
 1 

 
  

Matheus Fernandes Sartore 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Futebol Como Negócio: Uma cadeia global de valor nova e multimilionária que comanda um 
negócio internacional   
   
Professor Orientador: Professor Marcelo Nonneberg 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro  
2020.1  



 2 

 
 
 
 

 
Matheus Fernandes Sartore 

 
 
 
 

Futebol Como Negócio:  
 
Uma cadeia global de valor nova e 
multimilionária que comanda um 
negócio internacional   
 
 

 
 

Professor Orientador: 
     Prof. Marcello Nonneberg 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Instituto de Relações 
Internacionais da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio) como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Relações Internacionais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2020.2 



 3 

Índice 
 

1. Introdução ............................................................................................ 4 
 

2. História e Crescimento do Futebol ...................................................... 5 
 

3. Cadeias Globais de Valor ................................................................ ....        7 
 

4. Análise dos Atores do Futebol ............................................................         8 
 

5. Análise Cadeias Globais de Valor no Futebol ....................................        20 
 

6. Governança das Cadeias Globais de Valor no Futebol ................... ......      26 
 

7. Comparativo Premier League e Liga Chinesa ...................................... 28 
 

8. Conclusão ............................................................................................. 33 
 

9. Agradecimentos ...................................................................................        34 
 

10. Bibliografia ..........................................................................................        36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1. Introdução 
 
 
 No século XXI o futebol tem se tornado um ator extremamente presente na 

sociedade, tendo desenvolvido uma importância tanto econômica, quanto política e 

financeira, fazendo com que cada vez mais o esporte envolva maiores cifras, chegando a 

quantias astronômicas que superam até mesmo o PIB de alguns países, sendo esse valor 

dividido entre diversos meios com que o clube arrecada dinheiro, como patrocinadores e 

propaganda, vendas de jogadores, transmissões de TV, premiações de competições 

participadas e investidores. Todo esse arcabouço que envolve o futebol acabou hoje por 

criar uma cadeia global de valor que envolve diversos atores de diferentes esferas e áreas 

trabalhando juntos para trazer um produto de alcance mundial e fazendo com que o 

futebol não fosse mais considerado um esporte, mas sim um negócio internacional, 

diferentemente dos outros esportes que não conseguiram alcançar o sucesso e a dimensão 

que o futebol conseguiu, possuindo competições em diversos níveis como estadual, 

nacional, continental e mundial. 

 

 Hoje temos clubes com diferentes posturas e até mesmo casos de clubes que são 

também em sua essência empresas que visam o lucro e crescem a cada temporada 

contratando jogadores de diversos países diferentes com valores multimilionários. 

Enquanto essas cifras só aumentam no caso das transferências de jogadores, estes não são 

mais considerados apenas atletas, mas sim ativos usados para que o clube gere uma receita 

através dos ganhos de publicidade com a venda de artigos contendo o direito de imagem 

do jogador, além dos retornos técnicos que esse jogador pode gerar e assim trazer mais 

público, mais visibilidade e por consequência mais dinheiro por diversos meios 

diferentes, como maior presença nas transmissões de TV ao redor do mundo, 

patrocinadores maiores que investem mais no clube. Portanto pode-se dizer que 

atualmente o futebol é uma cadeia comercial evolutiva que visa o lucro por parte dos 

clubes e colaboradores e o que chega aos telespectadores (consumidores primários do 

produto) passa por uma cadeia global de valor envolvendo centenas de atores que, podem 

ser presentes ou não no produto final, mas são fundamentais para que o futebol se torne 

o esporte mais assistido e rentável do mundo.  
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Este artigo terá como objetivo explicar de que modo essa cadeia global de valor se 

dá, perpassando pelos seus atores até chegar no produto final, e também mostrar quando 

essa guinada do futebol se deu, perpassando pelas leis que o regem e que foram criadas 

para resguardar e transformar o futebol em mais do que um esporte, em um processo 

comercial e econômico evolutivo através da internacionalização que o esporte sofreu com 

o decorrer dos anos a partir da interação de diversos atores, visando responder a pergunta: 

O futebol pode ser classificado como uma cadeia global de valor? Além disso, será 

mostrado o exemplo do campeonato inglês, tomado como objeto de pesquisa durante todo 

o artigo, que é o campeonato que mais arrecada e movimenta dinheiro, através de 

inúmeros patrocinadores, emissoras de televisão para transmitir o campeonato e possui 

os clubes com o maior valor de mercado do futebol atual tendo até clubes comprados por 

empresários multimilionários que conseguem ter no clube comprado um ativo 

extremamente rentável.  
 

2. História e Crescimento do Futebol 
 

 Embora existam diversas versões e hipóteses de onde o esporte possa ter 

realmente sido criado, a versão do futebol que se conhece e é praticada hoje, organizado 

e sistematizado foi iniciada na Inglaterra por volta do século XVII durante o período de 

Revolução Industrial, sendo primeiramente praticado pela Elite inglesa e popular entre as 

universidades britânicas. Com o passar do tempo o esporte foi se popularizando e novas 

regras começaram a deixá-lo mais abrangente e interessante, fazendo com que fosse 

praticado em todo o país, bastava uma bola e um espaço aberto para que aquilo virasse 

uma partida de futebol.  

  

 Em 1857 o primeiro clube de futebol foi oficialmente criado, chamado de 

Sheffield Football Club, com o intuito de criar uma comunidade para a prática do jogo, 

uma vez que ele era praticado de diversas maneiras diferentes onde cada uma tinha um 

conjunto de regras diferente da outra. A partir de sua criação, o clube criou o primeiro 

livro de regras do futebol que mais tarde foi adaptado e teve diversas ideias utilizadas nas 

regras que são conhecidas hoje. Sendo o pioneiro, o Sheffield F.C. criou o espaço para 

que outras comunidades se juntassem e criassem clubes de futebol, e com essa ascensão 

do esporte que passou de hobby a profissional, viu-se a necessidade de criar uma entidade 

superior para gerenciar e coordenar as partidas, assim como definir um único conjunto de 
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regras para transformar o esporte em algo comum uma vez que cada clube apresentava 

seu acervo de regras visto que eles vinham das mais variadas partes da Inglaterra e com 

isso a Football Association foi criada em 1863 formada por alguns dos clubes que 

existiam na época e funciona até hoje como um órgão regulador do futebol em território 

inglês. (The Football Association, 2020) 

  

 Com esse crescimento astronômico, a associação organizou a primeira 

competição de clubes da história em 1871 e que existe até os dias atuais chamada de Copa 

da Inglaterra, e sua importância foi tamanha pois fez com que outros países do Reino 

Unido também criassem associações para gerenciar o futebol que nessa altura já havia se 

espalhado de forma espantosa. Com novas associações na Escócia e em outros países, e 

futebol caminhou a passos largos para se tornar um esporte profissional e fazer com que 

seus praticantes fossem considerados atletas empregados, no qual a Football Association 

lutou ferrenhamente para garantir a profissionalização do esporte que veio alguns anos 

depois. Com diversas associações em diferentes países aparecendo e contendo muitas 

equipes com cada vez mais competições travadas entre elas, nasceu a Federação 

Internacional das Associações de Futebol (FIFA) em 1904 com o intuito de servir como 

uma entidade superior para regular o jogo, as equipes e as competições travadas por elas 

assim como as contratações e também presidir competições internacionais, o que acabou 

por popularizar ainda mais o esporte com a primeira copa do mundo no Uruguai em 1930. 

