre os pontos do estádio e o barulho do 

público. Esse pensamento de Mário Filho nos mostra que o sentimento nostálgico é 

freqüente no futebol. Hoje, muitos olham para aquelas décadas de 1950 e 1960 

como tempos áureos do futebol, que não voltam mais. Mas quem viveu aquela 

época olhava com saudades as décadas de 1920 e 1930. O futebol vem em 

constante mudança, sendo pouco preciso dizer se para melhor ou pior. As épocas 

se sucedem com novos pontos positivos e negativos, mas a atração que o jogo 

exerce no público consegue sobreviver aos séculos. 

 

 

2.3.4. Enfim, juntos 

 

No período que antecede as décadas de 1960 e 1970 o futebol brasileiro viveu 

tempos de afirmação mundial, mostrando para o resto do mundo, mas 

principalmente para si mesmo, que era o maior e melhor futebol jogado, 

comprovando isso com as conquistas gloriosas da seleção canarinho na Suécia, no 

Chile e no México. Mas o que isso representava para o futebol em solo brasileiro? O 

que a seleção era para o futebol aqui no Brasil? 

União. Essa é a palavra que define a característica, ou melhor, a representação da 

seleção naquela época. Era ali a nação representada, naqueles trajes não existia 

jogador de um time ou de outro, eram jogadores do Brasil; todos esses fatores são 

sim, importantes. Mas o que de mais relevante pode-se citar é que nesse país de 

proporções continentais, os estados tinham pouca integração até com relação às 
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demandas administrativas, quanto mais em relação ao esporte, e era na seleção que 

se podia ter o mínimo, mas ainda existente, contato entre diferentes regiões. A 

seleção era a oportunidade de todos, em um objetivo comum, estarem unidos.  

Já que não se tinha campeonatos regionais, e muito menos nacional – antes de 

1959 –, era na seleção que se encontrava a união de jogadores de diferentes 

lugares do país, apesar de ainda concentrados nos centros econômicos, com certos 

estilos e vivências próprias. A seleção tinha um papel, em segundo plano, de unir o 

futebol de diferentes regiões, ou seja, de colocar os diferentes estilos de se jogar, de 

várias diferenças em muitos termos, para se encontrar, em prol de um benefício 

comum. Quer dizer, até 1959 o contato regional do futebol baseava-se na união 

promovida quando a seleção jogava e as rivalidades e confrontos se limitavam aos 

estados ou, muitas vezes, às cidades. 

Todavia, mais do que a importância no âmbito do desenvolvimento do futebol 

nacional que o contato entre os jogadores da seleção de diversos cantos do país 

proporcionava, a seleção também foi importante fator de integração cultural do país, 

criadora de uma identidade nacional. Em um país do tamanho do Brasil e tão 

deficitário de infra-estrutura como o era naquelas décadas, as culturas das diversas 

regiões pouco tinham em comum. Ainda hoje, que sentimento de unidade nacional 

poderia existir entre um índio de Roraima e um gaúcho dos pampas? Poucos são os 

hábitos que têm em comum: provavelmente os dois falam o português, assistem o 

noticiário da Rede Globo, são obrigados a votar a cada dois anos e torcem com 

orgulho pela seleção brasileira a cada quatro anos, nas Copas do Mundo. Esse 

orgulho comum que todo brasileiro tem pela sua seleção vem das conquistas de 

1958, 1962 e 1970, quando o Brasil tornou-se referência em todo o mundo pelo seu 

futebol apresentado. 

Mas, até então os clubes continuavam seu desenvolvimento isolados, fora alguns 

torneios interestaduais quase que amistosos, como o Rio/São Paulo. Eis que em 

1959 a Confederação Brasileira de Desportos (CBD) cria a Taça Brasil, começando, 

assim, a se desenhar um torneio de porte nacional. A CBD criou-a devido à 

demanda de indicar representantes brasileiros para o torneio sul-americano que 

seria organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), a 

Libertadores da América. Para a Taça Brasil, ou Taça Ouro, como também era 

conhecida, foram convidados os campeões estaduais de todo o país para uma 
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disputa no sistema de mata-mata, parecido com a atual Copa do Brasil, sendo que 

os representantes de Rio de Janeiro (Distrito Federal, a princípio, e depois Estado 

da Guanabara) e São Paulo já entrariam na fase semifinal. Querendo ou não, isso 

foi uma grande vantagem para os dois estados e São Paulo garantiu sete títulos da 

Taça Brasil, embora o primeiro campeão surpreendentemente tenha sido o Bahia 

(BA), derrotando o Santos de Pelé na final. Os campeões foram: Santos (SP), 5 

vezes; Palmeiras (SP), 2 vezes; Botafogo (GB, atual RJ), Bahia (BA) e Cruzeiro 

(MG), uma vez cada. 

Em 1967 surge outro torneio. Menos completo de times, o torneio Roberto Gomes 

Pedrosa, o chamado Robertão, ou ainda Taça de Prata, foi um sucessor do Rio-São 

Paulo. Em 1967, ainda organizado pelas federações dos estados de São Paulo e da 

Guanabara, o torneio contou com representantes de São Paulo, Guanabara, Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. A partir do ano seguinte, já organizado pela 

CBD, a competição passou a contar com representantes da Bahia e de 

Pernambuco. Nos dois primeiros anos ele acontece juntamente com a Taça Brasil, 

vindo a ser o único torneio de caráter não estadual somente em 1969. 

O Robertão só durou até 1970, e teve três títulos a favor do estado de São Paulo 

(Palmeiras, duas vezes, e Santos) e um a favor do Rio de Janeiro (Fluminense). 

Com outro formato e já não com uma vantagem ‘estratégica’ para os times do eixo 

RJ-SP, o que prevaleceu foi mesmo a técnica e o bom futebol; vale ressaltar que o 

Palmeiras, primeiro campeão do Robertão, ganhou no mesmo ano a Taça Brasil, em 

1967, sendo o grande time daquele ano. A disputa não mais era em mata-mata, mas 

sim já no formato de fases de grupo e de mata-mata como ficaria consagrado nos 

Brasileiros posteriores. Outro fato importante foi que o milésimo gol de Pelé nasceu 

na 3ª edição do torneio, em 1969, contra o Vasco da Gama, em um jogo realizado 

no Maracanã. Deve-se ressaltar que todos os títulos de ambos os torneios não são 

considerados atualmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como 

títulos brasileiros, embora sua grande importância naqueles anos. Foram eles que 

indicaram os representantes do Brasil na Libertadores, por exemplo (a Taça Brasil 

até 1967 e o Robertão em 1970, nos anos de 1969 e 1970 o Brasil não foi 

representado na Libertadores por desentendimento da Conmebol com a CBD). 

Acreditamos que seria justo, sim, atribuir honras de campeões nacionais aos 

vencedores daqueles torneios. 
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Dados tais esboços do que poderia vir, é chegada a hora de realmente surgir, em 

1971, o Campeonato Brasileiro oficializado pela CBD como campeonato nacional. 

Foi marcado a princípio pelas consecutivas mudanças em regulamento, formato do 

torneio e número de participantes, fatos que só foram se estabilizar com a 

aprovação do Estatuto do Torcedor, que conduziu a CBF para um planejamento que 

visou organizar melhor o torneio. O Campeonato Brasileiro de Futebol, também 

chamado de Brasileirão, desde 2003 conta com o sistema de pontos corridos em 

dois turnos, ou seja, o time que mais pontos fizer é consagrado campeão, não 

ocorrendo disputas eliminatórias. O Brasileirão é notório por alguns acontecimentos 

confusos, manobras políticas, acessos duvidosos, títulos questionáveis, ou seja, 

certas coisas que deixam uma imagem um pouco suja diante das torcidas, mas que, 

como muitas coisas no país, é só mais um reflexo de falta de caráter e jogo de 

interesses de quem tem o poder no Brasil.  

E diante dessa imagem, ou melhor, muitas vezes responsável por muito dessas 

duvidosas decisões e ações, está o Clube dos Treze. Mas o Clube dos Treze surgiu 

para promover “picaretagens”? Claro que, assumidamente, não. Mas um órgão de 

cunho empresarial não iria nunca defender interesses que não são seus. Mas o que 

é exatamente essa entidade? Clube dos Treze, que surgiu em 1987, é o nome 

recebido por uma pessoa jurídica com sede em Porto Alegre. Foi criado para 

defender os interesses políticos e comerciais dos 13 principais clubes de futebol do 

Brasil, porém atualmente conta com 20 clubes (Atlético Mineiro-MG, Bahia-BA, 

Botafogo-RJ, Corinthians-SP, Cruzeiro-MG, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Grêmio-

RS, Internacional-RS, Palmeiras-SP, São Paulo-SP, Santos-SP e Vasco da Gama-

RJ, membros-fundadores, e depois Atlético Paranaense-PR, Coritiba-PR, Goíás-GO, 

Guarani-SP, Portuguesa-SP, Sport-PE e Vitória-BA), entre eles todos os 17 

campeões brasileiros. O Clube dos Treze negocia os direitos de transmissão de 

campeonatos como o Brasileiro com as emissoras de rádio e TV, além de dialogar 

com a CBF acerca das formas de disputa dos campeonatos nacionais. 

O mais contraditório é que o Clube dos 13 surgiu como resposta dos clubes à 

desorganização da CBF em relação ao Campeonato Brasileiro. O campeonato de 

1986 é considerado por muitos como o mais desorganizado de todos. Começou 

inchado, com a participação de 80 equipes. O regulamento inicial previa a 

classificação de 32 clubes para a segunda fase. O Vasco (RJ), que havia ficado de 
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fora, entrou com processo contra a decisão do Supremo Tribunal de Justiça 

Desportiva (STJD) de dar os pontos de Sergipe (SE) 1 x 1 Joinville (SC) para o time 

catarinense por caso comprovado de dopping no time de Aracaju. A decisão, se 

favorável ao Vasco, classificaria o time carioca. O Joinville entrou com medida 

cautelar, e a CBF decidiu classificar ambos, punindo a Portuguesa (SP) por ter 

entrado na justiça comum. Os clubes paulistas, em apoio à Lusa, prometeram 

boicotar a competição se a decisção fosse mantida, então a CBF recuou e 

classificou 36 clubes para a próxima fase. Toda essa confusão descreditou a CBF, e 

em 1987 os principais clubes do país se reuniram para fundar o Clube dos 13 e 

tentar reorganizar o Campeonato Brasileiro. 

Entretanto, a confusão só ficou maior no ano seguinte. O Clube dos 13 resolveu 

organizar o Campeonato Brasileiro contra a vontade da CBF, e sob ameaça de 

punições pela FIFA, as duas entidades chegaram a um acordo gerando a Copa 

União, que seria o nacional daquele ano. O campeonato foi dividido em quatro 

módulos: Verde, a Copa União em si, organizada pelo Clube dos 13; Amarelo, 

organizada pela CBF com os clubes da primeira divisão que ficaram de fora do 

Clube dos 13; Azul e Branco, considerados divisões inferiores (difere-se quando da 

definição se seriam equivalentes à Série B ou à Série C), também organizados pela 

CBF. A partir daí, existem muitos fatos turbulentos e lendas sobre o assunto. Vamos 

aos fatos que sabem-se verdade: desde o início da Copa União era previsto o 

quadrangular final entre os campeões e vices dos módulos verde e amarelo, em 

comum acordo entre CBF e Clube dos 13; alegando que a CBF mudara o 

regulamento sem o consentimento do Clube dos 13 quando anunciou a tabela do 

quadrangular, Flamengo (RJ), campeão do Módulo Verde, e Internacional (RS), vice, 

apoiado por todos os clubes da entidade, se retiraram da disputa; Sport (PE) e 

Guarani (SP) jogaram o quadrangular sozinhos, ganhando de Flamengo e 

Internacional por WO; o clube pernambucano foi campeão do quadrangular, tendo o 

Guarani como vice, e ambos foram os representantes brasileiros na Libertadores de 

1988; a Justiça Comum confirmou o Sport campeão. A decisão é contestada até 

hoje e muitos atribuem o título de 1987 a Flamengo e Sport. Algumas lendas, de 

parte a parte sobre o caso: a decisão de não jogar o quadrangular não partiu do 

Flamengo, e sim do Clube dos 13, prova disso é que o Internacional, que em nada 

ganhou com a decisão, também boicotou o quadrangular; o Módulo Amarelo não 
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podia ser considerado como Série B, visto que faziam parte da competição Guarani 

(SP), vice-campeão em 1986, e América (RJ), 4° colocado em 1986; a Copa União 

não pode ser desmerecida como nacional simplesmente pelo fato de não se chamar 

Campeonato Brasileiro, pois esse nome só passa a ser usado regularmente a partir 

de 1989 – antes disso o campeonato já se chamou Taça Brasil, Copa Brasil, Taça 

Ouro, e o nome Copa União foi usado novamente em 1988, quando o campeonato 

voltou a ser organizado uniformemente pela CBF. 

Como outro fato mais relevantes sobre o Clube dos 13, destaca-se a organização da 

Copa João Havelange, realizada em 2000, que substituiu o Brasileirão naquele ano 

e foi vencida pelo Vasco da Gama. Além de toda a polêmica ocorrida nos jogos da 

final, na qual Vasco e São Caetano disputavam, com queda de arquibancada em 

São Januário, adiamento do jogo, impunidade do clube carioca, entre outros, o que 

chamou mesmo a atenção foi o fato do Fluminense disputar o torneio no módulo 

equivalente ao da primeira divisão. O Fluminense se encontrava na segunda divisão 

por direito no Campeonato Brasileiro e, devido às manobras do Clube dos Treze, o 

Fluminense participou da Copa João Havelange na elite do futebol do país. Por mais 

que aquele não recebesse o nome de Campeonato Brasileiro, a Copa JH foi 

oficializada como tal. E o mais “interessante”: o Fluminense se manteve na elite 

após o término da tal Copa, e no Brasileirão de 2001 estava integrando a primeira 

divisão, hoje chamada de Série A.  

Os exemplos dos campeonatos de 1986, 1987 e 2000 são apenas alguns dos 

muitos casos que levaram o Campeonato Brasileiro ao descrédito dos anos 1990. 

Entre outros exemplos da falta de organização do Brasileirão, podemos citar: o 

Campeonato de 1979, por determinações políticas para abranger o maior número de 

estados possíveis, contou com 94 clubes em uma única divisão (no ano seguinte 

esse número caiu para menos da metade, 44); a Série B só passou a ser disputada 

com regularidade (sem interrupções) a partir de 1980 (a primeira foi em 1971), 

embora em alguns anos não promovessem clube algum; a Série C só passa a ser 

disputada com regularidade (sem interrupções) em 1992, a primeira data de 1981; 

em 1992, o Grêmio, jogando a Série B, se negou a disputar a última fase da 

competição por não ser atrativa financeiramente, terminando em 9° e ainda assim 

sendo promovido (promoveram 12 clubes naquele ano); o Fluminense e o 
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Bragantino, rebaixados pelo regulamento do Campeonato de 1996, tiveram essa 

situação cancelada. 

Vale ressaltar, entretanto, que mesmo com todos os problemas apresentados, o 

Campeonato Brasileiro sempre atraiu a atenção e a paixão do torcedor, sendo um 

marco no calendário do apaixonado por futebol. Também, foi muito importante para 

o desenvolvimento do esporte nacionalmente, aumentando o intercâmbio do jogo 

dos diversos cantos do Brasil, e fazendo assim com que um estilo fosse 

aprimorando e sendo aprimorado pelo estilo de futebol do seu rival. 

O torneio teve como primeiro campeão o Atlético Mineiro (MG) e, coincidência ou 

não, quando veio a se desenhar com o atual modelo, de pontos corridos, teve como 

primeiro campeão o Cruzeiro (MG), rival do Atlético. Os campeões do evento a partir 

de 1971 são (aqui considerando os títulos de Sport e Flamengo em 1987): São 

Paulo (SP) e Flamengo (RJ), com cinco títulos; Corinthians (SP), Vasco da Gama 

(RJ) e Palmeiras (SP), com quatro; Internacional (RS) tem três; com dois aparecem 

Santos (SP) e Grêmio (RS); com uma conquista cada aparecem Cruzeiro (MG), 

Atlético Mineiro (MG), Atlético Paranaense (PR), Coritiba (PR), Bahia (BA), Sport 

(PE), Botafogo (RJ), Fluminense (RJ) e Guarani (SP). 

Considerando todos os nacionais da história do Brasil (Taça Brasil, Robertão, 

Campeonato Brasileiro, com Copa União e Copa JH inclusos), temos o seguinte 

panorama: Palmeiras (SP) e Santos (SP) têm 8 conquistas; São Paulo (SP) e 

Flamengo (RJ), com cinco títulos; Corinthians (SP) e Vasco da Gama (RJ), com 

quatro; Internacional (RS), três; Grêmio (RS), Botafogo (RJ), Fluminense (RJ), 

Cruzeiro (MG) e Bahia (BA), dois; Atlético Mineiro (MG), Atlético Paranaense (PR), 

Coritiba (PR), Sport (PE) e Guarani (SP), um. 

 

 

2.3.5. O futebol brasileiro-europeu 

 

A partir da década de 1990, com o futebol europeu já fortemente estruturado como 

um negócio milionário, o futebol brasileiro e seus campeonatos principais se viram 

em xeque. Com o êxodo em massa dos melhores jogadores brasileiros para os 
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clubes da Europa, os campeonatos daquele continente começavam a competir com 

espaço na mídia e na cabeça dos torcedores de outros países com os campeonatos 

locais, fato que também começou a aparecer no Brasil. Os espectadores buscavam 

acompanhar a trajetória de seus ídolos no exterior, como Bebeto no Deportivo La 

Coruña, Romário e Ronaldo no PSV Eindhoven e no Barcelona (em épocas 

distintas), Raí no Paris Saint-Germain, Leonardo no Milan, para ficar só em 

exemplos de campeões mundiais com a seleção em 1994. 

