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RESUMO 

Pesquisas têm mostrado que às empresas de países emergentes faltam, com frequência, as 

capacidades tecnológicas básicas. A exportação de jogadores de futebol tem desempenhado 

importante papel na pauta de exportação do país. Alia-se a isso, a necessidade de estudos que 

tentem entender a relação das capacidades e uma variável externa, em países emergentes. Esta 

pesquisa contribui para a superação dessas lacunas pelo avanço do conhecimento sobre quais 

capacidades tecnológicas são necessárias e suficientes para que o clube de futebol tenha sucesso 

na exportação, por meio da aplicação de um método inovador chamado Análise Comparativa 

Qualitativa (QCA). Verifica-se que Marketing Internacional é condição necessária para que 

haja sucesso na exportação, bem como, a conjunção deste fator com planejamento do 

desenvolvimento de jogadores ou infraestrutura ou equipe de profissionais formam três 

caminhos que ampliam a possibilidade do sucesso exportador. A pesquisa contribui para a teoria 

de capacidades tecnológicas por intermédio da expansão do domínio e por meio da indicação 

de quais combinações de fatores são necessárias e suficientes para que haja melhora do 

desempenho exportador. 

 
Palavras – chave: Futebol, QCA, capacidades tecnológicas. 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
Researches has shown that companies in emerging countries often have a lack in basic 

technological capabilities. The export of football players has played an important role in the 

export agenda of the country. In addition, there is a need for studies that try to understand the 

relationship between capabilities and an external variable in emerging countries. This research 

contributes to overcoming these gaps by advancing knowledge about what technological 

capabilities are necessary and sufficient for the football club to succeed in exporting, through 

the application of an innovative method called Qualitative Comparative Analysis (QCA). It is 

verified that, International Marketing is a necessary condition for success in exporting, as well 

as, the conjunction of this factor with planning of the development of players or infrastructure 

or team of professionals, forms three paths that increase the possibility of export success. The 

research contributes to the theory of technological capabilities by means of the expansion of 

the domain and by indicating which combinations of factors are necessary and sufficient for the 

improvement of the export performance. 

Key-words: Soccer, QCA, technological capabilities 
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1. INTRODUÇÃO 

Às empresas de países emergentes faltam, com frequência, mesmo as capacidades 

tecnológicas básicas. Para tornarem-se competitivas, principalmente no mercado internacional, 

elas precisam adquirir conhecimento e acumular suas próprias capacidades tecnológicas 

(Figueiredo, 2003). Para as empresas, em geral, a aquisição de capacidades é um processo 

complexo e especializado, que requer esforços deliberados da firma, tais como treinamento e 

acumulação gerenciada de experiência (Kawakami, 2011b). 

Os estudos sobre acumulação de capacidades tecnológicas nas empresas em países 

emergentes surgiram a partir da avaliação dos fatores motivadores e inibidores da evolução 

tecnológica das empresas, em especial, da Ásia e América Latina, a partir da década de 1970, 

criando as bases para novos estudos da acumulação de capacidades tecnológicas em países em 

desenvolvimento (Stewart & James, 1982). Entretanto, esses estudos mantiveram foco na 

dimensão dos sistemas físicos (software, máquinas e equipamentos). 

Verificam-se diversos estudos sobre acumulação de capacidades tecnológicas em 

empresas no contexto de economias emergentes. Os estudos de Bell (1984), Lall (1985), 

Tremblay (1998) e GN (1999) examinaram o relacionamento da acumulação de capacidade 

tecnológica com as estratégias gerenciais, os procedimentos, as rotinas (dimensão dos sistemas 

organizacionais) e os mecanismos de aprendizagem (dimensão de pessoas), usando avaliações 

estáticas das capacidades tecnológicas da empresa. Esses estudos foram efetuados no setor 

industrial. 