(New World Encyclopedia, 2017) 

 

Com isso o esporte começou a crescer exponencialmente e confederações 

continentais foram criadas para funcionarem como um órgão abaixo da FIFA, mas 

controlando as federações dos respectivos continentes representados. Com esse 

crescimento o esporte passou por diversas inovações relacionadas a transmissão das 

partidas, presença de patrocinadores e principalmente as transferências de jogadores 

como no caso da Lei Bosman que por consequência fez o futebol se internacionalizar 

ainda mais, até chegar ao esporte que hoje é praticado em todo mundo com milhões de 

telespectadores, veículos de transmissão e é considerado o esporte mais influente no 

mundo moderno. 
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3. Cadeias Globais de Valor 
 

 Com o crescimento do comércio e da tecnologia, o mundo inteiro passou a estar 

conectado e as empresas começaram a desenvolver uma nova estratégia com o intuito de 

diminuir os custos e aumentar a qualidade de seus produtos interligando diversos 

componentes em um mesmo artigo de diferentes empresas de diferentes países e 

montados em um lugar diferente, porém com a propriedade intelectual exercida pela 

empresa contratante dessas partes e serviços, nascendo assim o que se conhece por Cadeia 

Global de Valor. Portanto, podemos definir de forma simplificada que uma CGV é “a full 

range of activities that firms and workers do to bring a product from its conception to its 

end use and beyond” (Gereffi and Fernandez-Stark, 2011). 

 

 As Cadeias Globais de Valor são, portanto, fruto de um capitalismo moderno que 

só se tornou possível a partir do avanço da globalização com meios de transporte e 

comunicação cada vez mais eficazes, fazendo com que a informação assim como o 

comércio se tornassem ambos mais rápidos e eficientes. Com isso, as cadeias globais de 

valor integram diversos diferentes atores em um mesmo produto que chega ao 

consumidor com apenas uma marca que é a detentora daquela propriedade intelectual. 

“Technological progress, cost, access to resources and markets and trade policy reforms 

have facilitated the geographical fragmentation of production processes across the globe 

according to the comparative advantage of the locations. This international 

fragmentation of production is a powerful source of increased efficiency and firm 

competitiveness.” (Backer and Miroudot, 2013).  

 

Por existirem diversos modos de se formar uma cadeia global de valor, uma vez 

que ela pode se dar em qualquer setor do comércio, existem diferenças entre elas no que 

tange suas propriedades, formação e características. Usando os componentes que formam 

uma CGV pode-se tirar uma idéia de como ela funciona e pode se transformar 

“transaction costs economics, production networks, and technological capability and 

firm-level learning – to identify three variables that play a large role in determining how 

global value chains are governed and change. These are: (1) the complexity of 

transactions, (2) the ability to codify transactions,and (3) the capabilities in the supply-

base. The theory generates five types of global value chain governance – hierarchy, 

captive, relational, modular,and market.” (Gereffi, Humphrey and Sturgeon, 2005). 
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 De acordo com o tema desta pesquisa, a seguir será feita uma análise para ressaltar 

de que modo o futebol se encaixa em uma Cadeia Global de Valor, quais atores e 

características são responsáveis para que essa comparação possa ser válida e também se, 

assim como as Cadeias Globais de Valor de produtos concretos como aviões, automóveis 

e outros, a CGV formada pelo futebol pode ser categorizada em diferentes formas assim 

como apontado no artigo The Governance of Global Value Chains publicado em 2005 

por Gary Gereffi. Mas antes, vale ressaltar quais atores participam da Cadeia Global de 

Valor que o futebol como negócio gera, para a seguir vermos de que modo eles trabalham 

entre si a partir de suas interações para criar um produto para o consumidor primário que 

é o expectador, como veremos no tópico a seguir. 

 

4. Análise dos Atores do Futebol 
 

 Assim como o mundo, a sociedade e as tecnologias passaram por uma evolução 

tremenda desde sua existência, o futebol não foi um caso a parte, existiu uma grande 

mudança desde seus primeiros campeonatos até os dias de hoje, onde ele conta com cada 

vez mais atores, regras e instituições no seu entorno para se transformar em um produto 

internacional sendo um dos mais consumidos no mundo, como apontado na tabela abaixo 

em índice de audiência dos maiores eventos esportivos com dados do ano de 2015: 

 

 
 

Fonte: Iboperepucom 
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 A partir da análise desse gráfico, pode-se perceber que o futebol se tornou um case 

de sucesso entre os esportes e hoje conta com as três competições mais assistidas no 

mundo. Mas de que forma o futebol passou de apenas um esporte praticado pela elite para 

um esporte extremamente popular? E como isso influência monetariamente no 

andamento e qualificação do produto que é o campeonato de futebol? 

 

 Com o nascimento da FIFA, as competições entre nações começaram a ocorrer 

com uma frequência maior, sendo a primeira ocorrida em 1930 no Uruguai na tentativa 

de replicar o sucesso das Olimpíadas em um torneio voltado apenas para o futebol. A 

escolha do Uruguai como sede se deu pela vitória da equipe celeste no esporte nas duas 

edições de jogos olímpicos que antecederam essa Copa do Mundo que tinha o nome de 

taça Jules Rimet, e seguiu as mesmas características das Olimpíadas sendo realizada de 4 

em 4 anos. (History, 2009). 

 

Durante esse período as seleções que participavam eram defendidas por jogadores 

nascidos em seus países de origem e que em grande parte atuavam em seus respectivos 

campeonatos domésticos. Desde sua primeira edição a competição foi pausada alguns 

anos depois em decorrência da Segunda Guerra Mundial que devastava o continente 

europeu e deixava impossível um clima harmônico entre os competidores devido ao 

arcabouço que envolvia o conflito. Porém, vale ressaltar que antes da realização da copa 

do mundo de 1930 já existiam torneios entre nações devido a realização de campeonatos 

continentais envolvendo países sendo o primeiro deles a ser organizado ser a Copa 

América em 1916 de modo oficial como comemoração ao centenário da independência 

da Argentina, uma vez que no ano de 1910 uma versão que serviu de teste para as 

competições posteriores. (Conmebol, 2020) 

  

 Em âmbito nacional os campeonatos domésticos se tornaram cada vez mais 

presentes assim como o nascimento de campeonatos continentais entre times de diferentes 

países do mesmo continente que tiveram seu início a partir da segunda metade do século 

XX no modelo em que existem hoje tanto na Europa com a primeira edição em 1955/56 

quanto na América do Sul com a primeira edição em 1960 e trouxeram a partir dele 

algumas mudanças tanto na parte comercial do futebol quanto na parte de propaganda 

uma vez que gerou maior visibilidade para as marcas que patrocinavam os clubes. (UEFA 

e Conmebol, 2020) 
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Com a competitividade dos campeonatos aumentando cada vez mais, os clubes 

que eram primeiramente formados por jogadores nascidos localmente ou com alguma 

identificação com o clube seja desportiva ou afetiva começaram a se tornar cada vez mais 

raros, dando entrada a não somente transações entre equipes do mesmo país mas também 

transações entre equipes de outros países, mostrando a primeira mudança que o futebol 

sofreu ao decorrer do século XX, e isso se tornou ainda mais frequente principalmente 

nos grandes centros do futebol a partir da criação da Lei Bosman que será explicada a 

seguir. 