Apesar das tentativas de se tornar um negócio rentável, que datam já da década de 

1980, nos anos 90 o futebol brasileiro ainda era marcado por grandes confusões, 

que colaboravam para o afastamento do público dos estádios: calendários mal 

definidos, com jogos marcados nos dias que o antecediam; regulamentos 

contraditórios, que davam margem a interpretações e “viradas-de-mesa” no meio do 

campeonato; crescimento dos atos de violência nas arquibancadas pelas torcidas 

organizadas rivais (às vezes de um mesmo clube). O auge das confusões foram as 

já comentadas “viradas-de-mesa” no Campeonato Brasileiro para beneficiar clubes 

tradicionais rebaixados, como o Grêmio, que mesmo terminando a Série B de 1992 

em 9° foi promovido novamente à série A (foram 12 clubes promovidos naquele 

ano), e o Fluminense, que teve seu rebaixamento à série B de 1996 anulado 

(juntamente com o do outro rebaixado, o Bragantino). Nem a seleção brasileira tinha 

boas recordações no início da década de 1990: a última conquista de Copa do 

Mundo em 1970, já começava a se perder na memória do torcedor. Tudo isso 

contribuía para a falta de credibilidade do futebol no Brasil. A velha fórmula de 

organização no futebol nacional estava fadada ao fracasso e todos viam isso. Para 

tentar se recuperar, era necessário se espelhar em quem estava dando certo: o 

modelo europeu. 

O primeiro passo se deu na organização da seleção. Vitrine do futebol brasileiro, a 

esquadra canarinho vinha de sucessivos fracassos internacionais, embora tenha 

apresentado bom futebol nas Copas de 1978, 1982 e 1986, em especial na Copa de 

1982 na Espanha, quando o time comandado por Telê Santana e formado por 

craques como Leandro, Júnior, Falcão, Zico, Cerezo, Sócrates, Éder, Paulo Isidoro, 

Serginho Chulapa, Dinamite, encantou o mundo com seu belo futebol e o conceito 

de resgate do “futebol arte” implementado pelo “Mestre Telê”, até cair derrotada na 

segunda fase para a Itália. Após o fracasso total de 1990 (derrota precoce jogando 
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um mau futebol), o técnico Carlos Alberto Parreira assume a seleção e organiza um 

padrão de jogo que muitos afirmaram ser europeu. Criticado a princípio, a seleção 

se sagra campeã em 1994, nos Estados Unidos. O Brasil sofreu apenas três gols em 

sete partidas naquele evento e pela primeira vez jogadores que tiveram realmente 

papel de defensores foram elevados a condição de heróis da seleção na Copa, 

como o goleiro Taffarel, a dupla de zaga Aldair e Márcio Santos, os laterais Jorginho, 

Leonardo e Branco, e os volantes Mauro Silva e Dunga, capitão da equipe. O time 

base completo foi: Taffarel; Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Leonardo (Branco); 

Mauro Silva, Dunga, Mazinho (Raí) e Zinho; Bebeto e Romário. A fórmula voltou a 

se repetir na conquista de 2002, quando a seleção brasileira foi campeã utilizando 

um forte esquema de marcação com três zagueiros e boa saída de bola no ataque, 

desta vez ganhando todos os jogos do torneio sem nem precisar de jogar uma 

prorrogação. Seu time base foi: Marcos; Lúcio, Roque Júnior e Edmílson; Cafu, 

Gilberto Silva, Juninho Paulista (Kléberson), Rivaldo e Roberto Carlos; Ronaldinho 

Gaúcho e Ronaldo. 

Internamente, o futebol brasileiro se viu obrigado a se organizar se não quisesse cair 

no ostracismo. As primeiras tentativas foram mal-sucedidas, como parcerias entre 

clubes e grupos internacionais de marketing (exemplo: Flamengo e ISL; a ISL faliu, 

aumentando ainda mais a dívida do Flamengo), tentativas de criação de uma liga 

gestora do campeonato independente da CBF, que resultou na confusa Copa João 

Havelange em 2000, campeonato nacional daquele ano, que também serviu de 

plataforma para troca de divisões de clubes (o Fluminense pulou da Série C em 

1999, quando foi campeão do torneio, para o Módulo Azul – equivalente à Série A – 

em 2000) e, também, tentativa de eliminação dos estaduais do calendário, no ano de 

2002. Nada disso deu certo. 

Entretanto, com o futebol passando a ser tratado como assunto de interesse 

nacional, como deve ser, em 2003 a aprovação do Estatuto do Torcedor pelo 

Congresso Nacional foi um grande passo para colocar o futebol brasileiro no rumo 

certo. No seu texto, ele estabelece medidas de segurança básicas para as praças 

dos eventos, prevê punições mais rigorosas para torcedores arruaceiros com 

reflexos para seus clubes, define prazos de antecedência com que devem ser 

marcados jogos e divulgado regulamentos de campeonatos e exige que os mesmos 

sejam cumpridos sob pena legal para os que não o cumpram.  
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Nesse mesmo ano o Campeonato Brasileiro passa para o sistema de pontos 

corridos, o mesmo adotado na Europa. Criticados por uns, aprovado por outros, 

verdade é que o início desse sistema coincide com essa organização de fato do 

calendário de clubes no Brasil e, conseqüentemente, com uma volta da credibilidade 

do torcedor nas competições, talvez por isso tomando parte dos louros que não lhe 

são devidos. Contribuíram muito para a organização do futebol a mudança de 

postura de dirigentes – em grande parte gerada pelo medo de perder sua fatia do 

gigantesco negócio mundial da bola – e dos governantes políticos, que tratam agora 

do esporte com o devido respeito, como questão cultural e social do país. Entre as 

medidas mais recentes na estrutura do futebol nacional estão a diminuição do 

número de participantes para 20 por série, até a série C, e criação da série D a partir 

de 2009, visando aumentar o interesse pelas Séries B (já em alta e com 

regulamento idêntico ao da série A) e C. A Série D assume em 2009 o papel que até 

2008 foi da Série C, porém com menos clubes por cada estado, para gerar maior 

competitividade entre os participantes. 

Para muitos o futebol brasileiro se rendeu ao europeu. Na verdade, ele se adaptou 

para sobreviver ao novo cenário mundial. Ficamos aqui com o pensamento do 

técnico Carlos Alberto Parreira. Muitos críticos viram na conquista da Copa do 

Mundo de 1994 pela sua seleção o fim do futebol-arte no Brasil, estando este fadado 

à derrota – fazendo-se aí sempre um paralelo com a seleção de 1982, que jogava 

futebol-arte e perdeu. Parreira contesta essa teoria, dizendo que a diferença de sua 

seleção para outras que o Brasil teve era que essa se preocupava em recuperar a 

bola para ter mais tempo com ela e aí, com a posse da bola, deixar o futebol-arte do 

Brasil evoluir (MILLER, OLIVER, PEELING, 2002). O conceito que Parreira tentou 

implementar em 1994, e que foi bem sucedido, foi colocar a organização 

trabalhando em prol do futebol-arte. Ou alguém hoje duvida da categoria bem 

brasileira de Jorginho, Leonardo, Raí, Zinho, Bebeto, Romário e companhia? 
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3. Planejamento de marketing esportivo para o Rio Branco Atlético 
Clube 

 

 

3.1. Marketing  

 

Kotler define marketing como “um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de 

produtos de valor com outros” (1998, p.38). Pilares centrais para esse conceito de 

marketing são: mercado-alvo, necessidades dos consumidores, marketing integrado 

e rentabilidade. Nessa cadeia, o lucro se faz com a satisfação do consumidor. 

Ainda para Kotler a chave para atingir as metas organizacionais consiste em ser 

mais eficaz do que os concorrentes para integrar as atividades de marketing, 

satisfazendo, assim, as necessidades e desejos dos mercados alvos. Torna-se mais 

fácil compreender quando observamos que nenhuma empresa pode operar em 

todos os mercados e satisfazer a todas às necessidades. 

Segundo Francisco Gracioso, no Brasil a evolução do marketing pode ser dividida 

em cinco fases. Na primeira delas, de 1950 a 1960, o marketing era voltado 

especialmente para as vendas. Na segunda, de 1960 a 1970, ocorre a integração do 

marketing com sistematização, ênfase para o planejamento de produtos. Outros 

fatores importantes são a expansão da classe média urbana, além da criação dos 

shoppings centers; o crescimento e a profissionalização da propaganda; e o 

desenvolvimento da promoção de vendas. Na terceira fase, de 1970 a 1980, com a 

modernização das indústrias, surge o marketing de produtos industriais, a 

preocupação é com a operacionalização industrial, com grande ênfase para 

exportações. A quarta, 1980 a 1995, é marcada por momentos difíceis para o 

marketing, devido ao processo inflacionário e o marketing mix perde força. Na quinta 

fase, 1995 aos dias de hoje, com novo cenário econômico, mais estável, há um 

acirramento de competitividade entre as empresas e o marketing usa de todas as 

suas estratégias e variações para atender às demandas. Podemos dizer que vive 

seu auge. 
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Na mídia parece haver um senso comum de que o marketing é infalível, que tem 

tanto poder que seria capaz de persuadir consumidores sem cautela sobre os 

benefícios e vantagens dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas, 

independente da qualidade. Esta visão é falsa. 

O professor Bárcia nos diz que: 

[...] qualquer empresário ou gestor que acredite que através das estratégias 

de marketing será possível emplacar produtos de má qualidade estão 

bastante enganados. Se a empresa não conta com bons produtos e 

serviços é muito provável de que não será bem sucedida em seus esforços 

para conquistar clientes (www.profbarcia.com, acessado dia 10/11/2008). 

O marketing, na verdade, é um conjunto de ferramentas, como comunicação, 

distribuição, etc., e com muito mais caráter de informação do que persuasão. Um 

bom trabalho de comunicação de fato pode convencer o consumidor a adquirir 

determinado produto, mas se esse mesmo produto não agradar, a probabilidade de 

repetir a compra é quase nula. Por outro lado, o produto pode ser muito bom e 

mesmo assim a empresa pode não conseguir boas vendas, porque terá falhado nas 

ações de marketing. Isso só nos mostra que, apesar de muito válidos, os esforços 

de marketing não são mágicos. 

 

 

3.2. Marketing Esportivo  

 

 

3.2.1. Histórico 

 

Pode-se dizer que a história do marketing esportivo no Brasil iniciou-se já no início 

do século XX com as regatas e o futebol, entretanto, de forma muito incipiente tendo 

por característica a vinculação do esporte com as empresas a partir de anúncios nos 

jornais e revistas.  

Entretanto, a verdadeira introdução do marketing no esporte ocorreu no final dos 

anos 70 e início dos anos 80. As empresas começaram a fazer investimentos no 
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esporte, buscando retorno publicitário e vendas, ou seja, o esporte passou a ser 

encarado como um elemento agregador de valor aos produtos das empresas e 

como um produto em si. 

Era o início do marketing esportivo propriamente dito, que se caracterizava 

pelo uso do esporte como um produto pelas empresas.  Estas, através de 

ações promocionais, escolhiam a modalidade esportiva que melhor se 

adequava ao seu perfil institucional e definiam as melhores alternativas de 

promoção e patrocínio esportivo (MELO NETO, 1995, p.35). 

A princípio, foi marcante a entrada de grandes empresas no vôlei brasileiro 

ocasionando uma explosão no esporte, o que deu visibilidade aos times e às 

empresas — vale lembrar que já naquela época muitas equipes brasileiras eram 

conhecidas pelo nome do patrocinador a exemplo do que ocorre atualmente.  

As empresas pioneiras no investimento no esporte brasileiro foram Atlântica Boa-

Vista, Pirelli, Supergasbrás e Lufkin, mas já nos meados da década de 80 a maior 

parte das empresas de maior porte que tinham negócios no país começou a dar 

atenção para as possibilidades oferecidas pelo esporte. Primeiramente a ênfase foi 

dada ao vôlei, contudo, tendo o negócio se mostrado lucrativo, a expansão para 

outros esportes foi natural. As empresas diversificaram seus investimentos e 

passaram a ter seus nomes vinculados também ao basquete, ao futebol, à natação, 

aos esportes de praia, ao judô, ao atletismo e ao tênis.  

No futebol ocorreu um dos casos mais relevantes de sucesso de investimento no 

marketing esportivo. Em 1984, o Banco Nacional aproveitou a ocasião da final da 

Copa Brasil (nome na época do atual Campeonato Brasileiro) e colocou sua 

logomarca nas camisas dos dois times finalistas, Vasco e Fluminense. Quarenta e 

nove emissoras dos sistemas Globo e Bandeirantes e onze emissoras regionais 

transmitiram os dois jogos da final, o que, obviamente, resultou em um retorno 

publicitário extraordinário para o Banco Nacional. Mas o que chamou mesmo a 

atenção foi o valor dos negócios movimentados em torno daquelas duas partidas. 

Somando-se todos os valores que giraram em torno dos jogos, as finais da Copa 

Brasil de 84 movimentaram US$ 700 mil (MELO NETO, 1995). 

A partir daí iniciou-se uma entrada maciça de grandes empresas no futebol, o que 

transformou um esporte que tinha características bastante amadoras até o final da 

década de 70 em um negócio milionário. Esse processo ocorreu também nos outros 
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esportes que passaram por um processo de intensa profissionalização e expansão, 

logicamente, não de forma homogênea, mas de acordo com o potencial de cada 

esporte. Ou seja, apesar do avanço de algumas modalidades esportivas, outras 

ficaram à margem dos investimentos e passaram a perder força. 

 

 

3.2.2. Conceitos e características 

 

Para termos a compreensão adequada sobre o marketing esportivo é necessário 

começar pela exposição de seus conceitos, uma vez que eles possibilitam uma 

melhor definição do tema. Alguns conceitos utilizados nesse trabalho foram 

formulados por Francisco Paulo de Melo Neto em seu livro “Marketing Esportivo”, e 

eles ajudam a responder a pergunta: mas, afinal, o que é marketing esportivo?  

[O Marketing Esportivo é] uma ação privada de indivíduos ou empresas, 

destinadas a beneficiar uma atividade esportiva de interesse público; 

alternativa diferenciada de comunicação de um produto, serviço ou imagem; 

compreende ações que visem a melhoria ou a fixação de uma imagem 

institucional; utiliza o conceito de esporte como veículo (mídia); é uma 

estratégia mercadológica; é uma modalidade de marketing promocional; é 

um poderoso instrumento para a construção e preservação da imagem 

institucional de empresas (MELO NETO, 1995, p.48). 

Desses conceitos e definições podem ser tiradas algumas características dessa 

modalidade de marketing: é uma mídia alternativa que atinge de forma rápida e 

direta o consumidor; é uma mídia participativa; é um elemento de fixação e 

divulgação das marcas e conceitos; é uma estratégia de marketing e comunicação 

que envolve menores riscos e custos e apresenta diferentes alternativas de 

investimento; e é um elemento de reforço da imagem para seus investidores. 

Segundo Melo Neto o marketing esportivo apóia-se no tripé imagem, esporte como 

mídia e comunicação alternativa. Explicando melhor, as empresas utilizam o esporte 

como mídia alternativa, com ênfase no reforço e disseminação da marca e na 

melhoria de sua imagem. E procuram comunicar-se melhor com seus segmentos de 

clientes atuais e futuros. 
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Melo Neto ainda diz que ao associar a imagem do atleta, do clube ou de um esporte 

à marca produto e nome da empresa patrocinadora, o marketing esportivo contribui 

na estratégia de valorização, divulgação e rejuvenescimento de uma marca, uma 

vez que o esporte é uma importante mídia. O esporte é, por si só, um ótimo espaço 

publicitário para ser veiculado nas diversas mídias e permite regionalização da mídia 

e segmentação do mercado. Mas para que as empresas atinjam sucesso é 

necessário que saibam compatibilizar a modalidade esportiva adequada à estratégia 

de mercado da empresa patrocinadora e ao seu perfil institucional. 

Além da mídia convencional que o esporte possui, a associação da marca das 

empresas nos uniformes e bonés dos atletas, na publicidade estática dos locais de 

competição e nas outras modalidades específicas de merchandising de acordo com 

o esporte, constitui um meio de comunicação alternativa eficaz, o que torna o 

marketing esportivo mais um diferencial das empresas. 

As principais vantagens do marketing esportivo segundo o autor são: o retorno 

publicitário; o retorno de imagem; e o retorno sobre as vendas.  

[…] O retorno de uma marca ou produto envolvido em 

patrocínio de eventos esportivos é quatro vezes maior do que o 

de uma boa campanha publicitária. (MARSHAL apud MELO 

NETO,1998, p.28) 

O retorno publicitário está relacionado com a exposição da marca que o esporte 

possibilita, quando a empresa apreende a dimensão do esporte como mídia 

alternativa o resultado é a ampla divulgação de seu nome, marca e produtos, ou 

seja, o marketing esportivo causa o efeito direto. 

O retorno de imagem é a conciliação entre a marca e o conceito que carrega o 

esporte em si, seja individual ou coletivo, e suas características emocionais. Ou seja, 

além do sentido de talento, equipe e união, o esporte promove a imagem de 

sucesso, vitória, prazer e, sobretudo, emoção. A emoção do espetáculo esportivo é 

transferida, inconscientemente, para a mente do espectador e do torcedor. E o que 

fica, segundo Melo Neto, é a associação da marca e do produto com os ingredientes 

emocionais do esporte. Tendo em vista essa característica conclui-se que o efeito do 

marketing esportivo também é direto. 
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Já o retorno sobre as vendas caracteriza-se por ser de difícil mensuração, uma vez 

que uma empresa sempre possui estratégias de marketing que englobam muitas 

atividades não sendo possível analisar pelo prisma restrito de uma ação. Além disso, 

o aumento do faturamento de vendas não acontece instantaneamente; em geral, o 

resultado aparece a médio e longo prazo, ou seja, nesse caso, o marketing esportivo 

tem um efeito indireto. 

As vantagens do marketing esportivo para uma empresa, entretanto, não acontecem 

isoladamente, pelo contrário, estão todas intimamente ligadas e, por isso, alguns 

especialistas preferem dizer que a maior importância é sua ação promocional de 

natureza institucional. Quantificar essa ação não é simples, uma vez que se deve 

analisar a repercussão da mídia e fazer um levantamento da recepção dos 

consumidores. 