Posteriormente, os estudos de Kim (1997a, 1997b, 1998), Figueiredo (2003) e Tacla e 

Figueiredo (2006) no Brasil e Dutrénit (2006) no México também focaram a dimensão dos 

sistemas organizacionais e a dimensão de pessoas, porém utilizando avaliações ao longo do 

tempo - perspectiva dinâmica, visando mapear a evolução do processo de acumulação de 

capacidades tecnológicas. A abordagem utilizada nesses estudos permitiu entender a trajetória 

da acumulação de capacidades tecnológicas e suas relações com os mecanismos de 

aprendizagem no contexto de economias emergentes, porém limitada ao setor industrial. 

E mais recentemente, um grupo de pesquisadores do Leste da Ásia (LA), descreveu e 

analisou como empresas de vários setores de países daquela região conseguiram realizar esse 

processo de acumulação de capacidades com sucesso(Fujita, 2011; Imai & Shiu, 2011; 

Kawakami, 2011a, 2011b, Oikawa, 2011a, 2011b; Sato, 2011). Usando cadeia global de valor 

(CGV) como metodologia de análise, mostraram como fornecedores locais de empresas-líderes 

da CGV alcançaram níveis significativos de capacidades tecnológicas em pouco mais de uma 

década. 
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Nos estudos apresentados, percebe-se que a acumulação de capacidades tecnológicas 

foi abordada com diferentes enfoques. Alguns estudos avaliaram o setor industrial e outros o 

setor de serviços, alguns foram feitos em países desenvolvidos e outros em países em 

desenvolvimento, alguns utilizaram modelos adaptados ao contexto e outros com modelos 

inapropriados, alguns usaram uma perspectiva estática e outros dinâmica (trajetória), alguns 

avaliaram somente a dimensão dos sistemas físicos e outros incluíram a dimensão dos sistemas 

organizacionais, e por fim, alguns consideraram as fontes de acumulação de capacidades 

tecnológicas e outros não.  Contudo, nas bases de dados pesquisadas em outubro de 2016 

(EBSCO, Science Direct) não se identificou estudos que avaliam a trajetória de acumulação de 

capacidades tecnológicas relacionado com o desempenho exportador. 

Portanto, percebe-se a necessidade de estudos que tentem entender a relação das 

capacidades e uma variável externa, em países emergentes. Dessa forma, o objetivo principal 

dessa pesquisa é avançar o conhecimento de quais capacidades tecnológicas são necessárias e 

suficientes para que o clube de futebol tenha sucesso na exportação. Para Creswell (2010),  o 

objetivo comunica a intenção geral do estudo proposto. 

Como objetivos secundários têm-se: a) Identificar as combinações de condições que 

explicam o sucesso na exportação; b) Verificar as condições necessárias para se obter sucesso 

na exportação; c) Verificar as condições suficientes para se obter sucesso na exportação e d) 

Apontar quais são as condições necessárias e suficientes que explicam o sucesso na exportação. 

A questão de pesquisa é: Quais competências são necessárias e suficientes para que 

empresas tenham elevado desempenho exportador? 

Essa dissertação de mestrado alcançou este objetivo por meio da aplicação de um 

método inovador chamado Análise Comparativa Qualitativa (QCA) (Dias, 2011; Ragin, 1987), 

para entender a exportação de jogadores de futebol advindos das categorias de base dos clubes 

da série A, do Campeonato Brasileiro de 2016. A exportação de jogadores, mesmo segundo os 

dados oficiais da Fédération Internationale de Football Association (FIFA), que provavelmente 

subestimam os valores monetários de forma significativa, resultaram em aquisição de divisas 

pelo Brasil superiores a R$ 300 milhões no ano de 2015. Esses valores rivalizam com o de 

setores tradicionais na pauta de exportação do país, como gás natural (EUROMONITOR, n.d.), 

e superam outros que geram muito mais problemas de sustentabilidade ambiental e consomem 

recursos não renováveis. Os clubes paulistas representam cerca de 1/3 do total de jogadores 

transferidos para o exterior (Futebol365.pt, n.d.) e, provavelmente, parcela maior do que essa 

do valor auferido. 
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O QCA é uma abordagem configuracional comparativa que desenvolve uma concepção 

de causalidade que deixa espaço para a complexidade (Berg-Schlosser & De Meur, 1994; 