  

 Ao analisarmos um exemplo do time campeão do campeonato inglês na 

temporada de 1930/1931, que será nosso principal objeto de estudo, podemos ver uma 

extrema discrepância para o mesmo time campeão da competição na temporada de 

2003/2004. O Arsenal Futebol Clube em 1930/1931, contava com oito jogadores ingleses 

em seu time titular, assim como mais dois nascidos no Reino Unido (Escócia e País de 

Gales) e fechando os onze titulares um holandês. Em comparação ao time campeão na 

temporada de 2003/2004 onde apenas três jogadores ingleses estavam entre os mais 

utilizados pelo elenco, assim como agora existia a presença de jogadores de outros 

continentes como o jogador brasileiro Gilberto Silva. Toda essa repaginada das equipes 

de futebol, principalmente a dos grandes centros europeus e mais tarde também dos 

campeonatos considerados de segundo escalão europeus pode ser explicada pelo 

fenômeno da globalização que possibilitou cada vez mais a migração de pessoas para 

outros lugares que não eram seus lugares de origem e fez com que as equipes de futebol 

seguissem um fluxo que será explicitado a seguir com a grande mudança que fez com que 

o futebol sofresse uma mudança drástica que perdura até os dias atuais, presente nas 

transferências de jogadores. (World Football, 2020) 

 

A Lei Bosman criada a partir de uma situação que ocorreu no ano de 1990 

internacionalizou o futebol de modo com que não só os clubes sofressem uma mudança 

drástica em sua composição de jogadores, sendo esses não mais apenas regionais, como 

também fez com que seleções contassem agora com jogadores não mais nascidos em seu 

país de origem, mas sim jogadores naturalizados em determinada nacionalidade. A Lei 

Bosman se deu através de um jogador belga chamado Jean-Marc Bosman que não 

aceitaria reduzir seu salário em uma grande quantidade para renovar com a equipe belga 

em que atuava e, mesmo sem contrato em vigor, a partir de uma tentativa de migrar para 
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um time francês uma quantia foi estipulada para que o clube belga liberasse o jogador, 

quantia essa a qual o clube francês não tinha condições de arcar, o que fez com que o 

jogador ficasse preso a decisão de apenas aceitar o contrato e a redução de salário uma 

vez que qualquer clube que o quisesse contratar teria que arcar com um valor alto. Em 

1995 o Tribunal Europeu aceitou então os termos apresentados pelos advogados do atleta 

e a partir disso nasceu a Lei Bosman que os jogadores de futebol, ao término do seu 

contrato pudessem buscar qualquer outro clube para negociar termos e assim migrar para 

qualquer outro time presente dentro da comunidade europeia além de garantir os direitos 

laborais a esse jogador iguais aos dos cidadãos do país em que ele resolver atuar. A partir 

da Lei Bosman, outras comunidades do futebol também tiveram o mesmo movimento 

onde os princípios do caso refletiram ao redor do mundo, como no Brasil com a Lei Pelé 

que acabou com o passe dos jogadores após o vencimento de contrato. (Andrei Kampff, 

2019) 

 

Essa nova orientação jurídica fez com que o futebol se tornasse mais 

internacionalizado uma vez que os jogadores nascidos em diferentes países começaram a 

migrar entre ligas e times mais facilmente facilitando e aumentando o marketing de 

marcas a partir de jogadores chaves e também o aumento de vendas de direitos de 

transmissão a partir do peso das contratações que os times de determinado campeonato 

tiveram, fazendo com que pessoas nascidas em um determinado país tivessem ainda mais 

interesse em acompanhar um campeonato nacional diferente de seu lugar de nascença. 

 

 Antes de apontar as transferências dos jogadores de futebol como renda para os 

clubes vale frisar outras duas mudanças presentes nos campeonatos que conseguiu gerar, 

captar e utilizar capital para produzir um produto de qualidade para o consumidor 

presente no estádio e em sua residência, que são o início das atividades televisivas pelas 

emissoras (hoje no século XXI existe também o fenômeno das plataformas de streaming 

além de outros meios que captam consumidores do esporte) e também, a presença de 

patrocinadores não só nos campeonatos mas também nos clubes em decorrência dessa 

exposição gerada pela mídia que se tornou mais e mais presente no meio futebolístico. 

Tomando o campeonato como um produto de visibilidade mundial, esses dois atores 

investem dinheiro na competição além de fazerem uma troca entre si como será 

explicitado um pouco mais abaixo trazendo o campeonato como um produto que exponha 

e gere um conteúdo para milhões de pessoas ao redor do mundo. O diagrama abaixo 
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mostra de que forma esses três atores operam entre si ao se falar do campeonato inglês 

explicitando tanto o que é oferecido por eles quanto o que eles ganham em troca, onde 

nessa ciclo todos saem ganhando a partir do sucesso do produto, que varia entre os 

tamanhos das competições, mudando apenas o valor envolvido nesse esquema, mas 

continuando com as interações explicitadas abaixo de forma direta. 

 

  

Com o sucesso do futebol, cada vez mais as partidas ao redor do mundo eram 

noticiadas ao redor do mundo, primeiro através do rádio e depois com a evolução da 

tecnologia a partir das emissoras de televisão que passaram a deter contratos 

multimilionários com as organizações e federações responsáveis pela execução do 

campeonato apenas para ter o direito de transmitir exclusivamente aquela transmissão e 

assim controlar de que modo ela chegaria no consumidor.  

 

 Visto que o processo de implementação das transmissões televisivas variaram de 

país para país devido as aspirações, período e característica do campeonato se diferirem 

entre si, iremos usar de novo o exemplo da liga inglesa, a Premier League, que hoje é o 

campeonato nacional anual que mais movimenta valores monetários em contratos de TV 

e esses se tornam ainda mais explícitos para a composição da renda dos clubes ao 

olharmos para as demais divisões nacionais. Vale ressaltar que o mesmo critério e 

Fonte: Sports 
Business Institute 
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característica se aplicam aos demais campeonatos nacionais ao redor do mundo, mas 

apenas com um valor mais baixo, como explicitado no gráfico a seguir. 

 

 

 

 Através da análise desse gráfico pode se notar uma ascensão tremenda entre a 

principal liga do planeta entre as demais, o que se reflete também se levado em conta as 

quantias movimentadas entre os clubes presentes nessas ligas e o valor de mercado que 

eles representam frente aos clubes de outros campeonatos. Como será explicado no 

próximo tópico essa ascensão começou na década de 80 a partir de comportamentos da 

FIFA mais voltado ao marketing e propaganda e que foi espelhado pelas associações. Isso 

acaba por tornar o produto mais atrativo visto que transforma o campeonato em algo mais 

competitivo e excitante para o consumidor de futebol assistir em conjunto com a 

internacionalização do negócio a partir da Lei Bosman, fazendo com que cada vez mais 

pessoas fora do território nacional tenham interesse em consumir aquele campeonato. 