Contudo, para que uma empresa consiga obter as vantagens desejadas é 

fundamental a segmentação de mercado, identificar os seus alvos nele e, dessa 

forma, descobrir os nichos a serem explorados. 

Os critérios de segmentação mais comumente utilizados pelas empresas são: sexo, 

idade, local de moradia, renda e perfil psicológico. A partir da análise desses fatores 

torna-se possível descobrir quais são as modalidades que mais interessam ao seu 

público alvo, potencializando o efeito do marketing esportivo. “O marketing esportivo 

ganha maior eficácia quando o evento ou o produto estão diretamente relacionados 

ao segmento de mercado [...]” (MELO NETO, 1995, p.83). 

Identificar o segmento atualmente possui um valor inestimável para as empresas, 

uma vez que o processo em curso é de secundarização do papel da marca nas 

escolhas do consumidor. Nesse contexto, o investimento em marketing esportivo — 

até por ter como objetivo promover a marca e/ou o produto — é um importante fator 

indutor da volta à lealdade à marca, ou fator de diferenciação, principal componente 

de competitividade nos negócios.  

O marketing esportivo é um segmento do marketing devidamente aplicado ao 

segmento de esportes, e como tal requer as “regras” responsáveis pelo 

funcionamento das ações de marketing. Nessa perspectiva, assim como no 

marketing convencional, o marketing esportivo também deve ter em mente a mistura 

estratégica dos “4Ps”: produto, preço, praça e promoção. Tais variáveis apresentam 
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muitos elementos que podem ser manipulados pelo profissional de marketing 

esportivo, com o fim de satisfazer os desejos ou necessidades do consumidor, 

elaborar estratégia competitiva, de acordo com a capacidade da empresa, sempre 

observando a dinâmica do mercado. 

O produto é o que a empresa esportiva tenta comercializar, no caso, patrocínio e 

marca. O desafio é produzir o produto certo para o consumidor. Os produtos podem 

ser bens, serviços, pessoas, lugares, eventos, idéias. Há uma grande quantidade de 

produtos, consumidores e concorrentes na indústria do esporte. O grande desafio é 

tentar entender exatamente o que o consumidor esportivo deseja para que justifique 

um investimento nessa área. 

O preço é o valor de troca de um produto ou serviço. Se um consumidor acredita que 

um produto está com um preço excessivo ou mesmo inferior ao normal, a chance do 

consumidor não adquirir o produto aumenta consideravelmente. Para a manipulação 

dos preços, existe um artifício que são as promoções, que variam de acordo com 

sua procura, dando um benefício de levar outro produto na compra deste, entre 

outros. O ideal é montar uma estratégia de planejamento de preços de longo prazo, 

onde o profissional de marketing esportivo terá uma faixa de valores onde trabalhar 

com a devida segurança. No caso do esporte, os clubes têm muitas alternativas de 

receita a serem exploradas como: venda de serviço do clube; arrendamento e 

aluguéis dos espaços do clube; venda de títulos; e venda de ingressos, imagens e 

direitos de transmissão dos jogos. 

O ponto é o processo de levar o produto esportivo ao consumidor. O produto estar 

no lugar certo na hora da compra pelo consumidor é hoje o grande desafio que o 

profissional de marketing esportivo enfrenta dentro da indústria do esporte, sendo 

que a dificuldade maior está nos serviços esportivos, como um jogo ou evento, onde 

o consumidor deve ir ao local em que se realizará o jogo a fim de consumi-lo. 

A promoção é fator fundamental para o sucesso de uma ação, uma vez que é o 

elemento do composto com o qual o público se relaciona mais diretamente. A 

promoção inclui propaganda e outros métodos promocionais elaborados para 

chamar a atenção do consumidor; é o processo de criar interesse num produto, 

visando seu consumo. Para uma boa promoção as empresas devem empreender 

ações de propaganda, relações públicas, merchandising, assessoria de imprensa e 

marketing direto como forma de resgatar sócios evadidos e ganhar novos sócios e 
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de atrair público aos jogos. Para se pensar a promoção é necessário analisar o 

composto promocional do marketing esportivo, que se decompõe nos seguintes 

elementos: pesquisa, mídia, assessoria de imprensa, merchandising e venda direta. 

A pesquisa é responsável pela obtenção de informações que permitam desenhar o 

perfil da organização a fim de adequar o projeto à empresa patrocinadora, 

orientando todo o processo de negociação entre as partes. A promoção do evento 

e/ou produto junto ao público-alvo depende da mídia, tanto tradicional quanto 

alternativa. O papel da assessoria de imprensa é conquistar mídia espontânea a 

partir das matérias, notas chamadas, críticas e cobertura, além de fazer o 

relacionamento com a imprensa através de releases, convites, fotos, camisetas, 

catálogos, etc. O merchandising deve dar visibilidade da marca no projeto esportivo. 

Já a venda direta compreende o uso de modernas técnicas de comercialização 

como telemarketing, TV interativa, mala direta, uso de catálogos etc.   

A adequação do mix de marketing e do composto promocional do clube e/ou 

da entidade esportiva ao mix de marketing e composto promocional da 

empresa  patrocinadora, licenciada ou franqueada é a chave do sucesso do 

marketing esportivo (MELO NETO, 1995, p.106). 

Um dos problemas do marketing esportivo é que ele “prestigia” poucos esportes, 

tendo em vista o interesse das empresas. Para André Tramontina, a mídia influencia 

demais na opinião pública e joga conforme o jogo, o que pode dificultar o trabalho de 

atletas de outros esportes que querem mostrar o seu trabalho em nível nacional e 

internacional. 

Além disso, é preciso um bom planejamento conjunto, tanto da empresa 

patrocinadora, quanto do clube patrocinado, pois voltando ao ponto da efetividade do 

marketing, não adianta tomar boas ações de marketing se o produto/clube/marca 

não tiver uma qualidade básica, que faça valer o investimento. Da mesma forma, 

não adianta o oposto, ou seja, o produto/clube/marca estar perfeitamente alinhado e 

ser recheado de qualidade se a empresa patrocinadora não consegue fazer proveito 

disso, promovendo não só sua marca como traduzindo ganho em vendas. 
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3.2.3. A importância do marketing esportivo para empresas e 
entidades esportivas 

 

“Fornecimento de suporte financeiro ou material para alguma atividade independente 

que não é inerente ao fomento do objetivo comercial, mas da qual a companhia 

patrocinadora pode ter expectativa de obter alguns benefícios comerciais”. Essa é a 

definição de patrocínio para o Apoio Comercial Meenaghan (1985). De acordo com 

Luís Fernando Pozzi, o termo “patrocínio” também pode ser definido como “provisão 

de recursos de todo o tipo por uma organização para direito de suporte de um 

evento ou de interesse social, com o propósito de associar diretamente a 

empresa/produto com o evento” (1998, p.115). A necessidade de manterem-se 

próximas de seus públicos, estabelecerem diferenciais de comunicação e 

criar/fortalecer a imagem de suas marcas e de seus produtos impulsiona as 

empresas na busca constante de formas alternativas de divulgação, 

preferencialmente aquelas que proporcionam alto nível de retorno com menores 

volumes de investimento.  

As empresas vêm tomando consciência da importância do esporte como canal de 

comunicação, e já notamos alguns aspectos que favorecem isso: 

a) o esporte concentra grande número de pessoas nos locais de competição, 

das mais diversas camadas sócio-econômicas; 

b) através do esporte a empresa pode comunicar-se com multidões ou 

selecionar os públicos, conforme o tipo de esporte e canal escolhido; 

c) apoio ou patrocínio ao esporte conquista opinião favorável na sociedade 

em geral, independentemente da paixão por determinado clube, 

principalmente se as patrocinadas forem as seleções; 

d) a maioria dos meios e veículos de comunicação utiliza grandes espaços 

nas suas programações para coberturas jornalísticas e transmissões ao vivo 

de competições e atividades ligadas ao esporte, proporcionando 

aparecimento das marcas patrocinadoras e apoiadoras, no caso de televisão 

e jornal, e a menção do nome da empresa e do produto, quando estes 

passarem a fazer parte da denominação do clube, equipe ou evento. 
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Percebida essa importância, as empresas já usam o patrocínio esportivo com 

objetivos institucionais. Para Janowsky, o patrocínio é uma forma de propaganda, 

portanto, é incorporada nas estratégias de marketing. Além disso, fortalece a 

imagem corporativa porque também é um veículo de promoção e posiciona produtos 

e serviços diante de audiências específicas. 

É preciso ressaltar que geralmente esses investimentos não se traduzem 

instantaneamente em resultados de vendas. A visão de retorno deve ser em longo 

prazo e sempre ligada à expectativa de firmar a marca na mente do público-alvo e 

da opinião pública em geral. 

Algumas empresas têm alcançado excelentes resultados nesse campo institucional, 

não só através do desempenho das equipes, clubes, seleções e atletas patrocinados 

e apoiados, como, também, pela exploração do patrocínio em ações de propaganda, 

de publicidade e de outras ações paralelas e ações nos locais de competição como, 

por exemplo: uniformização de torcidas, agitação de bandeiras, uso de pessoas 

fantasiadas, utilização do veículo de transporte das equipes com a marca do 

patrocinador e outras ações de impacto que são captadas pelas transmissões. 

Atualmente, as empresas podem envolver-se diretamente com as equipes e clubes, 

bem como patrocinar atletas individualmente obtendo retorno institucional de grande 

significado mercadológico.  

Não existe padrão ou forma de se patrocinar uma equipe, cada acordo entre os 

interessados pode conduzir a contratos diferenciados, variando o volume do 

investimento e, proporcionalmente, o retorno obtido pela empresa.  

Uma empresa pode patrocinar ou apoiar uma equipe, ou uma modalidade esportiva 

de um clube ou todas aquelas que o clube mantém. Essa decisão depende do 

investimento que a empresa pretende dispor e do retorno que espera obter. 

Para Luiz Fernando Pozzi o patrocínio esportivo traz algumas características de 

retorno muito importantes às empresas investidoras como adequação para 

promoção da consciência de uma marca; revitalização, rejuvenescimento e 

dinamização da imagem de uma marca ou companhia; maior aceitabilidade do 

público, que considera menos perturbador e intromissor do que a propaganda. 

Pozzi ainda lista os principais objetivos estratégicos e táticos do patrocínio esportivo: 

aumentar o reconhecimento público da empresa/produto; alterar ou reforçar a 
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imagem corporativa; identificar a empresa com segmentos de mercado específicos; 

envolver a empresa com a comunidade; gerar afeição entre os formadores de 

opinião e tomadores de decisão; desenvolver canais de distribuição, novos 

segmentos de mercado; combater a concorrência; ganhar reconhecimento num 

mercado tomado por companhias maiores; criar vantagem competitiva com 

vantagem; adquirir exposição de mídia; e incrementar vendas/merchandising. 

Um exemplo clássico de patrocínio de clube no Brasil é a parceria entre Parmalat e 

Palmeiras. A Parmalat queria atrelar seu nome a clubes de futebol de origem italiana 

para reforçar sua imagem e se manter em evidência nos noticiários. No Brasil, o 

escolhido foi o Palmeiras. A Parmalat investiu muito dinheiro no clube que, por sua 

vez montou um grande elenco e ganhou muitos títulos.  A estratégia da Parmalat foi 

muito além de um simples patrocínio: a empresa criou em sua administração uma 

Diretória de Esportes, e, a partir dela, comandava todas as ações no clube. Esse 

exemplo mostra bem o nível de afinidade que pode chegar entre 

consumidor/torcedor com o patrocinador do seu clube. Desde 1973 sem ganhar um 

título nacional e desde 1976 sem ganhar o Campeonato Paulista, o Palmeiras assina 

parceria com a multinacional italiana dos laticínios em 1992. Enfraquecido na época, 

o clube aceita até, a princípio, descaracterizar seu uniforme número 1 a pedido do 

parceiro, que passa a ter listras brancas finas, intercaladas com o tradicional verde 

do clube. Essa mudança, a princípio, causou revolta dos torcedores, tendo como 

agravante a similaridade que o uniforme tomara com o reserva de seu maior rival, o 

Corinthians. Durante os oitos anos de parceria, entretanto, o Palmeiras foi bi-

campeão brasileiro, três vezes campeão paulista, ganhou seus primeiros (e até 

agora únicos) títulos da Copa do Brasil e da sonhada Libertadores da América (vindo 

a se tornar vice-campeão mundial), além de um título da Copa dos Campeões, da 

Copa Mercosul e dois do Torneio Rio-São Paulo. Depois desse sucesso era difícil 

encontrar um palmeirense que não tivesse um carinho especial pela marca da 

Parmalat e, inclusive, lembrasse com saudade aquela camisa listrada. Após o 

término da parceria, o Palmeiras passou por dificuldades, sendo inclusive rebaixado 

em 2002 (CARDIA, 2004). 

Para efetivar seu envolvimento, a empresa dispensa uma quantia de valor acordado 

com o clube, recebendo em troca uma ou várias das seguintes formas de retorno: 

a) impressão de seu nome ou marca de produto nos uniformes das equipes; 
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b) colocação de material promocional nas dependências do clube; 

c) menção do patrocínio ou apoio nas publicações da organização; 

d) menção da marca nas atividades internas esportivas e sociais do clube; 

e) utilização das equipes, em conjunto, em campanha de propaganda. Neste 

caso, são acrescidos, quase sempre, valores adicionais para o pagamento de 

cachê dos atletas pelo direito do uso de imagem, exceto quando os atletas 

são, também, patrocinados individualmente; 

f) patrocínio individual de atleta: a empresa pode patrocinar um ou mais 

atletas, independente de patrocinar ou não uma equipe ou clube. Quando não 

está também patrocinando a equipe, podem surgir alguns problemas se a 

mesma vier a ser patrocinada por um concorrente. O patrocínio individual 

permite à empresa o uso da imagem e depoimentos (testemunhal) do atleta 

em comerciais, além de ter sua marca em uniforme e peças promocionais por 

ele utilizadas, sua presença em eventos programados e outras ações 

combinadas. 

Ao falarmos do patrocínio individual do atleta, falamos de endorsements, ou seja, 

acordo entre atleta e empresa para utilização da imagem do atleta. Isso para os 

clubes é excelente, pois torna o salário final do atleta mais atrativo e, com isso, é 

possível formar equipes mais competitivas, que possa conquistar títulos.  

O patrocínio individual exige da empresa um cuidado muito grande na seleção e 

escolha do atleta, por tratar-se de um indivíduo, sujeito a comportamentos e atitudes 

que podem prejudicar a imagem do patrocinador. Além disso, alguns fatos 

considerados como imprevistos também podem trazer prejuízos à empresa, caso o 

atleta esteja neles envolvido. O atleta patrocinado deve adotar uma postura 

profissional, comprometendo-se a manter seu nível técnico e ter um comportamento 

exemplar dentro e fora da atividade esportiva, cumprindo com os compromissos 

assumidos. 

Como vimos, as empresas patrocinadoras das entidades esportivas têm muito a 

ganhar com essa parceria. Mas os clubes também têm. 

Até a introdução da televisão, a principal fonte de receita dos clubes esportivos 

advinha da bilheteria. Os clubes só podiam contar com a venda de ingressos para 



76 

 

poder tirar recursos e pagar os atletas. Os times precisavam montar elencos fortes 

para disputar títulos e tentar encher o estádio, para que tivesse um balanço contábil 

favorável. Com o surgimento das transmissões televisivas, as receitas se 

multiplicaram, uma vez que os clubes ganham com direitos de transmissão dos 

eventos esportivos, ampliação da audiência de consumidores potenciais publicidade 

dentro dos estádios, maior atratividade para grandes patrocinadores, onde entra o 

licenciamento e merchandising. Nem por isso a receita de bilheteria deixou de ser 

importante, pois além de representar sua fatia no bolo, a audiência ao vivo é 

importante para mostrar na transmissão um ambiente festivo e alegre. Além disso, 

ainda há a possibilidade de exploração das arenas esportivas, com introdução de 

camarotes confortáveis e lugares prestigiados e com serviços à disposição. 

 

 

3.3. Cenário local 

 

O futebol capixaba teve seu início oficial no começo da década de 1910. Garotos de 

classes de maior poder aquisitivo que iam estudar no Rio de Janeiro tiveram lá seu 

primeiro contato com o esporte e, entusiasmados com a novidade, ao retornar para 

Vitória resolveram fundar os primeiros clubes de futebol da cidade para poderem 

permanecer praticando o jogo. 

O primeiro clube a ser fundado foi o Foot-Ball Club Victoria, atualmente Vitória 

Futebol Clube, em 1° de outubro de 1912. O Vitória foi fundado tendo como modelo 

o Fluminense do Rio de Janeiro, com os garotos fundadores buscando seguir toda a 

pompa e nobreza do tricolor carioca em solo capixaba. Mostra da diferença de 

estrutura que marcaria o futebol capixaba comparado aos grandes centros – como o 

Rio, por exemplo –, é que o Vitória, clube de princípio elitista, permaneceu sem 

patrimônios, jogando de favor em campos públicos, até 1951. As cores escolhidas 

foram o azul e branco, para representar o céu da capital capixaba, e também para 

evitar conflitos entre os fundadores que torciam pelos clubes de remo do Saldanha 

(alvirrubro) e do Álvares Cabral (alvinegro) (pt.wikipedia.org). 
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Além da sua importância natural de ser o primeiro clube do Espírito Santo, o Vitória 

também motivou a fundação de outros clubes nos seus primeiros anos, ou por 

garotos da elite que queriam rivalizar com o Vitória, ou, mais importante, por garotos 

de classe mais humilde, que por isso não podiam jogar no alvianil. Assim, como uma 

resposta ao elitismo do Vitória, é fundado o Juventude e Vigôr (grafia da época) em 

21 de junho de 1913. A intenção de fazer oposição ao que o Vitória representava é 

tão marcante que pautou até a escolha das cores do clube: em um momento em que 

a política nacional estava em alta, com ícones como Ruy Barbosa e o Barão do Rio 

Branco em evidência, o Juventude e Vigôr escolheu as cores da bandeira nacional 

que não haviam sido apropriadas pelo Vitória, ou seja, o verde e o amarelo. E, em 

1914, os novos sócios do clube, já adultos, pedem a troca de nome da agremiação, 

que em homenagem ao já citado diplomata Barão do Rio Branco, recebe o nome de 

Rio Branco Football Club. A troca de cores para o alvinegro ocorre em 1917 e 

demonstra a origem humilde do clube: essa decisão ocorre decorrente do fato das 

camisas auriverdes não durarem muito tempo devido à maresia intensa de Vitória 

(GOMES FILHO, 2002). 