Rihoux & Ragin, 2009).  Segundo Greckhamer, Misangyi, Elms, & Lacey (2008), QCA é um 

método valioso para pesquisas de gestão estratégica.  Ao longo da aplicação do método QCA, 

argumenta-se que combinações complexas de fatores podem levar ao desempenho no setor de 

organização esportiva, de acordo com sugestões de Wolfe, Hoeber, & Babiak (2002). Além de 

apontamentos na literatura de gestão esportiva que sugerem a utilização de métodos mistos   

Winand & Hierry Zintz (2013).  Esse método, é conhecido por levar a uma melhor compreensão 

da descrição e explicação casual (Rudd & Johnson, 2010). 

Apesar das soluções apontadas pelo método não terem sido totalmente de acordo com 

as proposições iniciais feitas no início dessa pesquisa, oferecem algum apoio à afirmação de 

que marketing internacional, planejamento do desenvolvimento de jogadores, infraestrutura e 

equipe de profissionais aumentam o desempenho exportador do clube de futebol. Em particular, 

encontrou-se evidências para presença do Marketing Internacional como fator necessário para 

que haja o desempenho exportador e que os demais fatores podem, por meio da combinação 

com Marketing, ampliar o sucesso na exportação. 

O uso do método QCA nesta dissertação contribui para a ampliação de sua utilização 

em Administração, área de conhecimento em que ele ainda é pouco utilizado, apesar de ser 

bastante conhecido em Relações Internacionais, também área de ciências Sociais Aplicadas. 

 

1.1 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este estudo possui quatro capítulos, além dessa introdução. Para Serra & Ferreira 

(2015), a introdução deve abrange o objetivo e o escopo da pesquisa, além de posicionar a sua 

relação com temas e disciplinas associadas, mostrar o método, os principais resultados e a 

contribuição do estudo.  O segundo capítulo expõe o referencial teórico, uma revisão do 

conceito de capacidades e os modelos desenvolvidos por Lall (1992), Figueiredo (2005) e Fujita 

(2011). 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia de pesquisa que guia o estudo. Nele, é 

apresentado a escolha epistemológica, o método, a fonte de coleta de dados e os procedimentos 

de análise desses dados. 

O quarto capítulo traz a análise dos resultados e por fim, o quinto e último, são 

apresentadas as conclusões, as limitações e as proposições para futuros estudos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção são discutidos os conceitos utilizados pela literatura para explicar o conceito 

de capacidade tecnológica. Também são apresentados alguns modelos teóricos explicativos 

sobre esse tema. 

  

2.1 CONCEITOS DE CAPACIDADE TECNOLÓGICA 

Gonzalez & da Cunha (2013) afirmam que as definições e os conceitos de capacidades 

tecnológicas são vastas e heterogêneas. Trata-se de um conceito que tem sido amplamente 

estudado e aprofundado nas últimas quatro décadas (Bell & Figueiredo, 2012b; Figueiredo, 

2005, 2008a, 2009a, 2003). 

A partir de diferentes abordagens e perspectivas, autores defendem a tese de que as 

capacidades tecnológicas são consideradas um fator essencial no desenvolvimento econômico 

das empresas e dos países (Bell, 1984; Bell & Figueiredo, 2012b; Bell & Pavitt, 1995; 

Figueiredo, 2005, 2003; Lall, 1985). Alguns estudos sugerem que resultados mais satisfatórios 

de desempenho entre empresas podem ser explicados, em parte, como consequência da maior 

capacidade de acumulação de capacidades tecnológicas (Bell & Figueiredo, 2012a). Em 

contrapartida, a criação e o acúmulo de capacidades tecnológicas acontecem com dinâmicas 

diferentes entre empresas de países desenvolvidos e em desenvolvimento (Figueiredo, 2008b, 

2010). 

