
Governança Corporativa Futebol Clube

O futebol mundial virou um negócio, cifras bilionárias movimentam o mercado da 
bola. Os clubes europeus tornaram-se referência global nos últimos anos em função
da profissionalização da gestão e de uma entidade regulamentadora muito bem 
organizada (Uefa). 

Já o futebol brasileiro parece ter adormecido, primeiro por uma entidade que não 
nos representa (CBF), segundo por clubes onde a profissionalismo é sinônimo de 
estranheza. O que vemos é o conhecimento empírico dando asas em ações na 
maioria das vezes sem embasamento técnico algum. 

O maior jogador do Brasil envolvido numa polêmica transação do Santos para o 
Barcelona, onde a justiça espanhola segue investigando fortes indícios de 
irregularidades. No São Paulo Futebol Clube, índicos de irregularidades levantados 
por um membro do alto escalão da agremiação acarretaram na renúncia do 
presidente. Essa é a realidade que não difere da maioria dos clubes brasileiros. 

Os times viraram caixas-pretas, como as de aviões, guardando informações  
importantes no conceito de transparência a sete chaves, mas vos pergunto qual o 
real motivo de tanto sigilo? A resposta pode estar no livro O Lado Sujo do Futebol. 

Quem diria o Esporte Clube Bahia sendo o clube mais democrático do Brasil 
pudesse adotar práticas obscuras. Os sócios e o conselho deliberativo não têm 
acesso aos documentos da agremiação, mesmo que solicitados via requerimento.  

No ano passado apenas três clubes fecharam com superávit no exercício, Flamengo,
Atlético-PR e Vitória. Os demais grandes fecharam com déficit. Outro fator que 
chama a atenção é o índice de endividamento de todos. O mercado financeiro alerta
que valores superiores a 70% da receita bruta anual são preocupantes. A maioria 
dos clubes possui endividamento superior a 100% e que se fossem empresas de 
verdade já estariam em fase de recuperação judicial. 

O Profut lei que regulamenta o pagamento de dívidas fiscais dentre outras ações, 
surge de fato como um avanço principalmente pelas as exigências impostas para 
adesão, mas alguns pontos ainda são emblemáticos. Por exemplo, com base na 
média de faturamento anual, os clubes não vão conseguir quitar suas dívidas com o
fisco dentro do prazo de 20 anos estabelecido pelos parlamentares.  

Deixamos o talento em campo para virar um poço de irregularidades, palanque 
puramente político onde forças das trevas utilização os clubes e entidades 
regulamentadoras para benefício próprio.  

Olhando para dentro das quatro linhas, nossos esquemas táticos e nossa 
metodologia de treinamento ficaram para trás. Somos puramente imediatistas e os 
apontados como responsáveis pela diretoria são sempre os mesmos, os treinadores
e jogadores. Mudam o treinador numa temporada sucessivas vezes se for o caso, 
mas as práticas de gestão continuam engessadas e paralisando os clubes. 

Nosso maior problema é a falta de uma gestão verdadeiramente profissional, 
focada em resultados, aplicando constantemente a meritocracia e avaliação de 
desempenho, onde os Stakeholders (Colaboradores, fornecedores, patrocinadores, 
torcida, sócios e imprensa) sejam envolvidos. 



Apresentação: Luigi Bispo, 27 anos, Tecnólogo em Processos Gerenciais, Pós-
Graduando Gestão Esportiva, ex-Militante do Partido Verde (entre 2009 a 2011) e 
Atleta Amador. E-mail para contato: Luigi_sb@hotmail.com 

mailto:Luigi_sb@hotmail.com