Outros clubes importantes fundados na década de 1910 em Vitória e que 

participariam dos primeiros estaduais foram: América Futebol Clube (1917) e Santo 

Antônio Futebol Clube (1919), ambos já extintos, e um pouco mais tarde o Floriano 

Futebol Clube, extinto, o Americano Futebol Clube, extinto, e o Caxias Esporte 

Clube, que permaneceu durante muitos anos no amadorismo, mas retornou ao 

futebol profissional em 2008. O Campeonato Capixaba tem sua primeira disputa em 

1917, apenas com equipes da capital, e seu primeiro campeão é o América. A 

primeira disputa envolvendo times do interior ocorre em 1930, quando o campeão da 

Taça Cidade de Vitória passa a fazer uma final contra o campeão do interior (em 

1930 só com times do sul do estado). O primeiro campeão do interior só aparecerá 

na final de 1948, quando o Cachoeiro Futebol Clube, de Cachoeiro de Itapemirim, 

derrotará o Vale do Rio Doce. Entretanto, essa conquista do Cachoeiro pode ser 

considerada um fato isolado frente ao domínio dos grandes clubes da Grande 

Vitória. Após 1948, o futebol da capital atinge seu auge, com seus clubes 

estruturando seus estádios e acirrando suas rivalidades, comparáveis aos dos 

grandes centros, forçando os clubes mais populares a buscarem montar bons times. 

Reflexo disso foi que entre 1949 e 1986 apenas quatro clubes ganharam o estadual: 
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Rio Branco, Vitória, Santo Antônio (estes três de Vitória) e a novata Desportiva, de 

Cariacica. 

A Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce surgiu da fusão em 1963 de 

seis clubes amadores dos funcionários da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD): 

Vale do Rio Doce, Valeriodoce, Cauê, Guarany, Ferroviário e Cruzeiro. A iniciativa 

partiu por parte da própria empresa, que recebia pedido de auxílio das seis equipes 

separadamente com freqüência. Em troca dos funcionários esquecerem as 

rivalidades internas e se unirem em torno de um clube, a CVRD prometeu (e 

cumpriu) a construção de um estádio, cujos custos seriam arcados pela companhia. 

Assim surgiu a equipe grená, diferentemente dos demais clubes, com um forte 

investimento bancando suas maiores despesas. Como já vimos, mesmo os clubes 

de origem nas classes mais ricas de Vitória passavam por dificuldades financeiras. A 

entrada da Desportiva no cenário local foi um forte desafio ao domínio dos clubes de 

Vitória, em especial ao Rio Branco, e logo se formou a maior rivalidade estadual 

entre Desportiva e o clube capa-preta (pt.wikipedia.org). 

A decadência do futebol capixaba vem gradualmente a partir da integração do 

futebol nacional, em 1959. Isolado dos outros clubes, a falta de estrutura nunca 

apareceu como forte problema até então, visto que seus adversários internos 

passavam por situação semelhante. Quando os clubes capixabas são postos para 

jogar em âmbito nacional, com raras exceções de aparições bem-sucedidas, a 

fragilidade da estrutura do Espírito Santo é facilmente demonstrada por sucessivos 

infortúnios contra equipes do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Bahia, 

principalmente. Entretanto, o estado conseguiu manter ainda uma boa atmosfera 

interna em torno de seu estadual, que tinha na rivalidade de seus grandes clubes o 

maior atrativo. Essa situação durou até o início da década de 1980, quando os 

problemas de sucessivas más administrações financeiras dos clubes vieram à tona. 

Os clubes da Grande Vitória foram se deteriorando a partir de então, com exceção 

da Desportiva. Isso favoreceu um fenômeno que acaba por desgastar a credibilidade 

do futebol capixaba: o surgimento dos “clubes de prefeitura”. O “clube de prefeitura” 

é aquele clube, normalmente do interior, que faz um time forte enquanto a 

administração da cidade apóia, mas que some após a retirada do apoio. Isso leva o 

torcedor ao descrédito no campeonato. Exemplo de “clube de prefeitura”, o 

Alegrense Futebol Clube encerrou atividades apenas dois anos após ter sido bi-
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campeão estadual. Se de 1949 até 1986 houve apenas quatro equipes campeãs, 

nos cinco anos seguintes houve cinco campeãs diferentes, quatro do interior: 

Guarapari E. C. (1987), Ibiraçu E. C. (1988), A. A. Colatina (1990) e Muniz Freire F. 

C. (1991), todas de municípios homônimos – em 1989 a campeã foi a Desportiva. 

Esses fatores, combinados a um descrédito na Federação após confusões 

envolvendo liberações de tabela e regulamentos mal feitos, levaram a um 

esvaziamento dos estádios nos anos seguintes, em especial na Grande Vitória, onde 

a decadência foi mais marcante – no interior o sentimento de orgulho pelo “time da 

cidade” ainda é forte. Muitas pessoas, que acompanham o futebol, inclusive, 

desconhecem o campeão capixaba do presente ano. Nacionalmente, o estado foi 

perdendo gradativamente a expressão: com os times tradicionais enfraquecidos e as 

prefeituras do interior sem condições de bancar uma empreitada nacional para seus 

clubes, o estado viu sua última participação em Série A do Brasileiro em 1993 com a 

Desportiva; a última em Série B em 2001, com Serra e Desportiva; em 2008, com a 

péssima campanha de Serra e Linhares F. C. na Série C, eliminados na primeira 

fase, o estado se vê fadado nacionalmente em 2009 a ter apenas uma vaga na 

primeira Série D do Brasileiro (provavelmente para o campeão estadual desse ano). 

Os principais clubes se encontram em situação financeira delicada. A década de 

1990 viu o surgimento do Linhares Esporte Clube como força emergente, mas o 

clube tetra-campeão estadual foi à falência, sendo substituído na cidade pelo 

Linhares Futebol Clube, para evitar as dívidas, mas aproveitar o nome forte de seu 

antepassado. A Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube conseguiu se organizar 

para fazer boas campanhas no estadual e tomar o lugar como quarto clube 

tradicional do Santo Antônio, que fechou as portas ainda na década de 1980. 

Entretanto, o tricolor serrano, penta-campeão estadual, não consegue apoio para 

campeonatos nacionais. A Desportiva viu o suporte da sua protetora, a CVRD, 

retirado quando esta foi privatizada em 1996, tendo inclusive que brigar na justiça 

por seu estádio contra a empresa. Em 1999, a Desportiva Ferroviária tornou-se 

clube empresa, passando a se chamar Desportiva Capixaba S. A., mas desde então 

vive em profunda crise financeira, chegando a fechar as portas em 2005, voltando 

em 2006 para a disputa da Série B do Capixaba (na qual não conseguiu acesso, 

somente voltando à elite em 2007 quando ganhou o torneio). O Rio Branco não 

ganha um estadual desde 1985 e nos últimos anos transitou entre as Séries A e B 
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do Capixaba. Em alguns anos no final da década de 1990 e início da de 2000, 

devido a ações trabalhistas na justiça, teve que jogar com outro nome, Rio Branco 

Esporte Clube. O Vitória consegue se manter funcionando a duras penas e, embora 

não tenha fechado seu departamento de futebol em nenhum ano, depende muito do 

apoio da Prefeitura. Em 2006 foi campeão estadual depois de trinta anos, mas foi 

rebaixado no ano seguinte e hoje disputa a Série B.  

A Série B do Campeonato Capixaba, a propósito, terá apenas três clubes em 2009 

devido à situação financeira das equipes do estado: Vitória, Caxias e Espírito Santo 

(de Anchieta). Clubes tradicionais, como E. C. Tupy (Vila Velha), Cachoeiro F. C. e o 

Estrela do Norte Futebol Clube, também de Cachoeiro de Itapemirim, desistiram da 

disputa, bem como ambos os times rebaixados em 2008, Pinheiros F. C. e CTE 

Marilândia. Na Série A de 2009, dos dez clubes participantes, cinco foram fundados 

depois do ano 2000: A. Jaguaré E. C. (2001), Linhares F. C. (2001), Vilavelhense F. 

C. (2002), C. A. Colatinense (2005) e Rio Bananal F. C. (2007). Os outros cinco são: 

Rio Branco A. C. (1913), S. D. Serra F. C. (1930), Desportiva C. S. A. (1963), C. E. 

R. A. A. São Mateus (1963) e Grêmio Esportivo Laranjeiras (GEL, 1980) 

(gazetaonline.globo.com). 

Com relação à estrutura, os principais estádios da Grande Vitória hoje são: Kléber 

Andrade, em Campo Grande, Cariacica, vendido este ano pelo Rio Branco para o 

Governo do Estado para pagar dívidas do clube, está interditado para reformas 

prometidas pelo Governo; Engenheiro Araripe, em Jardim América, Cariacica, da 

Desportiva, passou por reformas recentes e é o único que tem condições pelo 

estatuto do torcedor de receber uma partida nacional em condições normais (sem 

reformas emergenciais como aplicação de arquibancada metálica); Salvador Costa, 

em Bento Ferreira, Vitória, do Vitória, tem reforma prevista, pois hoje só recebe 

jogos nacionais com aplicação de arquibancadas metálicas; Robertão, na Serra, do 

Serra, também só recebe jogos nacionais (mesmo da Série C) com aplicação de 

arquibancadas metálicas. Fato é que, com tantos clubes na Grande Vitória, em 

situação de final de campeonato todos tem que recorrer ao Engenheiro Araripe hoje. 

Alguns clubes não tem onde jogar, como Rio Branco (que tem acordo para uso do 

Kléber Andrade com o governo, mas a reforma do estádio não tem nem data para 

início) e Vilavelhense. No interior merecem destaque os estádios: do Conilon, em 

Jaguaré; do Sumaré, em Cachoeiro, do Estrela; Sernamby, em São Mateus; 
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Justiniano Melo, em Colatina; Joaquim Calmon, em Linhares; nenhum deles com 

condições de jogos sequer de Segunda Divisão Nacional. 

Para entender o porquê de o futebol capixaba ter chegado ao estado atual é preciso 

entender o futebol como parte integrante da sociedade brasileira. O Espírito Santo 

foi mantido à margem dos investimentos de infra-estrutura no Brasil desde a 

determinação de que a capitania capixaba serviria de “barreira verde” para as Minas 

Gerais, no século XVIII. Como conseqüência dessa determinação, no início da era 

republicana no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, o território do 

Espírito Santo nem sequer havia sido totalmente ocupado ainda e Vitória não tinha 

estrutura urbana de capital estadual, limitando-se ao seu papel de cidade portuária. 

É justamente nessa época que o futebol vai se desenvolver no estado. 

Acompanhando a estrutura local, e isolados pelo desenvolvimento independente do 

jogo em cada estado, os clubes capixabas não tiveram necessidade de adquirir uma 

estrutura para fazer frente nacionalmente, pois seus adversários estavam em Vitória, 

também, passando pelas mesmas situações. Quando ocorreu a primeira Taça Brasil, 

em 1959, os clubes do Espírito Santo foram lançados no cenário nacional sem a 

estrutura adequada para enfrentar clubes de outros estados mais desenvolvidos no 

futebol. Apesar de ter conseguido apresentar alguns bons resultados esporádicos, 

no geral as empreitadas capixabas em torneios nacionais não foram animadoras. 

Quando o estado entrou em seu momento de desenvolvimento, que vivenciamos até 

hoje, o futebol capixaba já não parecia um negócio atrativo, e foi mantido à margem 

dos investimentos. 

Outro fator importante para entender a situação do futebol no estado é sua 

proximidade com dois grandes centros e que foram de forte migração para a 

formação da população do estado: Minas Gerais e, principalmente, Rio de Janeiro. 

O futebol do Rio de Janeiro foi parâmetro para todo Brasil, principalmente com as 

transmissões nacionais do Campeonato Carioca via rádio. Aqui no Espírito Santo o 

efeito foi ainda mais impactante pela proximidade do Rio de Janeiro, que sempre foi 

muito influente na cultura local. Além disso, levas populacionais de cariocas, 

fluminenses e mineiros que vinham trabalhar no Espírito Santo mantinham as 

paixões pelos seus respectivos clubes, levando seus descendentes a também 

acompanhar os campeonatos dos estados vizinhos. Com o início das transmissões 

ao vivo de jogos pela televisão, a situação só se aprofundou, e o público poderia 
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acompanhar com imagens os campeonatos de seus clubes (começando, 

novamente, pelo Carioca). A proximidade também colaborava para a evasão dos 

jogadores para os grandes centros. 

Não se deve, entretanto, colocar a culpa do descaso do futebol capixaba no acaso, 

no azar. Grande parte da situação descrita deve-se a uma mentalidade presente na 

população capixaba de que o que vem de fora, de outros estados, é melhor do que a 

produção local, como uma “síndrome de vira-lata” localizada. Acredita-se 

simplesmente, por exemplo, que fazer futebol no Espírito Santo não dá certo e 

desiste-se de investir, sem nem ao menos tentar entender os motivos da situação 

atual. Outros grandes culpados são as próprias pessoas envolvidas no esporte, que 

não administram bem o futebol e não tiveram (e ainda não têm) visão em longo 

prazo para colocar o estado em nível nacional. O futebol hoje é uma grande 

oportunidade esquecida no Espírito Santo. Prova disso são os investimentos em 

times de basquete (CETAF e Saldanha), vôlei (Álvares Cabral) e futsal (Álvares 

Cabral), que estão nas divisões principais de seus respectivos esportes fazendo 

sucesso, mostrando que o Espírito Santo tem público para o esporte; prova disso é o 

fato de após mais de vinte anos sem decidir um título, Rio Branco e Desportiva 

lotaram o estádio nas duas partidas decisivas da Copa Espírito Santo de 2008, 

mostrando que o estado tem público apaixonado por futebol. Mas, ao contrário dos 

outros esportes que tem suas vagas nos nacionais regidas por sistemas de franquia, 

é preciso entender que para levar o Espírito Santo a um nível nacional no futebol 

será um investimento de longo prazo, passando a duras penas pelas Séries D e C. 

 

 

3.4. O produto: Rio Branco Atlético Clube 

(GOMES FILHO, 2002) 

 

A história do Rio Branco se confunde com as de tantos clubes criados nos primeiros 

anos do Século XX, em todo o país. Não há, é verdade, registros precisos sobre a 

fundação, como, por exemplo, um livro de atas. A imprensa da época também pouco 

noticiava os acontecimentos ligados ao esporte, e quando o fazia, era, quase 
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sempre, para falar do remo. Em 1913 nasceu o Rio Branco, criado pelos jovens 

Antônio Miguez, José Batista Pavão, Edmundo Martins, Nestor Ferreira Lima, 

Gervásio Pimentel, Cleto Santos e outros. O motivo que os levaram à criação foi não 

poderem jogar futebol nos então clubes da cidade de Vitória, até aquela data elitistas 

e que não permitiam associação de jovens de classes econômicas mais baixas, e 

por isso decidiram criar um novo clube, com um conceito popular, que permitisse a 

participação de todos. 

A idéia já era antiga, mas o sonho só foi concretizado em 21 de junho de 1913, na 

Ilha dos Amores, no bairro do Parque Moscoso em Vitória. Havia muitas dúvidas 

quanto ao nome e às cores do clube. Juventude e Vigôr foi o nome escolhido em 

virtude da pouca idade de seus fundares e apareceu na véspera da 1ª Grande 

Guerra Mundial, época em que o nacionalismo era uma idéia muito forte. E foi esse 

sentimento determinante na escolha das cores do novo clube. O Vitória escolhera o 

azul e branco, que seus membros alegavam ser uma homenagem ao céu da Capital, 

sempre bonito e azulado. Então, os meninos do Juventude e Vigôr apelaram para o 

sentimento nacional, escolhendo o verde e o amarelo, as outras cores da bandeira 

nacional não usadas pelo seu rival. Assim, amarelo e verde, nasceu o time preferido 

do Espírito Santo. Portas abertas, não demorou muito e ao time se juntaram, logo, 

jogadores de origem proletária, negros, mulatos. Está aí a origem popular do clube. 

No início de 1914, alguns dos novos sócios, já mais velhos que os fundadores, 

pediram a mudança de nome do clube por se sentirem incomodados com a 

associação com “juventude”. Então, em 10 de fevereiro de 1914, seguindo o espírito 

nacionalista da origem, o clube passa a se chamar Rio Branco Football Club, 

homenageando o então Chanceler José Maria da Silva Paranhos Júnior, Barão de 

Rio Branco, diplomata brasileiro em alta por suas contribuições em questões de 

delimitação territorial nacional. Posteriormente, em 20 de maio de 1917, troca 

também as cores: do verde e amarelo para o branco e preto, pois as camisas 

auriverdes não duravam muito devido à maresia de Vitória e eram um gasto muito 

grande para os sócios. 

No início da década de 30, os dirigentes do Rio Branco sentiram que os jogos 

oficiais eram escassos, e que poderiam imprimir maior atividade ao grupo dos que 

integravam a equipe alvinegra. Buscavam também uma maneira de difundir o futebol 

com mais intensidade não apenas dentro do clube e nos bairros de Vitória e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_dos_Amores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Moscoso
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adjacências, como também no interior mais próximo da Capital do Estado. 

Decidiram, então, pela fundação simbólica e informal do Riobranquinho Futebol 

Clube. Esse manteria o clube em atividade nos feriados, finais de semanas, e nas 

férias de final de temporadas, enfim, sempre que o Rio Branco Futebol Clube 

estivesse inativo, sem os jogos promovidos pela Liga. A fundação se deu em 18 de 

outubro de 1933 de forma até solene, e foi noticiada pelo Diário da Manhã do dia 

seguinte. 