Estudos têm sido realizados procurando compreender a dinâmica de acúmulo de 

capacidade tecnológica em países emergentes (Figueiredo, 2005, 2003; Fujita, 2011; Lall, 

1992). Essas pesquisas trouxeram importantes contribuições ao demonstrarem a importância 

das empresas de realizarem esforço interno para ampliar sua capacidade de aprendizado 

tecnológico, criando e acumulando suas próprias capacidades tecnológicas (Figueiredo, 2005, 

2009a, 2009b). 

 O conceito capacidade tecnológica engloba a combinação de muitos tipos de saberes e 

infraestrutura necessária para a aplicação desse conhecimento. A primeira definição do conceito 

de capacitação foi desenvolvida pela corrente dos recursos, no texto seminal de Penrose (1959 

apud Kor & Mahoney, 2004). Para Penrose (1959 apud Kor & Mahoney, 2004) as empresas 

são um conjunto de recursos. Penrose (1959 apud Kor & Mahoney, 2004) introduz o conceito de 

base tecnológica, que descreve o conjunto de capacidades e de ativos que constituem o núcleo dos 

conhecimentos e habilidades que a empresa domina e sobre os quais ela se desenvolve. A empresa 

não é apenas uma unidade administrativa, mas também um conjunto de recursos produtivos que 

engloba recursos físicos, como por exemplo, instalações, equipamentos, entre outros, e de recursos 
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humanos e recursos intangíveis, envolvendo o conhecimento (Penrose, 1959 apud Gonzalez & Da 

Cunha, 2013). 

Lall (1992) considera que a capacidade tecnológica de uma empresa é de natureza 

intrínseca e difere de uma para a outra, o que torna o conhecimento tecnológico algo não 

totalmente partilhado, transferido ou imitado entre as empresas.  Para Lall (2005), entende-se 

como capacidade tecnológica um conjunto de habilidades, experiências e esforços que dão as 

empresas condição de utilizar, adaptar, aperfeiçoar e criar tecnologias. Essa conceituação dá a 

noção de que a capacidade tecnológica é um conjunto de conhecimentos, aptidões e 

experiências tecnológicas acumuladas por meio de esforços tecnológicos intrínsecos, que 

podem ser conduzidos de forma explícita ou deliberada. 

Como apresentado por Bell e Pavitt (1995), e corroborado por Ariffin e Figueiredo 

(2004), capacidades tecnológicas são recursos especializados, isto é, habilidades, 

conhecimentos e experiências, bem como as estruturas e implicações institucionais que são 

necessárias para gerar e gerir mudanças tecnológicas.  Segundo este conceito, os recursos 

necessários para gerir o processo de mudança tecnológica estão dispersos em toda a empresa, 

podendo ser encontrados nos indivíduos e sistemas organizacionais. 

Segundo Figueiredo (2010), cada empresa constitui um ambiente específico onde ocorre 

o processo de acumulação de conhecimento tecnológico, com características específicas da 

empresa e do país onde a tecnologia foi criada, desenvolvida e aprimorada. Assim, Figueiredo 

(2005) afirma que capacidade tecnológica compõe um estoque de recursos, que tem como base 

o conhecimento tecnológico que se armazena em quatro componentes, como demonstra a 

Figura 1: 

1) Sistemas técnicos físicos - são as máquinas e equipamentos, sistema com base na 

tecnologia da informação, softwares em geral, plantas de manufatura; 

2) Conhecimento e qualificação das pessoas (capital humano) – conhecimento tácito, 

experiências e habilidades dos gerentes, engenheiros, técnicos e operadores que são 

adquiridos ao longo do tempo, e também inclui a qualificação formal; 

3) Sistema organizacional – conhecimento acumulado nas rotinas organizacionais e 

gerenciais, nos procedimentos, nas instruções, na documentação, na implementação 

de técnicas de gestão, nos processos e fluxos de produção de produtos e serviços e 

nos modos de realizar as atividades nas organizações; 

4) Produtos e serviços – é a parte visível da capacidade tecnológica. Reflete o 

conhecimento tácito das pessoas e da organização e dos sistemas físicos e 
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organizacionais. Entre outras atividades, estão incluídas atividades de desenho, 

desenvolvimento, produção e na comercialização de produtos. 