Fonte: KPMG Football 
Benchmark 
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 Após várias tentativas malsucedidas de implementar um modelo de transmissão 

através da televisão a liga inglesa na década de 80 com algumas particularidades em 

relação a porcentagem de dinheiro dividida entre os clubes. Os clubes da primeira divisão 

tinham 50% do valor negociado com a associação responsável pela organização do 

campeonato para dividirem igualitariamente entre si. Os clubes de segunda divisão 

tinham 25% do valor também para dividirem igualitariamente entre si. Já os clubes de 

terceira e quarta divisão tinham 25% do valor para dividirem também igualitariamente 

entre si. Com o passar do tempo, esses valores foram aumentando cada vez mais devido 

a maior exposição e crescimento da economia, principalmente da Premier League, 

fazendo com que os clubes de primeira divisão criassem uma associação particular para 

eles e tendo assim um maior poder de barganha dos direitos de imagem da competição e 

por consequência aumentando o aporte financeiro advindo da compra dos direitos de 

transmissão do campeonato. Abaixo, temos um gráfico retirado do site de análises de 

dados Statista que apresenta o aumento dos valores da renda televisiva ganhada pelos 

clubes da Premier League nos espaços de tempo da amostragem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao analisarmos esse gráfico podemos tirar como conclusão de que cada vez mais 

o produto se torna atrativo e valioso para as emissoras e serviços de streaming adquirirem 

seus direitos, uma vez que, mesmo através de valores investidos que superam cifras de 

sete dígitos, o retorno gerado por aquele campeonato como explicitado no diagrama em 

que fala sobre a interação de mídia, campeonato e patrocinadores, ainda é extremamente 

vantajoso. 

Fonte: Statista 
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Uma vez que os campeonatos se aperfeiçoaram com o tempo e não mais são 

apenas acompanhados por pessoas da localização onde aquela competição é disputada, 

os direitos às transmissões de TV se tornaram um ativo extremamente importante para as 

emissoras, visto que elas fornecem uma audiência para o canal local detentor desses 

direitos extremamente importante gerando um lucro enorme mesmo com os valores 

exorbitantes pagos pelas emissoras pela compra desses direitos. Logo abaixo está  um 

gráfico feito pelo Sports Business Institute que mostra a quantia pela qual os direitos de 

transmissão do campeonato da primeira divisão inglesa foram vendidos domesticamente 

e o valor pelo qual esses mesmos direitos foram vendidos para fora do Reino Unido ao 

longo dos anos, mostrando os valores astronômicos investidos na realização do 

campeonato por parte das emissoras de TV. 

 

 
  

 

Ao analisarmos esse gráfico, podemos ver que não só o produto se tornou 

extremamente popular uma vez que seu valor de mercado aumentou exponencialmente, 

como ele deixou de ser um produto doméstico, com cada vez mais consumidores ao redor 

do mundo que se sentem atraídos pela competição. Vale ressaltar que a divisão desse 

valor não é igualitária e depende de uma série de variáveis como a posição do time e a 

sua relevância para amostragem, mesmo que contenham valores muito próximos entre os 

times como analisado no gráfico abaixo referente ao valor repassado para os clubes que 

competiram na Premier League no ano de 2018. 

Fonte: Sports 
Business Institute 
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 Em contrapartida, os valores referentes ao campeonato de segunda divisão inglesa 

apresentam valores extremamente menores, mostrando a importância que se tem em 

permanecer na primeira divisão na receita dos clubes em decorrência do dinheiro obtido 

por eles através dos direitos de transmissão como mostra a tabela abaixo explicitando a 

diferença de valor recebido entre as divisões além da diferença de crescimento de um ano 

para outro. 

 

 

Fonte: Deloitte 

Fonte: Premier League 
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 Com isso, podemos inferir que os direitos de imagem rendem aos cofres dos 

clubes das principais ligas valores exorbitantes que se tornam fundamentais para que os 

clubes paguem suas despesas e contratem jogadores para competirem nos campeonatos 

em que participam na temporada. Isso faz com que a competição entre os clubes de menor 

escalão seja de permanência na primeira divisão (no caso de clubes com risco de caírem 

para a segunda) e de luta para ascender as divisões superiores (no caso de clubes que se 

encontram nas divisões mais baixas). 

  

 Com o crescimento das transmissões de televisão ao redor do mundo e colocando 

o futebol e seus clubes em muitos países em uma posição de destaque na mídia digital, o 

que acaba por gerar, em um capitalismo de propaganda fazendo com que as grandes, 

médias e pequenas marcas queiram estampar suas logos não só nas camisas mas também 

nos espaços televisivos não só particular aos clubes (como no caso em camisas e estádios)  

mas também nos campeonatos (como no caso de naming rights, placas de publicidade e 

divulgação durante as transmissões). Essa ascensão de patrocinadores rende aos clubes 

um valor que assim como o valor repassado pelas transmissões de TV, também compõe 

a sua carteira de fundos e é de extrema importância para que o clube tenha uma saúde 

financeira adequada e por consequência discorra um campeonato de melhor qualidade.  

 

A presença de patrocinadores no futebol pode ser divididas em três tipos de 

patrocínios, sendo eles patrocinadores diretos dos clubes em que uma marca investe um 

certo valor para estar presente no dia-a-dia midiático do clube, seja em algum pedaço do 

uniforme, seja com um espaço de destaque em alguma imagem que o clube transfira para 

a mídia ou presente nas redes sociais e veículos de comunicação do próprio clube. O outro 

tipo de patrocínio existente no futebol é o de patrocinador direto de uma competição onde 

uma marca oferece um valor para estar exposta em todos os comerciais e propagandas 

vinculadas ao torneio. Algo que também se mostra muito comum é a venda dos naming 

rights da competição como por exemplo a liga francesa que teve seu nome vinculado ao 

serviço de entrega de comida Uber Eats transformando seu nome em Ligue 1 Uber Eats 

no ano de 2020. O último tipo de patrocínio existente é o da própria transmissão de 

televisão, onde as marcas se vinculam a uma emissora de televisão e assim escolhem ter 

seu nome exposto durante a transmissão. Vale ressaltar também que existem os 

patrocinadores dos jogadores de cada equipe que não são vinculados a imagem dos clubes 

ou competições em que aquele jogador participa, mas sim elas ficam presentes nos 
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veículos de comunicação e disseminação daquele atleta e fornecem produtos para que o 

atleta utilize durante as competições mesmo que a fornecedora de material esportivo do 

clube difira da fornecedora de material esportivo que patrocina o jogador. (KPMG 

Football Benchmark, 2020) 

 

A necessidade dos clubes de captarem patrocinadores e investidores varia para o 

tamanho de seus gastos durante a temporada, seja com folha salarial ou seja com a 

necessidade de quitarem algumas dividas acumuladas durantes os anos, onde esses 

patrocínios, variam de clube para clube em tamanho da marca, tamanho da exposição 

recebida pela marca e tamanho do valor investido por ela no clube. Como um exemplo 

de uma patrocinadora da Premier League que vem sendo o objeto de estudo desse artigo 

o gráfico abaixo do site de análise Statista analisa ao longo dos anos o crescimento da 

venda de patrocínio nas camisas, o patrocínio máster do considerado clube mais popular 

do campeonato inglês, o Manchester United, ao longo dos anos, fazendo com que o valor 

que fosse investido no clube anualmente fosse um valor multimilionário servindo como 

uma composição extremamente importante para os clubes de futebol. 