Em 18 de março de 1941, novamente o clube muda de nome e passa a se chamar 

Rio Branco Atlético Clube, nome que perdura até os dias de hoje, para que outros 

esportes pudessem ser desenvolvidos dentro do clube, o que nunca foi conseguido 

com sucesso. 

Os atletas do Rio Branco passaram o início de sua história jogando em campos de 

zonas descobertas usando bolas de meia ou de bexiga de boi, no centro da cidade. 

Depois, passaram para um terreno no bairro de Lourdes, que pouco tempo depois 

foi retirado do clube e dado ao Vitória pelo Barão de Monjardim para que o time não 

treinasse mais naquele lugar. Sem ter onde treinar, o Rio Branco tomou emprestada 

uma área na cidade de Vila Velha, onde permaneceu até 1915. A partir de 1916 os 

componentes do Rio Branco decidiram ocupar uma área em Jucutuquara, onde foi 

construído o seu primeiro estádio, o de Zinco. Por esse motivo, muitos pensam que 

o Rio Branco foi criado em Jucutuquara. Após 11 anos de uso para todas as partidas 

promovidas pela Liga Estadual, o Estádio de Zinco estava em más condições. Em 

1934, o Rio Branco consegue construir seu segundo estádio, o Estádio Governador 

Bley. Esse novo estádio era muito grande para os padrões da época e ficava atrás 

apenas de São Januário do Vasco da Gama e do Estádio das Laranjeiras do 

Fluminense. Mas devido a administrações pouco comprometidas com o crescimento 

da entidade ou mesmo com o patrimônio do clube o estádio foi perdido para o 

pagamento de dívidas e hoje pertencente a Centro Federal de Ensino Técnico 

(CEFET-ES). 

Sem estádio, alguns anos depois o clube precisou buscar um novo local para abrigar 

seus jogos e poder treinar. Cariacica, na região metropolitana da Grande Vitória, 

acabou sendo o local escolhido para o estádio Kléber Andrade (nome de um antigo 

presidente do clube), com capacidade para 45.000 pessoas sendo o maior do 

Espírito Santo. Porém, a lentidão na construção, somada aos problemas do clube e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clube_de_Regatas_Vasco_da_Gama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio_das_Laranjeiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluminense_Football_Club
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às administrações pouco comprometidas que o clube teve na maior parte de sua 

existência, não permitiram a conclusão do estádio, que mesmo assim foi inaugurado 

em 1983, quando o Rio Branco venceu o time de Guarapari por 3x2.  Afundado em 

dívidas, em 2008 o Rio Branco teve seu estádio comprado pelo Governo do Estado 

do Espírito Santo, o que permitiu ao clube quitar seus débitos e também iniciar a 

construção de um centro de treinamento no município da Serra, que, a exemplo do 

Kléber Andrade, avança muito lentamente. O clube atualmente não possui um 

estádio para jogar e manda seus jogos nos estádios de seus maiores rivais, 

Desportiva e Vitória, ou então no campo da Estiva. 

O Rio Branco é sem dúvida o maior ganhador de títulos do futebol capixaba, com 35 

campeonatos capixabas, vivendo seu auge nas décadas de 60 e 70, quando o 

domínio de Rio Branco e Desportiva poucas vezes era ameaçado no estado. Porém 

sucessivas más administrações afundaram o clube em dívidas e teve em 1985 seu 

último título estadual. Nos últimos 15 anos, além de ter perdido seu estádio, o Rio 

Branco passou por outros momentos difíceis, como ter de atuar sob o nome de Rio 

Branco Esporte Clube para escapar de ações trabalhistas na justiça, além de ter 

sido rebaixado à Série B do Campeonato Capixaba. 

Entretanto, mesmo após essas dificuldades na sua recente história, o Rio Branco 

permanece entre os clubes mais populares do estado, juntamente com a Desportiva, 

e boas campanhas em campeonatos locais ainda conseguem levar muitos 

torcedores fiéis, jovens e velhos, aos estádios, como foi visto nas duas partidas 

finais da Copa Espírito Santo em que a Desportiva sagrou-se campeã em cima do 

Rio Branco perante um público somado de aproximadamente 20.000 espectadores. 

Entre seus símbolos principais estão seu escudo (Figura 1) e uniformes (Figura 2), 

seu mascote (Figura 3), o capa-preta – figura de um cavaleiro vestido com o 

uniforme do clube usando uma capa, inspirada em um torcedor lendário do clube da 

década 20, o senhor Lafayette Cardoso de Rezende –, e sua alcunha de “O Mais 

Querido do Espírito Santo”. O maior ídolo de sua história foi Alcy Simões, 

considerado por muitos o maior craque capixaba de todos os tempos. Jogou no 

clube de 1930 a 1951. 
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Figura 1 – Escudo atual do Rio Branco 

 

Figura 2 – Uniformes atuais 1, 2 e 3 do Rio Branco 

 

Figura 3 – “O Capa-Preta”, mascote do Rio Branco 
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3.5. Planejamento 

 

Para trabalharmos um planejamento para o Rio Branco Atlético Clube, buscando 

elevar o clube a um nível de respeito no cenário nacional e incentivar outros clubes 

do estado a buscarem o mesmo, foram necessárias algumas reuniões com os 

dirigentes das últimas duas administrações do clube, para fazermos levantamento 

da atual estrutura e patrimônio do alvinegro. Muitos dos dados apresentados a 

seguir foram conseguidos nessas reuniões, embora não nos tenha sido autorizado 

acesso a documentos oficiais que comprovem sua precisão. 

O Rio Branco encontra-se atualmente sem dívidas, sendo estas quitadas com a 

venda do Estádio Kléber Andrade ao Governo do Estado do Espírito Santo. Como 

parte do acordo, o Rio Branco poderá mandar seus jogos lá assim que as reformas 

da estrutura do estádio estejam concluídas. Entretanto, as obras não têm previsão 

de início e tudo indica que, tendo como justificativa a crise financeira de 2008, o 

projeto será congelado pelo governo por hora, aparecendo apenas como viável 

quando dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014, a ser sediada no Brasil. O 

Espírito Santo pleiteia, para essa competição, a condição de sede de treinamento 

para alguma seleção participante, embora já tenha desistido da disputa por ser sede 

de jogos. 

Como parte da negociação, o Rio Branco recebeu um vasto terreno em Jacaraípe, 

município da Serra, avaliado em torno de 18 milhões de reais, para fazer seu centro 

de treinamento (CT), onde o clube já construiu dois campos e treina seu time 

atualmente, embora a infra-estrutura do local ainda esteja em fase inicial. É 

importante que o Rio Branco consiga estruturar seu CT em Jacaraípe, fazendo uma 

área de excelência de treinamento para suas equipes, tanto profissional como de 

categorias de base, com pelo menos mais dois campos e estruturas 

complementares, como academia, caixa de areia, piscina, alojamento e refeitório 

para os atletas e sala médica. É óbvio que toda essa estrutura é dispendiosa, mas é 

um investimento que com certeza trará retorno ao clube, tanto para desenvolvimento 

de sua equipe profissional quanto na formação de jovens atletas, cujas negociações 

trazem bônus financeiros ao clube até a longo prazo – a legislação estabelece que o 
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clube formador do atleta deve receber um percentual por qualquer negociação do 

jogador em sua carreira. 

O clube, quando transferiu sua sede para Campo Grande, levou sua inscrição 

municipal para o município de Cariacica. Como parte do processo para atrair mais 

investidores, consideramos relevante, também, que o clube volte a ter sua inscrição 

e até mesmo sua identificação com a cidade de Vitória, de onde o clube se originou. 

É notável que em clubes do interior e até mesmo das cidades adjacentes a Vitória o 

apelo com a torcida é muito mais local, limitada a seu município. A capital, por 

simbolicamente representar todo o estado, não sofre tanto com essa situação. Este 

projeto de retorno a Vitória já está sendo implementado pela atual diretoria, que 

procura um imóvel para alugar na capital e transferir sua inscrição. 

 

 

3.5.1. Renegociação com o patrocinador esportivo 

 

A exemplo de boa parte dos clubes no país, principalmente os que têm boa 

representatividade em termos de torcida, além do fornecimento de material 

esportivo, a patrocinadora esportiva entra com uma verba complementar, que viria a 

compensar a exposição da marca que o clube proporciona. Podemos tomar, por 

exemplo, o Clube de Regatas Flamengo que tem como atual patrocinadora esportiva 

a empresa Nike. Nesse contrato, que foi assinado em 2006 e possui duração de 3 

anos, o Flamengo recebe todo o material esportivo de que precisa, tanto para treinos 

quanto para jogos, e até material especial sob encomenda, de forma ilimitada e mais 

um verba mensal de R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais). Em troca a 

Nike tem seu retorno do investimento concretizado nas vendas de camisas, calções 

e outros acessórios, exposição da sua marca nesses materiais utilizados pelo clube 

e com o uso da imagem do Flamengo (globoesporte.globo.com). 

De acordo com levantamento feito diretamente com o Rio Branco A. C., sabe-se que 

o clube recebeu 6 jogos de camisa do patrocinador, além do material de treino. 

Através de um acordo verbal, a Spózer, que é a atual patrocinadora esportiva do 
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clube, nada mais forneceu para toda a temporada, mas em troca, não só controla a 

distribuição dos uniformes, como também o preço. 

É bem verdade que o futebol capixaba não está com o mesmo prestígio que o 

futebol demonstrado nos grandes centros no cenário nacional, e nem conseguiria 

dar o mesmo retorno ao patrocinador que um clube de prestígio nacional daria, mas 

também não se pode negar que é possível fazer negócios em qualquer lugar. O Rio 

Branco poderia conseguir um contrato melhor, tanto para o clube quanto para a 

patrocinadora, desde que bem formatado, sem deixar de mencionar a credibilidade e 

a transparência que o clube precisa transmitir para fechar uma boa parceria.  

Baseado nisso, acreditamos que o Rio Branco deve tentar fechar efetivamente um 

contrato, ao invés de um acordo verbal, à qual o clube tenha uma gerência sobre o 

material esportivo, no sentido da distribuição, do preço e do percentual de 

faturamento sobre vendas. Dessa forma, as vendas podem fluir melhor, 

principalmente através de uma melhor distribuição, controle de preços (promoções) 

e, principalmente, ganho nas vendas, o que geraria receita para os cofres do clube, 

através de um ponto que hoje não traz retorno. 

Se mesmo através de negociação não se obtiver o resultado esperado com a 

Spózer, seria o caso de entrar em contato com novos parceiros e tentar negociar, 

criando, inclusive, concorrência e probabilidade de fechar um negócio melhor. 

 

 

3.5.2. Patrocínio Master 

 

Entre as fontes de receitas que já foram citadas neste trabalho, a do patrocínio 

master talvez seja a mais importante, visto que é a que envolve mais dinheiro, 

relacionamento e tempo. 

Para que a parceria tenha sucesso é muito importante definir se o público-alvo do 

clube, atleta ou esporte patrocinado faz parte do atual target da empresa ou se 

apresenta como novo segmento. Também é muito importante na escolha sobre o 

alinhamento do que será patrocinado, pois uma escolha ruim nesse momento 
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poderia criar uma imagem negativa e trazer muitos prejuízos, tanto financeiros 

quanto institucionais. 

É fundamental que os objetivos entre patrocinador e patrocinado sejam congruentes, 

pois a parceria pode durar mais, trazer mais frutos e criar uma imagem melhor para 

novos investidores. Além disso, é preciso que haja ganho para as duas partes, pois 

uma parceria movida com bases fracas,  pode não durar muito tempo. 

Ter algum tipo de exclusividade a oferecer é sempre um trunfo na hora de negociar, 

pois contar com vantagens durante a parceria pode ter um peso fundamental na boa 

condução dos negócios e da continuidade da relação entre patrocinador e 

patrocinado. Desde o princípio da parceria é preciso ter muito claro pelo menos 

alguns dos benefícios e responsabilidades para ambas as partes envolvidas, pois 

futuramente é mais fácil fazer mensuração de resultados, definir novas metas, 

acertar possíveis enganos, e principalmente, determinar se a continuidade da 

parceria é benéfica para os envolvidos. Aliás, mesmo que as atividades envolvidas 

pouco se relacionem, uma vez criada a parceria, é de suma importância que 

trabalhem conjuntamente para que os objetivos sejam alcançados. 

Não deve ser esquecido em momento algum de levar em consideração possíveis 

empresas ou instituições que possam estar atreladas ao patrocinado, pois se existir, 

esta pode ser benéfica ou maléfica à imagem do patrocinador. Um bom exemplo são 

as instituições de caridade, pois atrelam outros tipos de valores, simbólicos, e tem 

boa receptividade aos olhos do público. Por outro lado, empresas concorrentes do 

mesmo ramo ou simplesmente de produtos diferentes, mas que disputem o mesmo 

nicho de mercado, isso pode prejudicar muito na busca dos objetivos traçados. 

Em qualquer parceria, não é bom que o tempo de duração seja muito curto, pois o 

investidor corre o risco de entrar com muito recurso e não conseguir tão de imediato 

um retorno à altura. Para Luis Fernando Pozzi, geralmente em contratos mais 

longos, os primeiros anos são para a adaptação, até que a parceria esteja 

consolidada e então vem a fase da efetividade, à qual o investidor obtém retornos 

maiores e mais profundos. 

O Rio Branco Atlético Clube é um time que atualmente conta com pouquíssimo ou 

nenhum prestígio nacional, não só no aspecto torcida, como também mídia. Logo, 

dificilmente atrairia investidores do alto escalão ou com grandiosos recursos. Mesmo 
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assim sempre há empresas para investir, basta adequar-se à realidade do clube e 

partir de algum lugar.  

No Espírito Santo temos algumas empresas de prestígio local com intenções de 

aumentar sua praça e clientela, mas como a grande maioria, não possuem recursos 

suficientes para a empreitada, mas já contam com algum investimento em 

comunicação. A empresa para a qual chamamos atenção nesse contexto e que 

usaremos como exemplo é a Refrigerantes Coroa Ltda. 

Há um bom tempo que a Coroa busca seu lugar no cenário local e para isso tem 

feito alguns investimentos em propaganda televisiva, jornais, ações promocionais, 

etc., mas não ultrapassam o âmbito local, e geralmente são ações isoladas, que 

duram um período do ano, e podem cair no esquecimento nos demais períodos. 

Como dissemos, o patrocínio precisa ser bom para as duas partes envolvidas, e 

também é preciso tentar no mínimo mostrar os benefícios e possíveis ganhos para 

quem irá investir para que não veja a proposta como mera ajuda ou perda de tempo. 

O Rio Branco passa hoje por um momento de reestruturação completa, motivada por 

uma série de problemas: dívidas, má administração, jejum de títulos, etc. A venda do 

estádio Kléber Andrade foi uma das conseqüências desses problemas, mas, por 

outro lado, pelo menos zerou as dívidas do clube e deu início à construção de um 

novo centro de treinamento em Jacaraípe, na Serra. Também formou um time mais 

competitivo e chegou à final da Copa Espírito Santo, que garante ao campeão uma 

vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, mas infelizmente perdeu para a Desportiva. 

Há um esforço muito grande da nova diretoria para que o clube volte a figurar entre 

a elite capixaba e tenha seu lugar no cenário nacional, mas precisa de 

investimentos. 

Em 2009 o Rio Branco participará de pelo menos duas competições: o Campeonato 

Capixaba e a Copa Espírito Santo, uma em cada semestre. Isso o coloca em 

atividade o ano inteiro, ou seja, exposição. Com a base formada esse ano e mais 

alguns atletas contratados, o Rio Branco pode formar um time muito forte para a 

conquista do Campeonato Capixaba, o que lhe garantiria automaticamente uma 

vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2009 e também uma vaga na Copa do 

Brasil de 2010. Isso traria não só mais exposição como também praças antes não 

alcançadas. Além disso, sendo o representante mais forte do Espírito Santo e time 
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de massa que é, garante a exposição constante nos jornais locais. Os objetivos do 

clube são grandes, mas totalmente alcançáveis. 

Assim como o Rio Branco, a Coroa também deseja se consolidar no mercado e 

buscar novas áreas de atuação. A empresa tem um histórico de investimento e 

comunicação, propaganda e marketing. Há mais de 5 anos ela anuncia na tv por um 

período do ano, como um bombardeio, e depois cessa. De acordo com a tabela da 

TV Tribuna de venda de espaços, estima-se que a Coroa tenha gastado cerca de 

R$300.000,00 na campanha que tinha como tema o Guaraná Coroa representando 

o personagem Indiana Jones. Isso mostra que, entre as empresas capixabas, ela se 

destaca nos investimentos para o setor de marketing. Com uma proposta de 

patrocínio de R$500.000,00 anuais ao Rio Branco Atlético Clube, a Regrigerantes 

Coroa Ltda poderia usufruir de exposição o ano inteiro, tendo em vista as 

competições que o clube anualmente participa, e alcançar praças mais distantes, 

caso o clube tenha o sucesso já explanado. Inclusive, seria interessante adicionar 

cláusulas de melhoria do valor investido caso o clube realmente consiga 

classificação para competições de porte nacional. Isso faz com que os esforços 

sejam cada vez mais consistentes e entrelaçados. 

Papel imprescindível do Rio Branco nessa parceria é ter uma excelente assessoria 

de imprensa, não só para garantir sua exposição na mídia, como também a de seu 

patrocinador, pois após estabelecida a parceria, sinergia passa a ser algo 

fundamental, trazendo resultados mais eficazes e mostrando que o clube está 

interessado no retorno obtido pelo parceiro. 

Além da exposição evidente nos uniformes, placas de publicidade e menções do 

clube na mídia, a Coroa ainda terá benefícios importantes como exclusividade de 

venda de produtos nos jogos em que o Rio Branco for o time mandante – isso a 

longo prazo, visto que o Rio Branco iniciará o ano de 2009 jogando no Salvador 

Costa, estádio do Vitória. Mas essa ação seria uma oportunidade única, pois 

bebidas alcoólicas estão proibidas nas competições organizadas pela Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), de acordo com o Protocolo de Intenções firmado entre 

CBF e Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos 

Estados e da União: 

Institui como princípio de plano de ação de segurança a proibição de 

comercialização de bebidas alcoólicas nas dependências dos Estádios que 
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sediem eventos esportivos coordenados pela CONFEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE FUTEBOL, visando à melhoria na prestação dos serviços 

públicos de segurança nestes locais, em face de deliberação do 

CONSELHO NACIONAL DE PROCURADORES-GERAIS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DOS ESTADOS E DA UNIÃO e regulamenta a elaboração de 

laudos de vistória das condições de segurança dos estádios. 