 
Figura 1 - Dimensões da capacidade tecnológica 

 
Fonte: Figueiredo (2005, p. 56) 

 
A pesquisa do Fujita (2011), analisa capacidades tecnológicas em duas dimensões: 

funções e níveis. Esta abordagem foi primeiro desenvolvida por Lall (1992) e adaptada por 

Ariffin (2000) e Figueiredo (2008a). A próxima seção apresenta uma breve revisão dos modelos 

de Lall (1992) e Figueiredo (2008a),  que originariam a Matriz de Capacidade do Fujita (2011), 

assim como essa  mesma. 

 

2.2 OS MODELOS 

A revisão da literatura evidenciou que existem inúmeros modelos de desenvolvimento 

de capacidade tecnológica que apresentam sequência evolucionista de acumulação de 

capacidades. Esses modelos são apresentados a partir das classificações que demostram que as 

empresas acumulam gradativamente conhecimentos, experiências e habilidades 

 

2.2.1 Modelo de Lall 

Lall (1992) desenvolveu um modelo de avaliação de capacidades tecnológicas 

categorizadas por funções. Os modelos anteriores combinavam medidas estatísticas de patentes 

e outros gastos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), educação e intensidade de capital 

investido. Esses estudos, embora meritórios (FIGUEIREDO, 2005) apresentam limitações 

Capacidade 
Tecnológica = 
conhecimento 
específico à 

organização/empresa

Sistema físico, base de dados, software, 
máquinas e equipamentos

Sistema (tecido) 
Organizacional e estratégias 
gerenciais; Procedimentos e 

rotinas organizacionais

Mentes do indivíduos –
conhecimento tácito e 
qualificação formal de 
engenheiros técnicos, 

operadores. Sua experiência 
e talento acumulado

Produtos e Serviços
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quando aplicadas em países emergentes, que não possuem níveis sofisticados de capacidade 

tecnológica inovadora.  

O modelo de Lall (1992) comporta três níveis de complexidade das capacidades 

tecnológicas que são alcançadas pelas empresas: 1) Nível básico - capacidade que toda empresa 

possui para poder, no mínimo, garantir seu processo produtivo; 2) Nível intermediário - garante 

não só o funcionamento básico, mas a melhora da tecnologia utilizada. 3) Nível Avançado - 

obtido pelas empresas que estão em um nível mais elevado de desenvolvimento tecnológico, 

ou seja, conseguem inovações. 

O modelo propõe ainda que, para a avaliação do nível de capacidade tecnológica, é 

importante identificar esse nível para as diversas funções que compõe o processo produtivo. 

Para Lall (1992), essas funções são basicamente três: capacidade de investimento, produção e 

relacionamento. 

1) Capacidades de Investimento são as necessárias para identificar, preparar obter 

tecnologia projetar construir e equipar novas instalações. Elas determinam os custos 

financeiros de um projeto, adequação da escala e do mix de produtos, a seleção da 

tecnologia e dos equipamentos e o conhecimento ganho pela firma das tecnologias 

básicas envolvida no processo; 

2) Capacidades de produção – englobam das habilidades básicas, como controle de 

qualidade, operação e manutenção, até as avançadas como adaptação, melhoria ou 

ampliação de equipamentos ou até as mais avançadas ainda como, pesquisa, desenho 

e inovação. Essas capacidades de produção estão relacionadas tanto com as 

tecnologias de processos quanto de produtos e suas habilidades determinam não só 

quão bem as tecnologias são operadas e melhoradas, mas também quão bem os 

esforços domésticos são utilizados para absorver as tecnologias importadas ou 

imitadas de outras empresas; 

3) Capacidade de relacionamento – capacidade de transmitir e receber informações, 

habilidade e tecnologias. Estas relações afetam não somente a eficiência produtiva 

da empresa, mas também a difusão tecnológica e a configuração industrial, ambas 

necessárias para o desenvolvimento tecnológico e competitivo. 