 

 
 

Fonte: Statista 
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Somando-se a tudo isso chegamos na parte mais importante que acaba por 

controlar o campeonato como um todo que são as transferências de jogadores. Com a 

ajuda do dinheiro arrecadado durante a temporada a partir dos meios explicitados 

anteriormente, assim como a venda de materiais e produtos licenciados do clube, venda 

de ingressos e algumas outras ações promovidas por eles para seus torcedores ao longo 

da temporada, os clubes utilizam esse dinheiro de algumas formas diferentes dependendo 

da situação em que cada um se encontra mas sempre investem em novos jogadores para 

comporem seu elenco com o objetivo de alavancar quaisquer meios de captação de 

recursos. Mas antes de falar um pouco mais sobre de que forma os clubes se posicionam 

sobre as transferências de jogadores e como eles olham esse mercado, devemos olhar um 

pouco sobre a lei que surgiu no século XX chamada Lei Bosman e revolucionou o 

mercado de transferências fazendo com que os clubes conseguissem uma nova saída para 

o monopólio que os clubes considerados grandes detinham a partir do valor ganho por 

eles como mostrado nos gráficos anteriores.  

 

Com isso os clubes começaram a se tornarem estudiosos do mercado de 

transferências onde agora existem diferentes tipos de clubes com propriedades diferentes 

referente as transferências. O modelo mais comum de pensamento entre os clubes são de 

clubes que contratam jogadores os pensando como ativos, ou seja, contratam esperando 

que ele se valorize para no futuro vender a um preço maior e assim obter um lucro para 

investir em outro lugar e, se esse jogador vier a dar um retorno técnico o clube já sai no 

lucro por consequência, como é o caso dos grandes clubes do futebol mundial. Existem 

clubes que, investem nas suas divisões de base, promovendo meninos de idade baixa e 

com grande potencial técnico, onde se tornam os salvadores das contas do clube a partir 

de vendas multimilionárias para times de primeiro escalão, como é o caso de clubes de 

menor expressão, ou clubes que precisam de uma injeção financeira urgente para sanar 

dívidas e não o conseguem a partir de investimentos e exposição de marcas. E existem os 

clubes que, estudam o mercado a partir do final de contrato, preço pedido por um 

determinado jogador e imagem/retorno que esse jogador pode gerar no marketing como 

venda de camisas e captação de ainda mais investidores que acreditam na elevação da 

imagem do clube a partir da transferência daquele jogador em específico, tendo mais 

público assistindo aos jogos daquele time, mais torcedores acompanhando ferrenhamente 

comprando artigos licenciados pelo clube e também mais pessoas presentes nos estádios 

aumentando a renda do clube. 
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Somando todos esses atores e arcabouços que envolvem o futebol, podemos notar 

uma mudança, principalmente na parte econômica e tecnológica que o esporte sofreu ao 

longo dos anos. Isso acabou por criar um espaço que hoje é aproveitado de diferentes 

maneiras por cada vez mais atores que navegam no sucesso econômico gerado pelo 

futebol e ainda impacta de diferentes formas na vida dos clubes que são os verdadeiros 

produtores do esporte e é gerenciado por uma entidade superior chamada FIFA que detém 

os direitos dos principais campeonatos futebolísticos do mundo, além de desempenhar 

diversos papeis em esferas como jurídicas, logísticas e monetárias. A FIFA como veremos 

a partir da próxima seção é a grande orquestradora da cadeia global de valor tendo uma 

evolução estupenda de receitas como será apontado a seguir através do modelo que 

decidiu adotar visando atender e combinar todos os atores aqui citados. 

 

5. Análise Cadeias Globais de Valor no Futebol 

 
 Uma vez apontados os atores que cooperam entre si para transformar o futebol em 

um negócio, e por consequência gerar a Cadeia Global de Valor, agora devemos apontar 

qual é o papel que esses atores tem e de que forma essa CGV se dá para então 

conseguirmos pensar na segunda parte que se trata da governança das CGVs. A partir da 

imagem a seguir podemos ter uma noção mais clara de como a cadeia do futebol se 

estabelece e em que lugares podemos colocar os atores, sejam eles consumidores, 

produtores ou o próprio produto e suas interações. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Marvio Pereira 
e Marcia Terra, 2013 
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 Olhando a cadeia de negócio do futebol “a provisão de serviços esportivos de 

sucesso requer um entendimento das dimensões da qualidade da entrega do serviço (jogo 

de futebol) para atender às expectativas do espectador (consumidor ativo): os fatores 

associados ao resultado do evento (jogo) e os fatores de administração do evento. 

Enquanto, para os clubes individualmente, os fatores associados ao resultado do evento 

(principalmente as vitórias do time) sempre foram os principais fatores relacionados à 

satisfação e ao aumento (a longo prazo) dos chamados torcedores fiéis, a transformação 

ou a transição no perfil dos espectadores esportivos dentro dos estádios tem aumentado 

a importância dos fatores associados às condições do estádio, ou seja, ao que Kim (1997) 

chamou de fatores associados à administração do evento. Uma outra premissa, que 

também afeta o desempenho do produto futebol para os clubes, está relacionada à lógica 

do processo produtivo de suas ofertas: a necessidade de cooperação com os rivais, que 

leva à necessidade de equilíbrio competitivo numa certa competição esportiva, sendo, 

portanto, um fator relacionado ao resultado do evento. Como diz o presidente 

do Manchester United, Martin Edwards, apud Fynn e Guest (1998), a força de um 

campeonato é a força de seu time mais fraco. Se por vários anos o mesmo time for 

campeão sem disputa acirrada, o torcedor perderá o interesse pelo futebol. Desta forma, 

a lógica da concorrência no mercado futebol é diferente da lógica dos outros mercados. 

Os rivais são peça fundamental para o sucesso do clube individualmente.” Assim os 

clubes são dependentes não somente de fatores externos, mas também dependentes uns 

os outros para que o produto (leia-se produto como campeonato) tenha um sucesso no 

mercado global. (Leoncini e Silva, 2005) 

 Para que o produto tenha sucesso portanto o clube deve equilibrar suas contas de 

modo que torne o campeonato em algo competitivo e atrativo para o consumidor. Uma 

vez que essa balança econômica quanto mais positiva melhor para o produto, tanto os 

custos quanto a receita gerada deve ser calculada de modo para que no final haja um lucro. 

“Os Custos Principais são os gasto com salários: o gasto do clube com salários, 

principalmente do departamento técnico (treinadores, jogadores, preparadores, 

psicólogos, etc.). Esses gastos representam a maior parte das despesas de um clube de 

futebol. As receitas geradas por sua vez é o total de receitas geradas pelo clube por meio 

da exploração do mercado de torcedores (venda de direitos de TV, bilheteria, patrocínio 

de camisa, patrocínio de material esportivo, e venda de produtos licenciados).” 