(www.cbf.com.br, acessado em 02/11/2008) 

Também está proibida nos estádios capixabas, de acordo com o Termo de Ajuste de 

Conduta, em que diz no seu 3° ponto: 

BEBIDAS: Fica vedada a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios, 

estando, inclusive, proibido de entrar no estádio o torcedor que apresentar 

manifesto sinal de embriaguez. O torcedor que for pego bebendo dentro do 

estádio será retirado do local. (gazetaonline.globo.com, acessado em 

02/11/2008) 

Outro benefício que a Coroa pode desfrutar nessa parceria é de bons públicos no 

lançamento de algum novo produto, pois se o Rio Branco vier a participar de finais 

de campeonato, a oportunidade é excelente não só pela cobertura da mídia como 

também pela presença massiva do público. 

Com este exemplo busca-se mostrar que o Rio Branco – e o futebol capixaba – 

ainda pode apresentar muitos benefícios para empresas que procurem uma mídia 

alternativa para anunciar e atrelar conceito a sua imagem, auxiliando na conquista 

de objetivos grandes, porém tangíveis, assim como os objetivos do futebol local. 

 

 

3.5.3. Escolinha de futebol 

 

Assim como não podem faltar escolinhas de futebol em grandes clubes, o Rio 

Branco não é exceção. Atualmente o clube não conta com uma organizada estrutura 

que beneficie a formação de jovens jogadores e nem geração de receitas. 

Escolinhas de futebol são benéficas em todos os sentidos, pois se tratado sob o 

aspecto recreação, é geradora de receitas para os cofres do clube, e se tratada 

como “peneira” (termo futebolístico para seleção de bons atletas em testes), pode 

revelar novos talentos para o clube que futuramente tragam bom retorno, tanto 
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dentro de campo, como para a imagem. Um exemplo disso são as categorias de 

base do Fluminense Football Club, localizadas em Xerém, distrito da cidade de 

Duque de Caxias, situado a 40km do centro do Rio de Janeiro. Desse centro de 

treinamento especializado em jovens, o Fluminense já revelou muitos atletas 

negociados para o futebol do exterior, como os meios-campos Roger (para o 

Benfica, Portugal), Carlos Alberto (para o Porto, Portugal), Diego Souza (para o 

Benfica, Portugal), os laterais Fábio e Rafael (para o Manchester United, Inglaterra), 

Marcelo (para o Real Madrid, Espanha), entre outros. As negociações desses 

jogadores renderam muitos milhões de dólares aos cofres do Fluminense, que 

investe cada vez mais em sua estrutura de Xerém, para que possa colher ainda 

mais frutos. 

Já o São Paulo Futebol Clube possui um modelo diferente de escolinha: trata como 

centro de recreação, onde os pais inscrevem seus filhos para praticar uma atividade 

física regularmente. O interessante é que se algum rapaz se destacar, tem a 

oportunidade de ser integrado à categoria de base do São Paulo, que também 

revelou muito jogadores de seleção e negociados para o exterior, e temos como 

melhor exemplo o jogador Kaká, melhor jogador do mundo eleito pela FIFA em 

2007. Dessa forma, o São Paulo ganha de duas formas: gera receita com a 

mensalidade da escolinha e também revelando atletas que ajudam o time 

profissional e podem ser negociados. 

A criação de uma escolinha de futebol pelo Rio Branco é peça chave para o 

fortalecimento não só da categoria de base do clube, como também para melhoria 

da saúde financeira e do prestígio junto ao torcedor. O nome inclusive poderia ser 

Rio Branquinho Atlético Clube, relembrando a vertente que um grupo de sócios 

havia criado em 18 de outubro de 1933, com propósito de ficar em atividade por 

mais tempo no ano, em virtude da baixa quantidade de jogos oficiais, e também para 

difundir o futebol pelo interior.  
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3.5.4. Projeto sócio-torcedor 

 

Os clubes com maior sucesso no Brasil atualmente contam com estruturados 

projetos de sócio-torcedor como, por exemplo, Sport Club Internacional e São Paulo 

Futebol Clube. Para entendermos a importância desse projeto, ilustremos com dois 

casos que só renderam alegria aos torcedores e ao clube. 

O Sport Club Internacional criou duas modalidades de associação ao clube: Sócio 

Torcedor Campeão Mundial e o Sócio Parque Gigante. Na primeira modalidade o 

torcedor paga uma mensalidade de R$20,00 e tem direito a preferência na aquisição 

do ingresso com desconto em qualquer lugar do estádio, participação em sorteios e 

promoções, desconto em rede de estabelecimentos parceiros do clube, direito a voto 

nas eleições do clube, desconto na academia Beira-Rio e nas aulas de natação e 

hidroginástica. Na segunda modalidade o torcedor compra o título do clube por 

R$1.000,00 e paga mensalidade de R$40,00 e tem direito a usufruir de toda a área 

de lazer do clube, que conta com piscinas externas, térmicas, quadras esportivas, 

quiosques e salão de festas, além de todas as vantagens da primeira modalidade. 

Notamos que acima de uma simples contribuição ao clube, o projeto mostra 

benefícios claros para as duas partes, funciona como um clube de vantagens, que 

premia o torcedor que acredita no clube e o ajuda. Graças a esse projeto, o 

Internacional arrecadou fundos suficientes para montar um grande time e venceu as 

duas competições mais importantes de sua história: A Copa Libertadores da 

América e a Copa do Mundo de Clubes Fifa , ambos em 2006. Além disso, 

consegue manter a base de seu time ano após ano, contratando jogadores com 

prestígio, mesmo com o assédio financeiro que os clubes estrangeiros fazem. É um 

exemplo de clube que se fortaleceu com o apoio do torcedor. 

O outro grande exemplo vem da Espanha: Fútbol Club Barcelona. Este é o caso de 

um clube que se estruturou em função dos sócios. É bem verdade que o contexto 

espanhol é diferente do brasileiro, mas foi com uma ideologia forte desde sua 

criação que o Barcelona afirma com orgulho que jamais estampou um patrocinador 

em seu uniforme. Isso porque se mantém com a contribuição fiel e anual de €150,00 

dos seus 162.979 sócios, contados até o dia 30 de junho de 2008. O clube possui 

patrocinadores, mas que estão presentes em placas de publicidade no estádio, site, 
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entre outros. Em 2006 o Barcelona fechou um acordo de 5 anos com a Unicef para 

estampar pela primeira vez uma marca em seu uniforme, mas ao contrário do 

habitual, não recebe dinheiro por isso. Na verdade o clube irá doar 0,7% de sua 

receita anual à entidade como contribuição para a campanha Metas do Milênio, que 

tem como objetivo diminuir a pobreza, a fome e a mortalidade infantil, alcançar a 

educação básica universal e promover o combate à discriminação sexual. Isso 

mostra toda a força de um clube estruturado a partir de seus sócios. 

Atualmente o Rio Branco não conta com nenhum projeto estruturado de associação 

e, no levantamento feito junto ao clube, em meio ao atual processo de 

recadastramento de sócios, há apenas 80. É fácil entender este número, levando-se 

em conta o descaso de administrações anteriores, 23 anos de jejum de títulos, 

campanhas pífias nos campeonatos estaduais e dívidas grandes, culminando 

inclusive com a perda do estádio Kléber Andrade. Precisamos levar em conta que o 

clube não possui sede, tampouco centro de lazer para oferecer ao associado e isso 

exclui a possibilidade de diversidade na forma de associação, mas é possível montar 

um projeto sócio torcedor que funcione como um clube de vantagens, seguindo um 

dos modelos do Sport Club Internacional. A grande dificuldade na implantação do 

projeto é o descrédito do qual o clube goza junto aos torcedores. 

Para formatar um projeto sócio-torcedor para o Rio Branco é preciso pensar nos 

benefícios a oferecer, tendo em vista a falta de estrutura física do clube, e também a 

mensalidade a ser cobrada. A principal vantagem nesse projeto, sem dúvida, seria 

oferecer descontos nos ingressos em que o Rio Branco for mandante, podendo 

chegar a 50% do valor total. Além disso, seria interessante fazer sorteio de brindes 

nos intervalos de todos o jogos em que o clube tiver o mando de campo, pois isso 

motiva os torcedores e tem valor simbólico. Também poderia haver sorteio mensal 

entre os sócios para visitar o centro de treinamento e conhecer os atletas. Pensando 

no aspecto fidelidade, é importante oferecer alguma vantagem que faça com que o 

torcedor não deixe de pagar suas mensalidades, como por exemplo, estipular um 

número de mensalidades pagas, 24, e recompensar com uma camisa oficial do 

clube. 

A mensalidade proposta para esses benefícios seria em torno de R$20,00. 

Estipulando que o clube consiga atrair inicialmente entre 500 e 1000 torcedores 

pagando fielmente as mensalidades, calculamos uma renda arrecadada 
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mensalmente que vai de R$10.000,00 a R$20.000,00. Se o clube evoluir e participar 

de competições nacionais, é natural haver um ganho nesses números. 

Há de se ressaltar que com uma possível estruturação de patrimônio do clube no 

decorrer dos anos, possa haver novas modalidades de associação, incluindo o 

usufruto das dependências do clube, caso existam, e conseqüentemente, um 

reajuste na mensalidade. 

Para vencer o obstáculo da falta de credibilidade enfrentada pelo clube nas últimas 

décadas, pretendemos fazer uma campanha de convocação dos torcedores a fazer 

parte da nova era que a recém-chegada diretoria pretender iniciar e, para isso, 

esperamos usar torcedores ilustres e formadores de opinião da comunidade 

capixaba. Para atender essa demanda foi pensada a campanha “Unidos pelo Rio 

Branco”. 

Nessa campanha, seriam utilizadas as imagens de duas figuras relevantes na mídia 

esportiva local: Ferreira Neto, apresentador do programa Esporte Capixaba, da TV 

Capixaba, e Jorge Buery, ex-apresentador do Globo Esporte e atual editor de 

esportes da TV Gazeta. O fato dos dois jornalistas serem de emissoras 

concorrentes, inclusive com seus respectivos programas sendo transmitidos em 

horário simultâneo, ajudaria a agregar o valor simbólico de que é chegado o 

momento dos torcedores capas-pretas, mesmo que rivais em outras áreas, se 

unirem em torno do fortalecimento do clube. Como mídias para a campanha foi 

pensado outdoors espalhados na Grande Vitória e anúncios pontuais nos cadernos 

esportivos nos principais jornais do estado, com ênfase para as edições de domingo, 

segunda e quinta-feira, dias de maior relevância para a cobertura esportiva. 

 

 

3.5.5. Centenário do clube 

 

O Rio Branco Atlético Clube completa em 2013 cem anos de história. Essa data é 

muito simbólica, tanto para o clube, quanto para sua torcida e pode ser usada como 

um marco para o planejamento dos trabalhos do Rio Branco a partir do próximo ano. 

O trabalho de estruturação do clube e retorno esportivo e financeiro é, como já 
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mencionado, em longo prazo. O clube e seus parceiros teriam, então, quatro anos 

para se estruturar e buscar uma situação melhor no ano de seu centenário, 

concorrendo ao título estadual e brigando com reais chances de títulos na série D 

ou, quem sabe, até mesmo já na série C do Campeonato Brasileiro. 

Caso essas metas consigam ser cumpridas até 2013, os 100 anos do Rio Branco 

passam a ser, também, uma boa estratégia de marketing para retorno financeiro ao 

clube e seus parceiros, como, por exemplo, o lançamento de linhas de camisas 

comemorativas para seus torcedores, relembrando suas origens como Juventude e 

Vigôr e suas épocas de glória. 

 

Figura 4 – Reconstituição da bandeira do Juventude e Vigôr 

 

 

Figura 5 – Evolução dos escudos do Rio Branco 
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Figura 6 – Proposta de escudo para o centenário 

 

 

Figura 7 – Proposta de camisas especiais para o centenário 
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4. Conclusão 

 

Neste trabalho tentamos mostrar a importância que o futebol exerce na cultura de 

muitos países, especialmente no Brasil; sua profissionalização e posterior elevação 

de simples esporte em cobiçada profissão, principalmente entre as camadas mais 

populares, onde a esperança parece não ter fim. Vimos também que mais que 

inserido no mundo dos negócios, o futebol hoje movimenta bilhões anualmente em 

torno do mundo e no lado profissional, passa a depender de parcerias para 

sobreviver saudavelmente. Levantamos a possibilidade de sucesso do futebol 

capixaba, trabalhando as ferramentas de marketing, seguindo o modelo das 

modernas administrações dos grandes clubes de sucesso no país, reconhecendo 

para tanto, o potencial existente no estado. 

Não há receita de bolo para o sucesso, e não temos a pretensão de colocar o 

marketing como solução mágica para os problemas do clube. Mas acreditamos que 

a partir do marketing e de esforços comprometidos, é possível iniciar uma mudança 

no atual quadro que vive o clube e tentar voltar a galgar um lugar de respeito no 

primeiro escalão do futebol brasileiro. 
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ANEXO I - Estudo de caso mal-sucedido: Ipatinga Futebol Clube 

 

O Ipatinga Futebol Clube, da cidade homônima do interior de Minas Gerais, foi 

fundado em 1998 e era um clube sem expressão no cenário nacional até 2003. Em 

2004, o clube fecha parceria com um dos grandes clubes de Belo Horizonte e 

campeão brasileiro daquele ano, o Cruzeiro Esporte Clube. Na parceria ficou 

estabelecido que o Cruzeiro emprestaria ao time do interior jogadores que não 

estavam sendo aproveitados em seu elenco e, ainda assim, continuaria pagando 

seus salários. Embora não apresentando resultados expressivos no ano de 2004, já 

em 2005 o Ipatinga foi campeão estadual pela primeira vez, desbancando o próprio 

Cruzeiro na final, e terminou a Série C do Brasileiro daquele ano em 3°. No ano 

seguinte, 2006, foi vice no Mineiro e repetiu a colocação na Série C, mas desta vez 

esta colocação garantiu sua promoção à Série B. Em 2007 o clube não foi bem no 

Mineiro, mas foi vice-campeão da Série B no nacional e chegou à série A pela 

primeira vez. Tudo parecia correr para um caso de sucesso na administração do 

clube, não fosse a forma como a gestão da parceira foi feita. O clube não se 

estruturou nesses anos, e ficou dependente dos auxílios do Cruzeiro. Quando a 

parceria se encerrou, no final de 2007, o clube entrou em crise e experimentou dois 

rebaixamentos em 2008, no Brasileiro da Série A, que não seria um resultado tão 

alarmante, visto a pouca experiência do clube, mas também, assombrosamente, no 

Campeonato Mineiro. Segue notícia que mostra bem a dependência do clube da sua 

parceria com o Cruzeiro. 

 

Ipatinga tenta refazer parceria para sair da zona do rebaixamento 

Nada menos do que sete jogadores do elenco do Tigre tem o passe preso ao Cruzeiro, antigo 

parceiro   

 

Por: Renato Olívio   

 

Lanterna do Brasileirão durante grande parte do primeiro turno, o Ipatinga busca reativar uma antiga 

parceria de sucesso para sair da incômoda colocação na tabela. Se a parceria com o Cruzeiro não 
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existe mais no papel, o Tigre agora busca trazer jogadores encostados no time da capital para formar 

um elenco mais forte.  

Atualmente, nada menos do que sete jogadores do grupo principal do Ipatinga tem o passe preso ao 

Cruzeiro. São eles: Anderson, Leo Silva, Paulinho Dias, Sandro e Luiz Fernando, além dos recém 

contratados Afonso e Sandro Manuel. Ainda no elenco, o Ipatinga conta com outros ex-jogadores do 

clube celeste, como Rodrigo Posso, Augusto Recife, Ferreira e Marinho. 

Apesar do grande número de jogadores do Cruzeiro, a parceria mantida pelos clubes em 2005 e 2006 

não existe mais oficialmente. Naqueles anos, o Ipatinga chegou a desbancar a "matriz" no 

Campeonato Mineiro de 2005 e venceu o título mineiro. Em 2006, o Tigre chegou novamente à final, 

mas desta vez foi desbancado pela equipe cruzeirense. 

Lanterna do Brasileirão com 16 pontos, o Ipatinga agora começa o segundo turno já com um 

importante confronto, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. Para o confronto, o técnico Ricardo 

Drubscky deve armar uma equipe ofensiva, já que o time ainda não venceu fora de casa na 

competição e precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento. 

http://www.fanaticosporfutebol.com.br/?page=noticia&clb=16&nts=470698 
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ANEXO II - Estudo de caso bem-sucedido: Figueirense Futebol 
Clube 

 

O Figueirense Futebol Clube implantou no final dos anos 1990 uma gestão interna 

inovadora, buscando fortalecimento da estrutura do clube internamente, 

fortalecimento da marca e captação de recursos para o clube. A partir do sucesso da 

gestão do Figueirense, outros clubes de Santa Catarina buscaram se estruturar 

também, fortalecendo o futebol naquele estado. Como exemplo desse fortalecimento 

catarinense, seguem alguns números comparativos: em 1998, Santa Catarina 

contava com 2 clubes na Série B (Criciúma e Joinville) e nenhum na Série A, mesmo 

número que o Espírito Santo conseguiu em 2000 (Desportiva e Serra); em 2001 o 

Figueirense conseguiu o acesso à Série A, e em 2002 o estado de Santa Catarina 

garantiu para o ano seguinte 2 clubes na Série A (Figueirense e Criciúma) e 2 clubes 

na série B (Avaí e Joinville), enquanto, no mesmo ano, após muitos anos o Espírito 

Santo não teve representante nas Séries A e B. Hoje o Figueirense, embora 

ameaçado pelo rebaixamento em 2008, é um clube respeitado no Brasil, foi vice-

campeão da Copa do Brasil em 2007 e se estabeleceu como o maior campeão 

catarinense em número de títulos estaduais nos últimos anos. Seguem artigos sobre 

a atual administração do Figueirense. 