A Tabela 1 representa o modelo proposto por Lall (1992). 
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Tabela 1 - Modelo de capacidade tecnológica de Lall (1992) 
 Funções Definidas 

  Investimento Produção  

 
 

Pré Investimento Execução de Projeto Engenharia de 
Processo 

Engenharia de 
Produto 

Engenharia 
Industrial 

Relacionamento 
com a economia 

G
ra

u 
de

 c
om

pl
ex

id
ad

e B
ás

ic
o 

Estudos de viabilidade; 
seleção do local; 
programação de 
investimentos. 

Construção civil; serviços 
auxiliares; equipamentos de 

construção; comissionamento. 

Controle de qualidade; 
manutenção preventiva; 

assimilação de 
tecnologia de processo. 

Assimilação de design 
de produto, pequena 

adaptação às 
necessidades do 

mercado 

Estudo do tempo e fluxo 
de trabalho; controle de 

estoque. 

Aquisição locais de 
bens e serviços; troca de 

informações com os 
fornecedores. 

In
te

rm
ed

iá
ri

o Busca de fonte 
tecnológica; negociação 
de contratos e condições 
adequadas; sistema de 

informação. 

Contrato de equipamentos; 
detalhamento de engenharia; 

recrutamento e treinamento de 
pessoal. 

Adaptação de processos 
e redução de custos; 

licenciamento de novas 
tecnologias. 

Melhoria da qualidade 
do produto; 

licenciamento e 
assimilação da 

tecnologia de produtos 
novos importados. 

Acompanhamento da 
produtividade; melhoria 

da coordenação. 

Transferência de 
tecnologia dos 

fornecedores locais; 
projetos coordenados; 

relações com 
instituições de C&T. 

A
va

nç
ad

o  Design do processo básico; 
design de equipamentos. 

Inovação de processo in 
house; pesquisa básica. 

Inovação in house de 
produto; pesquisa 

básica. 

 Cooperação em P&D; 
licenciamento de 

tecnologias próprias 
para outros. 

Fonte: Lall (1992, p. 167)
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2.2.2 Modelo de Figueiredo 

Figueiredo (2005) amplia a definição de capacidades tecnológicas para abranger tantos 

as dimensões técnicas como as organizacionais da capacidade tecnológica. E passa a 

distinguir entre capacidades rotineiras – capacidades para usar e operar certa tecnologia - e 

capacitações inovadoras, isso é, as necessárias para adaptar e desenvolver novos processo de 

produção, sistemas organizacionais produtos equipamentos e projetos de engenharia. A 

síntese do modelo de Figueiredo está na Tabela 2.  

O modelo apresenta sete níveis da capacidade (entre inovadoras e rotineiras) para 

cinco funções tecnológicas: 1) Decisão e controle sobre a planta; 2) Elaboração e 

implementação de projetos; 3) Processos e organização da produção; 4) Produtos e 5) 

Equipamentos. Segundo Figueiredo (2005) as funções 1 e 2 são examinadas em conjunto 

como investimento. 
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Tabela 2 - Modelo Descritivo da Capacidade Tecnológica em Empresas de Economias Emergentes 
Níveis de 

Competências 
Tecnológicas 

Funções Tecnológicas e Atividades Relacionadas 
Investimentos Processos e Organização da Produção Produtos Equipamentos Decisão e Controle sobre a Planta Engenharia de Projetos 

Capacidades de Rotina 

(1) 
Básico 

Decisão sobre localização da planta. 
Termos de referência 

Preparação inicial de projeto. 
Sincronização de trabalhos de 
construção civil e instalações. 

Coordenação de rotina na planta. 
Absorção da capacidade da planta. PCP e 

CQ básicos. 

Replicação de aços seguindo 
especificações amplamente aceitas. 

CQ de rotina. Fornecimento a 
mercados de exportação. 

Reposição de rotina de componentes de 
equipamento. Participação em instalações 

e testes de performance. 

(2) 
Renovado 

Monitoramento ativo de rotina de 
unidades existentes na planta. 

Serviços rotineiros de engenharia 
na planta nova e/ou existente. 