(Leoncini e Silva, 2005) 
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 “Conforme Szymanski e Kuypers (1999), o futebol é um produto (o entretenimento 

de um jogo de futebol) fornecido por trabalhadores (jogadores e comissão técnica) 

usando terra (campos), construções (estádios) e equipamento (bolas, chuteiras, etc.) 

numa competição e por meio de cooperação com os rivais. Essa definição do produto 

futebol ressalta que o sistema de produção do espetáculo só pode existir por meio da 

cooperação entre os clubes que competem por títulos esportivos. No jargão econômico, 

os competidores na indústria esportiva, como a do futebol, são também complementares 

no processo de produção. Daí surgiu, desde os primórdios do esporte moderno, a 

necessidade de uma entidade em forma de liga que coordenasse os clubes e se 

encarregasse das regras.” E a partir disso surgiu a FIFA, responsável por ser exatamente 

o órgão de autoridade no sistema internacional e principal veículo de propagação do jogo 

futebol no mundo. (Leoncini e Silva, 2005) 

Uma vez que a balança econômica dos clubes influência diretamente na execução 

de um campeonato, o órgão regulador para controlar não só economicamente mas 

também juridicamente a ação dos clubes em âmbito mundial é a FIFA, que a partir de leis 

e servindo também como uma fonte de arrecadação de renda para os clubes regula de que 

modo o produto vai se desenvolver dentro das várias ligas espalhadas pelo mundo, se 

aproveitando de uma ascensão meteórica na década de 80 com a copa do mundo e 

influenciando o mercado de marketing no futebol ao redor do mundo a partir disso “FIFA 

began to engage more and more professional staff and grew to a business on a global 

scale with a vastly expanded financial basis: at first via sponsoring contracts with Coca 

Cola, Adidas and other firms, and later with the help of its own merchandising activities. 

From 1980s onwards the organisation enjoyed an unexpectedly high level of income from 

TV rights for the World Cup. This in turn was directly connected with an extraordinarily 

dynamic in FIFA’s business activities.” (Einsenberg, p.59, 2006). 

 Com isso a FIFA se tornou uma organização não governamental cujo principio se 

baseava em promover o jogo futebol no mundo, assim, uma vez que diferentemente do 

Comitê Olimpico Internacional (COI) que deve tratar de diversos diferentes esportes de 

diversos diferentes países, a FIFA só se preocupa apenas com o futebol fazendo com que 

as associações futebolísticas assim sejam o foco principal de investimentos, chegando 

assim nos clubes. “FIFA conducts its dealings more like cooperative business and other 

self-administrated companies in the classical labour movement where dividends are not 
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a reward for the capital invested but are used to benefit the members and their activities. 

(…) FIFA’s membership subscriptions (and levies for matches) amount to less than 1% 

of its income. As a consequence, even relatively wealthy member associations receive 

more money from FIFA than they contribute. (…) FIFA is able to devote its funds 

exclusively to national associations. When business is good this can mean cash injections 

to the order of millions which can provide enormous impulses towards development when 

purposefully applied to specific local projects.” (Einsenberg, p.59, 2006). 

 Portanto, podemos analisar que diferentes clubes possuem diferentes composições 

em sua receita, de modo que isso vai diretamente afetar a característica do campeonato e 

por subsequência espelhar na governança que esse campeonato terá. Como podemos ver 

na figura abaixo, três clubes de três ligas diferentes têm composições de receitas distintas 

devido ao meio em que estão inseridos historicamente e como cada um se aproveita desse 

meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Através dessa arrecadação de capital que é feita de diversas formas como 

mostrado na figura acima, os clubes então gastam seu patrimônio de diferentes maneiras, 

sendo a mais importante delas a contratação de novos jogadores para compor seus plantéis 

e assim ajudarem tecnicamente alçadas cada vez mais altas o que também acaba por gerar 

Fonte: Marvio Pereira 
e Marcia Terra, 2013 
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um benefício econômico com a valorização desses jogadores no mercado de 

transferências e também maior exposição do clube frente a contratos televisivos e de 

patrocínio de acordo com a importância da transferência. Na União Europeia, com a lei 

Bosman em vigor, os clubes disputam entre si as contratações de jogadores de outros 

polos e até mesmo do seu próprio campeonato, e esse mercado acompanha a evolução 

econômica do futebol. A partir da figura abaixo podemos ter uma ideia da quantidade 

aumentada de transferências ao longo dos anos em território europeu, contando 

transferências domésticas e internacionais com dados da FIFA. (KEA-CDES, 2013) 

 
Assim podemos enxergar que, o continente europeu, que é dividido entre clubes 

exportadores de jogadores e principalmente clubes importadores de jogadores devido a 

sua extensa gama de ligas e campeonatos que compõem a federação da UEFA, com o 

aumento da competitividade gerada, teve uma maior ascensão no mercado de 

transferências, o que fez com que cada vez mais, diferentes clubes fossem aptos para 

competir pelo título da competição. (KEA, 2013). 

 

Ao olharmos o mercado do futebol como um todo, e enxergarmos apenas as 

transferências internacionais de jogadores, descartando as transferências domésticas, 

podemos enxergar uma crescente, mesmo que gradual, da quantidade de transferências 

decretadas, como podemos enxergar nos dados fornecidos por um relatório feito pela 

FIFA entre os anos de 2012 e 2019. (FIFA, 2019). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KEA 

Fonte: FIFA 
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Também presente nesse mesmo documento feito pela FIFA, abaixo podemos ver um 

gráfico da movimentação e evolução financeira exercida por essas transferências 

explicitadas no gráfico anterior, mostrando que, mesmo com a ascensão quantitativa 

gradual, a ascensão financeira teve uma curva similar, porém com uma discrepância 

pouco maior em relação aos seus anos antecedentes. (FIFA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso podemos concluir que, cada vez mais o esporte se tornou internacionalizado, 

mesmo tendo uma concentração de transferências de jogadores enorme em território 

europeu sendo o principal destino de chegada desses jogadores, ainda podemos 

considerar que o mercado do futebol se tornou algo global onde através de muitas 

interações podemos chegar no produto final que é um esporte produzido por pessoas e 

atores do mundo inteiro com diversos aspectos e objetivos diferentes. 

Recentemente a Inglaterra passou por um processo de saída da União Europeia 

denominado BREXIT que também terá grande influência na forma com que jogadores 

são contratados para jogar no território inglês, colocando a Lei Bosman em cheque devido 

a sua validade apenas para países da União Europeia. “The UK government will require 

immigrants to qualify for a work visa in a post-Brexit world in an effort to attract “skilled 

workers”, and footballers will be no different. The Football Association, Premier 

League and English Football Leaguehave come together to agree a complicated set of 

entry requirements for overseas players from 1 January in order to create a skills threshold 

of their own. Clubs will no longer be able to sign under-18s and will also be restricted to 

only three overseas signings under the age of 21, and only six foreign players per season. 

New signings will require a Governing Body Endorsement (GBE) in order to move to 

English football.” (Independent, 2019). 

Fonte: FIFA 
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Com isso o campeonato inglês a longo prazo pode ter uma mudança sistêmica e mudar 

de características e governança a partir dessa mudança. No próximo tópico tentará 

explorar um pouco mais essa composição de receita dos clubes da ótica do campeonato, 

lendo de que modo os atores externos conversam entre si e de que maneira a partir dessa 

relação entre os atores podemos classificar cada liga de futebol de modo a olhar o negócio 

futebol da ótica das governanças das cadeias globais de valor de acordo com o texto de 

Gereffi, Humphrey and Sturgeon escrito em 2005. 