 

História do Figueirense 

Anos 90  

Os anos 90 foram marcados por importantes conquistas no futebol.  Após o vice-campeonato 

catarinense de 1993, o Figueirense sagra-se campeão estadual em 1994, na gestão de Gercino 

Costa Filho. Um ano depois, em 1995, o estado de Santa Catarina é escolhido para sediar a primeira 

competição de futebol no âmbito do Mercosul, na oportunidade em que o clube conquista seu 

primeiro título internacional. 

Nos anos de 1997 e 1998, durante a administração de José Carlos da Silva, o Figueirense prepara-se 

para receber um novo sistema de administração. É  criado o Conselho de Gestão. 

Em 1999 clube vive uma fase positiva de transição, tanto no futebol como no seu modelo 

administrativo.   Na administração de Paulo Sérgio Gallotti Prisco Paraíso, o Figueirense experimenta 

um modelo de gestão inovador, com ênfase na reorganização e modernização administrativa.  As 
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novidades também surtem efeito no futebol, nesse mesmo ano o alvinegro conquista o título máximo 

do futebol catarinense. 

O Figueirense nessa fase também se fez presente nas principais competições nacionais, tais como 

Copa Sul Minas, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. 

O novo modelo administrativo também impulsiona melhorias no patrimônio do clube. O Estádio 

Orlando Scarpelli começa a receber constantes melhorias e todas elas contribuem para torná-lo palco 

dos principais eventos esportivos realizados em Santa Catarina, entre os quais amistosos da Seleção 

Olímpica do Brasil. 

No ano de 1999 a Associação Amigos do Figueirense – ASFIG, concretiza a aquisição do terreno 

destinado a implantação do Centro de Formação e Treinamento do Figueirense, localizado no vizinho 

município de Palhoça, a 20 km do Estádio Orlando Scarpelli. A nova estrutura contempla uma 

belíssima área de aproximadamente 65 mil metros quadrados, localizada aos pés do imponente 

Morro do Cambirela.  No mês de Junho de 2000, em meio às comemorações dos 79 anos de 

fundação do clube, é inaugurada a primeira etapa de obras do CFT. 

 

Anos 2000  

Os anos 2000 estão sendo marcados pela consolidação e perenização do projeto de modernização 

administrativa do Figueirense Futebol Clube, implantado a partir de 1999.  

No final de 2001, o Figueirense sagra-se Vice-Campeão Brasileiro da Série “B”, conquistando, por 

este feito, uma das vagas na elite do futebol brasileiro – a Série ‘A’, competição essa que já disputa 

por sete anos consecutivos.    

Além do destaque em âmbito nacional, o Figueirense voltou a comemorar por três vezes 

consecutivas a conquista do campeonato estadual em gramados catarinenses.  Repetindo o feito da 

década de 30 quando conquistou o tri-campeonato estadual (1935, 1936, 1937), sagra-se novamente 

tri-campeão da competição nos anos 2002, 2003 e 2004.  

Em 2006, ao conquistar o seu 14º título estadual o alvinegro tornou-se o cube mais vezes campeão 

de Santa Catarina.  Além dos títulos, esses anos foram marcados pela contratação de grandes 

nomes do futebol brasileiro, que acabaram perpetuando-se como ídolos da torcida. Em 2003, o 

zagueiro Cléber Américo da Conceição, carinhosamente chamado de Clébão, foi um dos expoentes 

da zaga alvinegra. Em 2004 foi a vez de Evair e o ano seguinte foi marcado por umas das maiores 

contratações do alvinegro, a do atacante Edmundo.   

Em 2004, outro feito inédito. Pelo brilhante desempenho realizado no Campeonato Brasileiro da Série 

‘A’ 2003, o Figueirense disputa pela primeira vez em sua história uma competição oficial organizada 

pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), a Copa Sul-Americana. Feito repetido no 

ano 2007, após a inédita classificação como o sétimo melhor clube brasileiro no ano anterior. 

Na esfera patrimonial, as evoluções continuaram. No estádio Orlando Scarpelli foram colocadas em 

todos os setores do estádio cadeiras numeradas, foi ampliado o sistema de acesso através da 
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implantação de catracas eletrônicas com ingressos indutivos, foram implantados os sistemas de 

esgoto, de irrigação e drenagem do novo gramado. Construiu-se uma nova sala de imprensa, foram 

ampliados os vestiários e os camarotes, obras e serviços que foram reconhecidos pela revista 

LANCE! ao divulgar em 2008 uma matéria com o ranking dos melhores estádios brasileiros onde, 

segundo a opinião dos pesquisados, o Orlando Scarpelli aparece na terceira colocação. 

 O Figueirense também surge como pioneiro no Mundo na parceria feita com a VISA para a venda de 

ingressos, através da concepção em seu estádio do projeto FUTEBOLCARD, que prevê a aquisição 

dos bilhetes pela Internet (www.futebolcard.com), com acesso através dos cartões de créditos dos 

clientes. Projeto que será apresentado à FIFA e deve ser inserido como meio de aquisição e 

pagamento de ingressos nas Copas de 2010 (África do Sul) e 2014 (Brasil).  

Em 2001, foi inaugurado o centro de resgate da história alvinegra, o Memorial, além de uma capela 

para atendimento à comunidade.  O Centro de Formação e Treinamento (CFT) passou a ser o 

responsável por toda a operação logística dos departamentos de futebol profissional e de base, com 

a implantação de academia, fisioterapia, sala de imprensa, vestiários, clínica médica, rouparia, mini-

arquibancada para o campo número um e centro de convivência para palestras e confraternizações. 

Com o novo modelo administrativo houve também o fortalecimento da marca Figueirense, com 

melhora na logística e entrada dos produtos licenciados através da Figueira Store. O Marketing do 

clube obteve significativas conquistas, tais como o prêmio Top de Marketing ADVB (2003), 

conquistado com o case de sucesso do Figueirense e os sucessivos prêmios Top of Mind, por ser a 

marca mais lembrada pelos consumidores catarinenses, no segmento do futebol, nos anos de 2000, 

2002, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008. As melhorias na infra-estrutura também aconteceram na parte 

interna do clube, que ganhou novas instalações para todo o seu complexo administrativo. 

Em 2007, o clube conquista o vice-campeonato da Copa do Brasil, depois de eliminar times de ponta 

do futebol nacional.  

Em 2008, o clube repete o sucesso conquistando mais um título estadual e mantém a marca de “mais 

vezes campeão de Santa Catarina”, com a conquista do 15º Campeonato Catarinense. A torcida 

também garante conquistas fora do gramado, reconhecida como a maior do estado, prestigia o 

alvinegro, com o título de campeão nas arquibancadas e fora delas, com o maior público nos jogos da 

competição e através da maior média de audiência nos jogos transmitidos ao vivo pelos canais de 

televisão.  

Ainda em 2008, o ótimo trabalho desenvolvido junto às categorias de base é recompensado com a 

conquista da 39ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do 8° Torneio Internacional de 

Promissão (SP) de Futebol Sub-17. 

 

www.figueirense.com.br 

01 de setembro de 2008 
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Reportagem 

“Modelo consolidado” 

 

O plano apresentado pelos dirigentes blumenauenses segue os passos do modelo de gestão 

implantada no Figueirense Futebol Clube, clube de maior sucesso dentro e fora dos gramados 

catarinense, único representante do Estado na Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, antes da 

apresentação dos blumenauenses, quem atraiu o centro das atenções foi o atual comandante do 

comitê gestor de futebol do Figueirense, Paulo Prisco Paraíso.  

Mentor da Figueirense Participações e Gestão esportiva S.A., empresa que administra toda a 

estrutura do clube Capital, Paraíso contou como o time alvinegro saiu da situação pré-falimentar 

vivida em 1998, para se transformar no maior clube do Estado. “Nesse momento o Figueirense tem 

um orçamento muito equilibrado, uma estrutura de receita muito bem distribuída, um futebol que vem 

ganhando títulos e resultados positivos dentro de campo. Só se gasta o que se arrecada”, disse 

Paraíso, apontando que o clube deve fechar o ano com o orçamento em torno de R$ 18 milhões. 

Paraíso destacou a necessidade dos clubes catarinenses se profissionalizaram para que o futebol do 

Estado se torne cada vez mais forte. “Assim como o mercado financeiro, o futebol também precisa do 

crescimento de todos para dar certo”, afirmou o dirigente, lembrando que atualmente o clube mantém 

400 funcionários diretos, entre eles, 150 atletas nas categorias de base. 

O presidente do Metropolitano, Edson Pedro da Silva, o Pingo, lembrou que o clube da Capital é o 

maior case de sucesso do futebol do País. “Procuramos os diretores do Figueirense para que eles 

nos mostrassem os caminhos que eles passaram no futebol de Santa Catarina até culminar nesse 

modelo empresarial exemplar. Fizemos o nosso estudo, e procuramos saber se estávamos no 

caminho certo. Pelo jeito estamos sim”, disse Pingo, que ânsia por grandes momentos do clube 

blumenauense. “Queremos em até oito anos chegar à elite do futebol nacional, mas o futebol se 

decide em campo. Estamos trabalhando para montar uma equipe competitiva, que representará a 

grandeza de Blumenau”, adiantou. 

 

“Não há mais lugar para amadorismo dentro do futebol catarinense” 

 

O presidente da Federação Catarinense de Futebol (FCF), Delfim de Pádua Peixoto Filho, que ficará 

a frente da entidade que comanda o futebol catarinense até o ano de 2012, prestigiou a palestra dos 

dirigentes do Figueirense, e pouco antes do início do evento concedeu entrevista exclusiva à Folha, 

falando sobre os preparativos para o Campeonato Catarinense de 2008, segurança nos estádios 

catarinenses e a participação de Santa Catarina na Copa do Munco de 2014, que será realizada no 

Brasil. Acompanhe. 
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Folha de Blumenau: O modelo de gestão adotado pela direção do Figueirense vem sendo estudado 

por diversos clubes do País, devido o seu sucesso. Como o senhor vê essa aproximação entre a 

direção do Figueirense e do Metropolitano? 

Delfim de Pádua Peixoto Filho: Há muitos anos tenho dito que não há lugar para amadorismo dentro 

do futebol catarinense, e a intenção demonstrada pela nova diretoria do Metropolitano aponta para 

esse caminho, do profissionalismo. Nunca entendi como uma cidade como Blumenau, com a pujança 

de seu empresariado, do seu comércio, da sua indústria, não conseguisse montar um clube forte para 

disputar um Campeonato Catarinense forte e quem sabe chegar onde está o Figueirense hoje. Vendo 

o retorno de Beto Schuermann, Pingo e João Telez, unindo-se aos dirigentes que tocavam o 

Metropolitano, buscando uma parceria com o Figueirense, na troca de idéias, troca de informações e 

de experiência, vejo um futuro brilhante para o Metropolitano. Isso só fará o futebol catarinense 

engrandecer cada vez mais. 

Folha: Depois do incidente ocorrido no estádio da Fonte Nova, em Salvador, na Bahia, no último 

domingo (25), o quesito segurança nos estádios voltou à tona. Quais são as condições dos estádios 

catarinenses para o Estadual de 2008? 

Peixoto Filho: Há mais de dois meses encaminhei uma relação com o que é necessário para garantir 

a segurança do torcedor nos estádios, através do laudo da Polícia Militar (PM), do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Mas até o momento, apenas Criciúma e a Chapecoense 

enviaram seus laudos à FCF. Quero logo os laudos dos clubes, pois preciso enviar ao Ministério 

Público (MP). Não vou abrir mão, para clube algum, se o clube que não cumprir aquilo que determina 

o estatuto do torcedor. O clube que não tiver condições, dentro da data marcada, pode jogar em outro 

estádio que tenha condições, caso contrário, fica fora do campeonato. 

Folha: Santa Catarina será uma das 12 sedes da Copa do Mundo de 2014, que será disputada no 

Brasil? 

Peixoto Filho: Dependerá de duas coisas: do novo estádio do Figueirense (que o tribunal julgou 

favorável ao clube, contra a ONG) e das obras que o Poder Público (Governo Federal, Estado e 

municípios) tem que fazer na estrutura das cidades. Realizadas as obras apresentadas à Fifa, é 

quase certo que SC tenha uma sede. É até interesse da própria Fifa e da CBF, pelo potencial turístico 

que o Estado tem. Vamos esperar que o Governo do Estado cumpra o que apresentou, até porque 

são 18 estados disputando 12 vagas. 

 

Everton Siemann 

Repórter 

http://www.folhadeblumenau.com.br/novosite/noticia.php?noticia=2380&url=noticia.php?noticia=2380 

28/11/2007 
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ANEXO III – Estatuto do Torcedor 

 

LEI N° 10.671, DE 15 DE MAIO DE 2003. 

 

Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º: Este Estatuto estabelece normas de proteção e defesa do torcedor. 

Art. 2º: Torcedor é toda pessoa que aprecie, apóie ou se associe a qualquer entidade de prática 

desportiva do País e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva. 

Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se a apreciação, o apoio ou o 

acompanhamento de que trata o caput deste artigo. 

Art. 3º: Para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei no 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de 

prática desportiva detentora do mando de jogo. 

Art. 4º (VETADO) 

 

CAPÍTULO II 

 

DA TRANSPARÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO 

Art. 5º: São asseguradas ao torcedor a publicidade e transparência na organização das competições 

administradas pelas entidades de administração do desporto, bem como pelas ligas de que trata o 

art. 20 da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998. 

Parágrafo único. As entidades de que trata o caput farão publicar na internet, em sítio dedicado 

exclusivamente à competição, bem como afixar ostensivamente em local visível, em caracteres 

facilmente legíveis, do lado externo de todas as entradas do local onde se realiza o evento esportivo: 

I - a íntegra do regulamento da competição; 

II - as tabelas da competição, contendo as partidas que serão realizadas, com especificação de sua 

data, local e horário; 
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III - o nome e as formas de contato do Ouvidor da Competição de que trata o art. 6º; 

IV - os borderôs completos das partidas; 

V - a escalação dos árbitros imediatamente após sua definição; e 

VI – a relação dos nomes dos torcedores impedidos de comparecer ao local do evento desportivo. 

Art. 6º: A entidade responsável pela organização da competição, previamente ao seu início, designará 

o Ouvidor da Competição, fornecendo-lhe os meios de comunicação necessários ao amplo acesso 

dos torcedores. 

§ 1º: São deveres do Ouvidor da Competição recolher as sugestões, propostas e reclamações que 

receber dos torcedores, examiná-las e propor à respectiva entidade medidas necessárias ao 

aperfeiçoamento da competição e ao benefício do torcedor. 

§ 2º: É assegurado ao torcedor: 

I - o amplo acesso ao Ouvidor da Competição, mediante comunicação postal ou mensagem 

eletrônica; e 

II - o direito de receber do Ouvidor da Competição as respostas às sugestões, propostas e 

reclamações, que encaminhou, no prazo de trinta dias. 

§ 3º: Na hipótese de que trata o inciso II do § 2o, o Ouvidor da Competição utilizará, prioritariamente, 

o mesmo meio de comunicação utilizado pelo torcedor para o encaminhamento de sua mensagem. 

§ 4º: O sítio da internet em que forem publicadas as informações de que trata o parágrafo único do 

art. 5o conterá, também, as manifestações e propostas do Ouvidor da Competição. 

§ 5º: A função de Ouvidor da Competição poderá ser remunerada pelas entidades de prática 

desportiva participantes da competição. 

Art. 7º: É direito do torcedor a divulgação, durante a realização da partida, da renda obtida pelo 

pagamento de ingressos e do número de espectadores pagantes e não-pagantes, por intermédio dos 

serviços de som e imagem instalados no estádio em que se realiza a partida, pela entidade 

responsável pela organização da competição. 

Art. 8º: As competições de atletas profissionais de que participem entidades integrantes da 

organização desportiva do País deverão ser promovidas de acordo com calendário anual de eventos 

oficiais que: 

I - garanta às entidades de prática desportiva participação em competições durante pelo menos dez 

meses do ano; 

II - adote, em pelo menos uma competição de âmbito nacional, sistema de disputa em que as equipes 

participantes conheçam, previamente ao seu início, a quantidade de partidas que disputarão, bem 

como seus adversários. 
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CAPÍTULO III 

 
DO REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO 

Art. 9º: É direito do torcedor que o regulamento, as tabelas da competição e o nome do Ouvidor da 

Competição sejam divulgados até sessenta dias antes de seu início, na forma do parágrafo único do 

art. 5º. 

§ 1º: Nos dez dias subseqüentes à divulgação de que trata o caput, qualquer interessado poderá 

manifestar-se sobre o regulamento diretamente ao Ouvidor da Competição. 

§ 2º: O Ouvidor da Competição elaborará, em setenta e duas horas, relatório contendo as principais 

propostas e sugestões encaminhadas. 

§ 3º: Após o exame do relatório, a entidade responsável pela organização da competição decidirá, em 

quarenta e oito horas, motivadamente, sobre a conveniência da aceitação das propostas e sugestões 

relatadas. 

§ 4º: O regulamento definitivo da competição será divulgado, na forma do parágrafo único do art. 5º, 

quarenta e cinco dias antes de seu início. 

§ 5º: É vedado proceder alterações no regulamento da competição desde sua divulgação definitiva, 

salvo nas hipóteses de: 

I - apresentação de novo calendário anual de eventos oficiais para o ano subseqüente, desde que 

aprovado pelo Conselho Nacional do Esporte – CNE; 

II - após dois anos de vigência do mesmo regulamento, observado o procedimento de que trata este 

artigo. 

§ 6º: A competição que vier a substituir outra, segundo o novo calendário anual de eventos oficiais 

apresentado para o ano subseqüente, deverá ter âmbito territorial diverso da competição a ser 

substituída. 

Art. 10. É direito do torcedor que a participação das entidades de prática desportiva em competições 

organizadas pelas entidades de que trata o art. 5o seja exclusivamente em virtude de critério técnico 

previamente definido. 