Estabilidade de AF e aciaria. 
Coordenação aprimorada da planta. 
Obtenção de certificação (ex.: ISSO 

9002, QS 9000) 

Replicação aprimorada de 
especificações de ações dados ou 
próprias. Obtenção de certificação 
internacional para CQ de rotina. 

Manufatura e reposição de componentes 
(ex.: cilindros) sob certificação 

internacional (ISO 9002) 

  Capacidades Inovadoras     

(3) 
Extra-básico 

Envolvimento ativo em fontes de 
financiamento de tecnologia. 

Planejamento de projeto. Estudos 
de viabilidade tecnicamente 

assistidos, para grandes expansões. 

Pequenas adaptações e intermitentes em 
processos, eliminação de gargalos, e 

alongamento de capacidade. 

Pequenas adaptações em 
especificações dadas. Criação de 
especificações próprias para aços 
(dimensão, forma, propriedades 

mecânicas). 

Pequenas adaptações em equipamentos 
para ajustá-los a matérias-primas locais. 

Manutenção break-down. 

(4) 
Pré-

Intermediário 

Monitoramento parcial e controle de 
estudos de viabilidade de expansão, 

busca, avaliação, e seleção de 
tecnologia e fornecedores 

Engenharia de instalações. 
Expansões tecnicamente assistidas. 

Engenharia de detalhamento. 

Alongamentos sistemáticos de 
capacidade. Manipulação de parâmetros-

chave de processo. Novas técnicas 
organizacionais (TQC/M, ZD, JIT). 

Aprimoramentos sistemáticos em 
especificações dadas. "Engenharia 

reversa" sistemática. Desenho e 
desenvolvimento de aços 
tecnicamente assistidos. 

Desenvolvimento de especificações 
próprias. 

Reforma de grandes equipamentos (ex.: 
AF) sem assistência técnica. Engenharia 
reversa de detalhe e básica. Manufatura 

de grandes equipamentos. 

(5) 
Intermediário 

Monitoramento completo, controle e 
execução de estudos de viabilidade, 

busca, avaliação, seleção, e atividades 
de financiamento. 

Engenharia básica de plantas 
individuais. Expansão de planta 

sem assistência técnica. Provisão 
intermitente de assistência técnica. 

Aprimoramento contínuo de processo. 
Desenho de sistemas automatizados 

estáticos. Integração de sistemas 
automatizados de processo e PCP. 

Alongamento otimizado de capacidade. 

Aprimoramento contínuo em 
especificações próprias. Desenho, 
desenvolvimento, manufatura e 

comercialização, de aços complexos 
e de altovalor sem assistência 

técnica. Certificação para 
desenvolvimento de produto (ex.: 

ISO 9001). 

Contínua engenharia básica e de detalhe e 
manufatura de plantas individuais (ex.: 
AF, Sinter). Manutenção preventiva. 

(6) 
Intermediário 

Superior 

Elaboração e execução próprias de 
projetos. Provisão de assistência 

técnica em decisões de investimentos. 

Engenharia básica da planta 
inteira. Provisão sistemática de 

assistência técnica em estudos de 
viabilidade, engenharia de 

aquisição, de detalhe, básica, e 
partida de planta. 

Integração entre sistemas operacionais e 
sistemas corporativos. Engajamento em 

processos de inovação baseados em 
pesquisa e engenharia. 

Adição de valor a aços 
desenvolvidos internamente. 

Desenho e desenvolvimento de aços 
extra complexos e de alto valor 

agregado. Engajamento em projetos 
de desenho e desenvolvimento de 

usuários. 

Contínua E básica e detalhe de 
equipamento para planta inteira de aço 

e/ou componentes para outras indústrias. 
Assistência técnica (ex.: reforma de AF) 

para outras empresas. 

(7) 
Avançado 

Gestão de projetos de classe mundial. 
Desenvolvimento de novos sistemas de 

produção via P&D. 

Engenharia de classe mundial. 
Novos desenhos de processos e 

P&D relacionado. 

Produção de classe mundial. Desenhos e 
desenvolvimento de novos processos 

baseados em E e P&D. 