 

6. Governança das Cadeias Globais de Valor no Futebol 

 
 Uma vez apontada de que modo a cadeia global de valor que circunda o futebol 

funciona e seus atores, agora podemos apontar e analisar como elas se diferenciam entre 

si através das suas propriedades e características uma vez que cada liga de futebol produz 

um esporte diferente devido a governança em que ela está inserida. 

  

 Segundo Gary Gereffi, John Humphrey e Timothy Sturgeon em seu texto The 

Governance of Global Chains escrito em 2005, existem três fatores para identificar e 

diferenciar as cadeias globais de valor sendo eles a complexidade das transações, a 

habilidade de codificar essas transações e por último as capacidades da base de demanda, 

a partir da análise desses três fatores, podemos chegar a cinco diferentes tipos de cadeias 

globais de valor, sendo elas hierárquica, de mercado, modular, relacional e cativa. 

  

 Trazendo todas essas informações sobre as cadeias globais de valor e conectando-

as com as diferentes ligas que existem ao redor do mundo podemos chegar a diversas 

conclusões sobre o que cada uma tem a apresentar e todo o arcabouço que a envolve entre 

suas características e propriedades, chegando a diferentes conclusões. As ligas de futebol 

que podem ser consideradas com propriedades de governança hierárquicas, ou seja, que 

seguem um fluxo hierárquico de gerente para subordinado seguindo uma integração 

vertical, são as ligas que tem baixo investimento externo de patrocinadores e terceiros, 

baixa participação monetária das transmissões de TV nas composições econômicas dos 

clubes e se mantém apenas da venda de jogadores produzidos internamente e da 

premiação da competição. O foco da relação entre os atores é a manutenção da 
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organização do campeonato a partir dos fundos adquiridos ao longo da competição devido 

ao baixo orçamento disponível. (Gereffi, Humphrey and Sturgeon, 2005). 

 

As ligas de futebol que podem ser consideradas com propriedades de governança 

de forma de mercado, ou seja, com transações simples, pouca cooperação formal entre 

os atores uma vez que esses podem desfazer as parcerias facilmente sendo totalmente 

guiados pelo preço, são as ligas em que o orçamento principal não é advindo de maneira 

externa e esses podem ser facilmente negociados com outros investidores, sejam eles 

emissoras de TV ou patrocinadores, uma vez que o que importa é a quantia de dinheiro 

capaz de ser angariada a partir da realização dessa competição. A produção e venda de 

jogadores continua tendo papel importante na angariação de fundos e os torcedores como 

principais consumidores do produto detém aqui uma parcela grande de participação para 

que o produto tenha, portanto, competitividade e poder no cenário internacional e o foco 

da relação entre os atores é apresentar um campeonato que por custo benefício seja a 

melhor opção para o consumidor. (Gereffi, Humphrey and Sturgeon, 2005). 

 

As ligas de futebol que podem ser consideradas com propriedades de governança 

modular, ou seja, os produtos gerados a partir desse tipo de relação entre os atores estão 

dentro das especificações definidas pelo cliente, com alta troca de informação entre os 

atores participantes dessa cadeia, são as ligas que dependem dos investidores externos 

sejam eles relacionados a transmissão ou apenas para a angariação de fundos. Uma vez 

estabelecidos esses investidores, eles vão servir de molde para que a liga tenha a forma 

que o consumidor anseia e assim o produto é específico para uma determinada fatia de 

consumidores. A produção e venda de jogadores tem um papel secundário, uma vez que 

nesse caso, a importância e o foco da relação dos atores estão na manutenção de um 

determinado grupo de clientes, fazendo com que o produto seja totalmente voltado para 

um nicho específico. (Gereffi, Humphrey and Sturgeon, 2005). 

 

As ligas de futebol que podem ser consideradas com propriedades de governança 

de forma relacional, ou seja, quando os atores têm uma frequente interação entre si para 

troca de conhecimentos com dependência mútua e onde as empresas líderes exercem um 

nível de controle sobre os fornecedores, são as ligas que especificamente são voltadas 

para gerar um produto de excelência, onde o investimento externo apesar de presente e 

necessário, não detém o controle da cadeia, uma vez que a organização do campeonato 
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não gira ao redor desses investidores. A produção e venda de jogadores continua tendo 

um papel secundário e o foco dessa liga é, apresentar um produto que seja a melhor opção 

para o consumidor do produto futebol uma vez que nela pode-se encontrar os melhores 

jogadores, a melhor organização e também a melhor transmissão para que este 

campeonato seja a principal opção de quem quer consumir um produto voltado ao futebol. 

(Gereffi, Humphrey and Sturgeon, 2005). 

 

E, finalmente, As ligas de futebol que podem ser consideradas com propriedades 

de governança de forma cativa, ou seja, quando os fornecedores são dependentes de um 

ou poucos compradores, apresentando um alto grau de monitoramento e controle pela 

empresa líder, são as ligas que não detém o polo esportivo e econômico de seu continente 

e nem possuem uma vitrine que as exponha para o restante do mundo de forma com que 

possam arrecadar uma quantia maior de capital. Essas ligas possuem um investimento 

externo baixo apesar do enorme número de atores no lado dos patrocinadores que servem 

para suprir as deficiências financeiras que essa liga apresenta. O foco da relação nesse 

tipo de cadeia é a produção de jogadores para as demais ligas uma vez que os clubes se 

tornam principalmente geradores de atletas para as ligas de visibilidade e economia 

maiores.  (Gereffi, Humphrey and Sturgeon, 2005). 

 

Portanto podemos ver que todas as cinco categorias de cadeias globais de valor 

como descritas por Gereffi, Humphrey e Sturgeon se adequam nas diferentes ligas de 

futebol que existem ao redor do mundo, levando em conta todas as interações entre os 

atores que circulam e participam na realização e idealização desse produto.  

 

7. Comparativo Premier League e Liga Chinesa  
  

 Se levarmos em comparação a maior liga nacional de clubes do mundo que é a 

primeira divisão da liga inglesa, com uma liga em ascensão como a liga chinesa, podemos 

tirar diferentes conclusões não apenas sobre as características e propriedades de cada 

uma, mas também em como os atores funcionam e de que modo podemos relacioná-los 

aos tipos de governanças de cadeias globais de valor que existem.  
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Uma vez que a liga inglesa é a liga de maior visibilidade do mundo, a receita de 

TV que ela gera é enorme, assim como a disputa por esses direitos de transmissão pelos 

vários fornecedores existentes, portanto não é necessário um grande número de 

patrocinadores para atingir os valores necessários para a manutenção dos clubes e do 

campeonato, mas sim a presença de um “big player” que venha a investir fortemente, 

como é o caso que acontece nos clubes da primeira divisão inglesa que tem apenas um 

grande patrocinador que fecha contratos de exposição com o clube além dos fornecedores 

de materiais esportivos. Segundo dados do site Scoreandchange.com que analisa o esporte 

como um negócio, os clubes da Premier League possuem dois tipos de patrocínios em 

sua camisa, o máster que está ligado a estampa feita no peito das camisas e o patrocínio 

secundário que está liga as estampas feitas nas mangas das camisas. Esses patrocinadores 

podem ser das mais variadas indústrias e investem um alto valor para estarem ligados aos 

clubes que frequentam essa liga, como podemos ver no gráfico abaixo que aponta o valor 
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negociado pelos clubes com seus patrocinadores na temporada 2019/20 além de qual 

patrocinador em questão pagava tal quantia.  