§ 1º: Para os fins do disposto neste artigo, considera-se critério técnico a habilitação de entidade de 

prática desportiva em razão de colocação obtida em competição anterior. 

§ 2º: Fica vedada a adoção de qualquer outro critério, especialmente o convite, observado o disposto 

no art. 89 da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998. 

§ 3º: Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, será observado o princípio do 

acesso e do descenso. 
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§ 4º: Serão desconsideradas as partidas disputadas pela entidade de prática desportiva que não 

tenham atendido ao critério técnico previamente definido, inclusive para efeito de pontuação na 

competição. 

Art. 11. É direito do torcedor que o árbitro e seus auxiliares entreguem, em até quatro horas contadas 

do término da partida, a súmula e os relatórios da partida ao representante da entidade responsável 

pela organização da competição. 

§ 1º: Em casos excepcionais, de grave tumulto ou necessidade de laudo médico, os relatórios da 

partida poderão ser complementados em até vinte e quatro horas após o seu término. 

§ 2º: A súmula e os relatórios da partida serão elaborados em três vias, de igual teor e forma, 

devidamente assinadas pelo árbitro, auxiliares e pelo representante da entidade responsável pela 

organização da competição. 

§ 3º: A primeira via será acondicionada em envelope lacrado e ficará na posse de representante da 

entidade responsável pela organização da competição, que a encaminhará ao setor competente da 

respectiva entidade até as treze horas do primeiro dia útil subseqüente. 

§ 4º: O lacre de que trata o § 3º será assinado pelo árbitro e seus auxiliares. 

§ 5º: A segunda via ficará na posse do árbitro da partida, servindo-lhe como recibo. 

§ 6º: A terceira via ficará na posse do representante da entidade responsável pela organização da 

competição, que a encaminhará ao Ouvidor da Competição até as treze horas do primeiro dia útil 

subseqüente, para imediata divulgação. 

Art. 12. A entidade responsável pela organização da competição dará publicidade à súmula e aos 

relatórios da partida no sítio de que trata o parágrafo único do art. 5º até as quatorze horas do 

primeiro dia útil subseqüente ao da realização da partida. 

 

CAPÍTULO IV 

 
DA SEGURANÇA DO TORCEDOR PARTÍCIPE DO EVENTO ESPORTIVO 

Art. 13. O torcedor tem direito a segurança nos locais onde são realizados os eventos esportivos 

antes, durante e após a realização das partidas. 

Parágrafo único. Será assegurado acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

Art. 14. Sem prejuízo do disposto nos arts. 12 a 14 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, a 

responsabilidade pela segurança do torcedor em evento esportivo é da entidade de prática desportiva 

detentora do mando de jogo e de seus dirigentes, que deverão: 
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I – solicitar ao Poder Público competente a presença de agentes públicos de segurança, devidamente 

identificados, responsáveis pela segurança dos torcedores dentro e fora dos estádios e demais locais 

de realização de eventos esportivos; 

II - informar imediatamente após a decisão acerca da realização da partida, dentre outros, aos órgãos 

públicos de segurança, transporte e higiene, os dados necessários à segurança da partida, 

especialmente: 

a) o local; 

b) o horário de abertura do estádio; 

c) a capacidade de público do estádio; e 

d) a expectativa de público; 

III - colocar à disposição do torcedor orientadores e serviço de atendimento para que aquele 

encaminhe suas reclamações no momento da partida, em local: 

a) amplamente divulgado e de fácil acesso; e 

b) situado no estádio. 

§ 1o É dever da entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo solucionar 

imediatamente, sempre que possível, as reclamações dirigidas ao serviço de atendimento referido no 

inciso III, bem como reportá-las ao Ouvidor da Competição e, nos casos relacionados à violação de 

direitos e interesses de consumidores, aos órgãos de defesa e proteção do consumidor. 

§ 2o Perderá o mando de campo por, no mínimo, dois meses, sem prejuízo das sanções cabíveis, a 

entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo que não observar o disposto no caput 

deste artigo. 

Art. 15. O detentor do mando de jogo será uma das entidades de prática desportiva envolvidas na 

partida, de acordo com os critérios definidos no regulamento da competição. 

Art. 16. É dever da entidade responsável pela organização da competição: 

I - confirmar, com até quarenta e oito horas de antecedência, o horário e o local da realização das 

partidas em que a definição das equipes dependa de resultado anterior; 

II - contratar seguro de acidentes pessoais, tendo como beneficiário o torcedor portador de ingresso, 

válido a partir do momento em que ingressar no estádio; 

III – disponibilizar um médico e dois enfermeiros-padrão para cada dez mil torcedores presentes à 

partida; 

IV – disponibilizar uma ambulância para cada dez mil torcedores presentes à partida; e 

V – comunicar previamente à autoridade de saúde a realização do evento. 

Art. 17. É direito do torcedor a implementação de planos de ação referentes a segurança, transporte e 

contingências que possam ocorrer durante a realização de eventos esportivos. 
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§ 1o Os planos de ação de que trata o caput: 

I - serão elaborados pela entidade responsável pela organização da competição, com a participação 

das entidades de prática desportiva que a disputarão; e 

II - deverão ser apresentados previamente aos órgãos responsáveis pela segurança pública das 

localidades em que se realizarão as partidas da competição. 

§ 2o Planos de ação especiais poderão ser apresentados em relação a eventos esportivos com 

excepcional expectativa de público. 

§ 3o Os planos de ação serão divulgados no sítio dedicado à competição de que trata o parágrafo 

único do art. 5o no mesmo prazo de publicação do regulamento definitivo da competição. 

Art. 18. Os estádios com capacidade superior a vinte mil pessoas deverão manter central técnica de 

informações, com infra-estrutura suficiente para viabilizar o monitoramento por imagem do público 

presente. 

Art. 19. As entidades responsáveis pela organização da competição, bem como seus dirigentes 

respondem solidariamente com as entidades de que trata o art. 15 e seus dirigentes, 

independentemente da existência de culpa, pelos prejuízos causados a torcedor que decorram de 

falhas de segurança nos estádios ou da inobservância do disposto neste capítulo. 

 

CAPÍTULO V 

 
DOS INGRESSOS 

Art. 20. É direito do torcedor partícipe que os ingressos para as partidas integrantes de competições 

profissionais sejam colocados à venda até setenta e duas horas antes do início da partida 

correspondente. 

§ 1o O prazo referido no caput será de quarenta e oito horas nas partidas em que: 

I - as equipes sejam definidas a partir de jogos eliminatórios; e 

II - a realização não seja possível prever com antecedência de quatro dias. 

§ 2o A venda deverá ser realizada por sistema que assegure a sua agilidade e amplo acesso à 

informação. 

§ 3o É assegurado ao torcedor partícipe o fornecimento de comprovante de pagamento, logo após a 

aquisição dos ingressos. 

§ 4o Não será exigida, em qualquer hipótese, a devolução do comprovante de que trata o § 3o. 

§ 5o Nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional ou regional de primeira e 

segunda divisão, a venda de ingressos será realizada em, pelo menos, cinco postos de venda 

localizados em distritos diferentes da cidade. 
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Art. 21. A entidade detentora do mando de jogo implementará, na organização da emissão e venda 

de ingressos, sistema de segurança contra falsificações, fraudes e outras práticas que contribuam 

para a evasão da receita decorrente do evento esportivo. 

Art. 22. São direitos do torcedor partícipe: 

I - que todos os ingressos emitidos sejam numerados; e 

II - ocupar o local correspondente ao número constante do ingresso. 

§ 1o O disposto no inciso II não se aplica aos locais já existentes para assistência em pé, nas 

competições que o permitirem, limitando-se, nesses locais, o número de pessoas, de acordo com 

critérios de saúde, segurança e bem-estar. 

§ 2o missão de ingressos e o acesso ao estádio na primeira divisão da principal competição nacional 

e nas partidas finais das competições eliminatórias de âmbito nacional deverão ser realizados por 

meio de sistema eletrônico que viabilize a fiscalização e o controle da quantidade de público e do 

movimento financeiro da partida. 

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos eventos esportivos realizados em estádios com 

capacidade inferior a vinte mil pessoas. 

Art. 23. A entidade responsável pela organização da competição apresentará ao Ministério Público 

dos Estados e do Distrito Federal, previamente à sua realização, os laudos técnicos expedidos pelos 

órgãos e autoridades competentes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem 

utilizados na competição. 

§ 1o Os laudos atestarão a real capacidade de público dos estádios, bem como suas condições de 

segurança. 

§ 2o Perderá o mando de jogo por, no mínimo, seis meses, sem prejuízo das demais sanções 

cabíveis, a entidade de prática desportiva detentora do mando do jogo em que: 

I - tenha sido colocado à venda número de ingressos maior do que a capacidade de público do 

estádio; ou 

II - tenham entrado pessoas em número maior do que a capacidade de público do estádio. 

Art. 24. É direito do torcedor partícipe que conste no ingresso o preço pago por ele. 

§ 1o Os valores estampados nos ingressos destinados a um mesmo setor do estádio não poderão ser 

diferentes entre si, nem daqueles divulgados antes da partida pela entidade detentora do mando de 

jogo. 

§ 2o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de venda antecipada de carnê para um conjunto de, 

no mínimo, três partidas de uma mesma equipe, bem como na venda de ingresso com redução de 

preço decorrente de previsão legal. 
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Art. 25. O controle e a fiscalização do acesso do público ao estádio com capacidade para mais de 

vinte mil pessoas deverá contar com meio de monitoramento por imagem das catracas, sem prejuízo 

do disposto no art. 18 desta Lei. 

 

CAPÍTULO VI 

 
DO TRANSPORTE 

Art. 26. Em relação ao transporte de torcedores para eventos esportivos, fica assegurado ao torcedor 

partícipe: 

I - o acesso a transporte seguro e organizado; 

II - a ampla divulgação das providências tomadas em relação ao acesso ao local da partida, seja em 

transporte público ou privado; e 

III - a organização das imediações do estádio em que será disputada a partida, bem como suas 

entradas e saídas, de modo a viabilizar, sempre que possível, o acesso seguro e rápido ao evento, na 

entrada, e aos meios de transporte, na saída. 

Art. 27. A entidade responsável pela organização da competição e a entidade de prática desportiva 

detentora do mando de jogo solicitarão formalmente, direto ou mediante convênio, ao Poder Público 

competente: 

I - serviços de estacionamento para uso por torcedores partícipes durante a realização de eventos 

esportivos, assegurando a estes acesso a serviço organizado de transporte para o estádio, ainda que 

oneroso; e 

II - meio de transporte, ainda que oneroso, para condução de idosos, crianças e pessoas portadoras 

de deficiência física aos estádios, partindo de locais de fácil acesso, previamente determinados. 

Parágrafo único. O cumprimento do disposto neste artigo fica dispensado na hipótese de evento 

esportivo realizado em estádio com capacidade inferior a vinte mil pessoas. 

 

CAPÍTULO VII 

 
DA ALIMENTAÇÃO E DA HIGIENE 

Art. 28. O torcedor partícipe tem direito à higiene e à qualidade das instalações físicas dos estádios e 

dos produtos alimentícios vendidos no local. 

§ 1o O Poder Público, por meio de seus órgãos de vigilância sanitária, verificará o cumprimento do 

disposto neste artigo, na forma da legislação em vigor. 

§ 2o É vedado impor preços excessivos ou aumentar sem justa causa os preços dos produtos 

alimentícios comercializados no local de realização do evento esportivo. 
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Art. 29. É direito do torcedor partícipe que os estádios possuam sanitários em número compatível 

com sua capacidade de público, em plenas condições de limpeza e funcionamento. 

Parágrafo único. Os laudos de que trata o art. 23 deverão aferir o número de sanitários em condições 

de uso e emitir parecer sobre a sua compatibilidade com a capacidade de público do estádio. 

 

CAPÍTULO VIII 

 
DA RELAÇÃO COM A ARBITRAGEM ESPORTIVA 

Art. 30. É direito do torcedor que a arbitragem das competições desportivas seja independente, 

imparcial, previamente remunerada e isenta de pressões. 

Parágrafo único. A remuneração do árbitro e de seus auxiliares será de responsabilidade da entidade 

de administração do desporto ou da liga organizadora do evento esportivo. 

Art. 31. A entidade detentora do mando do jogo e seus dirigentes deverão convocar os agentes 

públicos de segurança visando a garantia da integridade física do árbitro e de seus auxiliares. 

Art. 32. É direito do torcedor que os árbitros de cada partida sejam escolhidos mediante sorteio, 

dentre aqueles previamente selecionados. 

§ 1o O sorteio será realizado no mínimo quarenta e oito horas antes de cada rodada, em local e data 

previamente definidos. 

§ 2o O sorteio será aberto ao público, garantida sua ampla divulgação. 

 

CAPÍTULO IX 

 
DA RELAÇÃO COM A ENTIDADE DE PRÁTICA DESPORTIVA 

Art. 33. Sem prejuízo do disposto nesta Lei, cada entidade de prática desportiva fará publicar 

documento que contemple as diretrizes básicas de seu relacionamento com os torcedores, 

disciplinando, obrigatoriamente: 

I - o acesso ao estádio e aos locais de venda dos ingressos; 

II - mecanismos de transparência financeira da entidade, inclusive com disposições relativas à 

realização de auditorias independentes, observado o disposto no art. 46-A da Lei no 9.615, de 24 de 

março de 1998; e 

III - a comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva. 

Parágrafo único. A comunicação entre o torcedor e a entidade de prática desportiva de que trata o 

inciso III do caput poderá, dentre outras medidas, ocorrer mediante: 

I - a instalação de uma ouvidoria estável; 
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II - a constituição de um órgão consultivo formado por torcedores não-sócios; ou 

III - reconhecimento da figura do sócio-torcedor, com direitos mais restritos que os dos demais sócios. 

 

CAPÍTULO X 

 
DA RELAÇÃO COM A JUSTIÇA DESPORTIVA 

Art. 34. É direito do torcedor que os órgãos da Justiça Desportiva, no exercício de suas funções, 

observem os princípios da impessoalidade, da moralidade, da celeridade, da publicidade e da 

independência. 

Art. 35. As decisões proferidas pelos órgãos da Justiça Desportiva devem ser, em qualquer hipótese, 

motivadas e ter a mesma publicidade que as decisões dos tribunais federais. 

§ 1o Não correm em segredo de justiça os processos em curso perante a Justiça Desportiva. 

§ 2o As decisões de que trata o caput serão disponibilizadas no sítio de que trata o parágrafo único 

do art. 5o. 

Art. 36. São nulas as decisões proferidas que não observarem o disposto nos arts. 34 e 35. 

 

CAPÍTULO XI 

 
DAS PENALIDADES 

Art. 37. Sem prejuízo das demais sanções cabíveis, a entidade de administração do desporto, a liga 

ou a entidade de prática desportiva que violar ou de qualquer forma concorrer para a violação do 

disposto nesta Lei, observado o devido processo legal, incidirá nas seguintes sanções: 

I – destituição de seus dirigentes, na hipótese de violação das regras de que tratam os Capítulos II, IV 

e V desta Lei; 

II - suspensão por seis meses dos seus dirigentes, por violação dos dispositivos desta Lei não 

referidos no inciso I; 

III - impedimento de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal; e 

IV - suspensão por seis meses dos repasses de recursos públicos federais da administração direta e 

indireta, sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei no 9.615, de 24 de março de 1998. 

§ 1o Os dirigentes de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão sempre: 

I - o presidente da entidade, ou aquele que lhe faça as vezes; e 

II - o dirigente que praticou a infração, ainda que por omissão. 



121 

 

§ 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir, no âmbito de suas 

competências, multas em razão do descumprimento do disposto nesta Lei. 

§ 3o A instauração do processo apuratório acarretará adoção cautelar do afastamento compulsório 

dos dirigentes e demais pessoas que, de forma direta ou indiretamente, puderem interferir 

prejudicialmente na completa elucidação dos fatos, além da suspensão dos repasses de verbas 

públicas, até a decisão final. 

Art. 38. (VETADO) 

Art. 39. O torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos 

competidores ficará impedido de comparecer às proximidades, bem como a qualquer local em que se 

realize evento esportivo, pelo prazo de três meses a um ano, de acordo com a gravidade da conduta, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

§ 1o Incorrerá nas mesmas penas o torcedor que promover tumulto, praticar ou incitar a violência 

num raio de cinco mil metros ao redor do local de realização do evento esportivo. 

§ 2o A verificação do mau torcedor deverá ser feita pela sua conduta no evento esportivo ou por 

Boletins de Ocorrências Policiais lavrados. 

§ 3o A apenação se dará por sentença dos juizados especiais criminais e deverá ser provocada pelo 

Ministério Público, pela polícia judiciária, por qualquer autoridade, pelo mando do evento esportivo ou 

por qualquer torcedor partícipe, mediante representação. 

Art. 40. A defesa dos interesses e direitos dos torcedores em juízo observará, no que couber, a 

mesma disciplina da defesa dos consumidores em juízo de que trata o Título III da Lei no 8.078, de 

11 de setembro de 1990. 

Art. 41. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a defesa do torcedor, e, 

com a finalidade de fiscalizar o cumprimento do disposto nesta Lei, poderão: 

I - constituir órgão especializado de defesa do torcedor; ou 

II - atribuir a promoção e defesa do torcedor aos órgãos de defesa do consumidor. 

 

CAPÍTULO XII 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 42. O Conselho Nacional de Esportes – CNE promoverá, no prazo de seis meses, contado da 

publicação desta Lei, a adequação do Código de Justiça Desportiva ao disposto na Lei no 9.615, de 

24 de março de 1998, nesta Lei e em seus respectivos regulamentos. 

Art. 43. Esta Lei aplica-se apenas ao desporto profissional. 

Art. 44. O disposto no parágrafo único do art. 13, e nos arts. 18, 22, 25 e 33 entrará em vigor após 

seis meses da publicação desta Lei. 
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Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 15 de maio de 2003; 182º da Independência e 115º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 

Marcio Fortes de Almeida 

Agnelo Santos Queiroz Filho 

Álvaro Augusto Ribeiro Costa 
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