 

Uma vez que a liga inglesa é a que gera mais visibilidade aos patrocinadores, o 

raciocínio também funciona se pensarmos em jogadores, e portanto, ela também envolve 

cada vez mais jogadores advindos de outras nacionalidades e campeonatos e não tem 

majoritariamente jogadores produzidos no país, uma vez que a competitividade do 

campeonato se acirra cada vez mais devido as grandes quantias de dinheiro que são 

envolvidas ao longo das temporadas, portanto os jogadores formados no próprio país nos 

mais variados clubes são parcelas pequenas dos elencos que disputam a competição.   

Segundo dados do site transfermarket.com, dos 553 jogadores inscritos na competição 

que compõem os 20 clubes participantes, cerca de 341 jogadores são estrangeiros, 

Fonte: Statista 
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mostrando que mais de 50% da competição é composta por jogadores produzidos ou 

buscados fora do país. Em relação aos consumidores, uma vez que a liga cada vez mais 

se molda para oferecer um produto de excelência para quem consome futebol, 

apresentando os melhores jogos, melhor organização, melhores jogadores e cada vez mais 

elencos mais caros, pode-se dizer que os consumidores não fazem parte de um nicho, uma 

vez que qualquer pessoa que tem interesse em consumir o futebol como um produto 

paralelamente tem interesse em consumir a Premier League. Segundo dados do site de 

dados Statista, durante a janela de transferências de verão, ao todo foram gastos um pouco 

mais de 1,4 bilhões de euros em novas contratações sendo que desses 1,4 bilhões, um 

pouco mais de 400 milhões de euros foram arrecadados a partir de vendas de jogadores, 

mostrando uma balança comercial deficitária que mais importa jogadores do que exporta 

como podemos ver na imagem abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a partir dessas informações podemos chegar à conclusão de que a liga 

inglesa se insere na categoria de governança relacional, uma vez que sua execução e 

sucesso não dependem da presença de um investidor externo e muito menos da geração 

interna de novos jogadores, mas sim da sua maneira organizacional e seus componentes 

que são mutáveis a cada temporada além de sua extrema capacidade de exposição como 

um “big player” sendo a liga com maior valor de mercado entre valor de jogadores com 

aproximadamente 9 bilhões de euros. 

Fonte: Transfrmarket 
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 Em contra partido temos a liga chinesa que é uma liga criada no século XXI e 

ainda não possui tanta visibilidade quanto as maiores ligas do mundo, em termos de 

audiência e contratos de TV não temos um alto valor advindo dessa fonte, onde segundo 

dados do site SportBusiness.com durante a temporada de 2019 a média de telespectadores 

nos jogos que compuseram a liga foi de 6,6 milhões por jogo, um valor relativamente 

baixo ao considerarmos que a China é o segundo maior país em termos de tamanho de 

população (Sport Business, 2019). 

 

 Devido ao baixo número de audiência que os jogos do campeonato chinês têm, o 

valor advindo de patrocinadores não tem tanta expressão quanto os da última liga 

analisada, e mesmo apesar desse baixo valor o número de patrocinadores também é baixo 

porém focado em empresas locais devido ao produto ser completamente de um nicho 

específico, o que vai refletir na composição do campeonato. Segundo dados do site 

Statista a imagem abaixo mostra o valor arrecadado por patrocinadores na Chinese Super 

League entre os anos de 2013 e 2017 mostrando que o valor, se comparado com os 

arrecadados por clube da Premier League não chegam nem próximos aos dos clubes de 

média estatura.  

 

 Ao analisarmos a composição da competição e sua produção de jogadores 

podemos tirar a conclusão que diferentemente da Premier League que é uma grande 

importadora de atletas de outras ligas, a liga chinesa é uma grande produtora mas não 

exportadora de jogadores, uma vez que, segundo dados do site transfermarkt.com dos 522 

jogadores que compõem as 16 equipes que participam da competição, cerca de 94 deles 

são estrangeiros totalizando menos de 20% da competição, mostrando uma forte 

Fonte: Statista 
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produção de jogadores chineses e devido a lei que rege o futebol nacional de que os clubes 

são permitidos a ter apenas três jogadores estrangeiros por partida. (Chinese Football 

Association, 2017). 

  

 Apesar do alto grau de produção de jogadores chineses a maioria deles atua em 

solo chinês, uma vez que a partir de uma base de dados do site soccerway.com, foi 

possível conferir que apenas 20 jogadores chineses atuam fora da China sendo apenas 16 

desses fora do continente asiático. Portanto, a partir das informações destacadas, podemos 

auferir que a super liga chinesa se insere na categoria de governança modular, uma vez 

que a liga e seu entorno se desdobram para gerar um produto extremamente específico 

para o consumidor nacional tanto através de suas leis que a rodeiam, quanto os 

patrocinadores locais e a predominância de jogadores locais. 

 

8. Conclusão 
 
 A partir da análise feita no decorrer desse artigo pode-se concluir que hoje o 

futebol apresenta um produto que dentre as opções de ligas possíveis algumas tem alcance 

internacional tendo evoluído tanto domesticamente quanto em outros países, com 

diversos atores de diferentes áreas trabalhando juntos para construir um produto 

extremamente rentável que envolve cifras astronômicas no caso das principais ligas, onde 

eles investem nos clubes um determinado valor com o intuito de que esse clube o gere 

algum tipo de benefício financeiro. Como pode se enxergar no caso da liga inglesa, a 

competição reúne os times com maior valor de mercado do mundo e, se somados seus 

valores de mercado contém uma soma de quase 9 bilhões de euros segundo dados da 

plataforma analítica transfermarkt.com, mostrando a força que o esporte conseguiu gerar 

em termos monetários a partir de sua popularidade em diversos países, uma vez que esse 

valor supera o saldo da balança comercial de alguns países em certos meses. Mas indo 

em direção oposta a liga inglesa temos também ligas com outras propriedades e focos 

diferentes que são explicados a partir das relações e importância dos atores que rodeiam 

cada liga, mostrando portanto que as cadeias globais de valor que compõem o negócio 

futebol não necessariamente seguem uma lógica homogênea, mas sim dependem de 

diversos fatores e da leituras da relação entre os atores. 
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 O futebol portanto se tornou uma cadeia global de valor em que o produto chega 

ao consumidor a partir de uma interação entre os atores investindo um determinado valor 

para que aquela competição aconteça, acrescido da ótica dos clubes internamente na 

geração de uma receita para que possam fornecer um espetáculo de qualidade para o 

consumidor, assim como nos produtos feitos nas cadeias globais de valor, os campeonatos 

também apresentam características distintas entre si, se adequando nas características das 

CGVs tendo a FIFA como principal produtor. Concluindo, o esporte hoje é uma junção 

de diversas áreas que tem como objetivo apresentar ao consumidor presente no estádio e 

fora dele, um produto de qualidade que renda um valor para os atores que o rodeiam a 

partir de uma exposição que é gerada devido a um investimento feito por esses atores e 

aprimore o produto cada vez mais, com as devidas proporções para cada campeonato ao 

redor do mundo tendo como o agente principal a FIFA que serve como a entidade 

produtora do negócio internacional que se tornou o futebol e vem tomando um papel mais 

importante com o passar do tempo. 
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