Desenho e desenvolvimento de 
produtos em classe mundial. 

Desenho original via E, P e D. 

Desenho e manufatura de equipamentos 
em classe mundial. P&D para novos 

equipamentos e componentes. 
Fonte: Figueiredo (2005, p.60) 
Nota: E = Engenharia; PCP = Planejamento e controle da produção; CQ = controle de qualidade; AF = alto forno. 
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2.2.3 Modelo do Fujita 

Fujita (2011) apresenta uma matriz de capacidade, desenvolvida a partir dos modelos 

acima revisados que reúnem os elementos críticos das duas correntes da literatura, CGV e 

Capacidade Tecnológica. O modelo proposto define uma estrutura, para analisar as capacidades 

de firmas locais de países emergentes, que operam na cadeia de valor e baseia-se em três 

vertentes da literatura: a CGV, a literatura de capacidade tecnológica e a de estudos empíricos 

japoneses (Sato & Fujita, 2009). A matriz avalia capacidades ao nível da empresa em duas 

dimensões, as classificações funcionais e a profundidade das capacidades. 

Em 2011, Fujita buscou entender se e como o enorme crescimento da indústria de 

motocicleta ocorrido no Vietnam, entre meados da década de 1990 até o final da de 2000, havia 

gerado uma indústria de fornecedores de componentes para as empresas japonesas, que sempre 

dominaram a produção naquele país e para as montadoras locais, que surgiram em função dos 

kits chineses de motos que invadiram aquele país a partir dos anos 2000. O autor também estava 

interessado em saber qual nível de capacidade tecnológica os fornecedores locais haviam 

desenvolvido e, se esse nível era diferente para os fornecedores das montadoras japonesas e 

locais.  

Para alcançar sua finalidade, Fujita desenvolveu uma matriz de capacidades 

tecnológicas, orientada pelos princípios de Lall (1992) e Figueiredo (2005), porém adaptada às 

suas necessidades específicas. O autor encontrou que, para sua necessidade, era interessante 

dividir as funções e os níveis em quatro. As funções foram: 1) Planejamento (capacidade em 

conduzir pesquisa de mercado, desenvolver um novo produto de acordo com as necessidades 

do mercado); 2) Gestão de produção (capacidade de organizar e gerenciar os vários elementos 

da produção); 3) Equipamentos (capacidade de operar e manter a fabricação de equipamentos, 

moldes e matrizes , gabaritos e ferramentas); e 4) Marketing (capacidade de comercializar 

produtos , de modo a fortalecer o relacionamento com os clientes a desenvolver marca própria 

marca e explorar mercados) . 

Os níveis de capacidades foram criados para refletir o processo de acumulação de 

capacidades vivido pelas empresas de países emergentes (Fujita, 2011). O modelo apresenta 

quatro níveis de capacidades: 

1) Nível operacional – operar com tecnologia existente; 

2) Nível assimilativo - dominar a tecnologia existente e mantém a operação ao longo 

do tempo; 

3) Nível adaptativo – melhorar a tecnologia existente favorecendo os fornecedores 

locais; 
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4) Nível inovativo - criar algo novo com a tecnologia existente. 

A representação gráfica da matriz de capacidade que Fujita uso está na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Matriz de competências de fornecedores 
  Função da empresa na CGV 
 Pré-produção Produção Pós-produção 
Nível de 
Competência 

Planejamento Equipamentos Gestão de produção Marketing 

Operacional Replicação de 
produtos existentes 
no mercado 
doméstico ao recriar 
design. 

Operações básicas de 
maquinários e 
equipamentos, matrizes, 
moldes, gabaritos e 
ferramentas para 
processar componentes ao 
nível requerido no 
mercado local. 

Rotinas de gestão de 
produção requeridas 
no mercado local. 

Rotina de métodos de 
marketing e ações 
comerciais. 

Assimilativo Replicação de 
produtos existentes 
no mercado 
internacional ao 
recriar design. 

Desenvolvimento de 
componentes, matrizes, 
moldes, gabaritos e 
ferramentas para 
processar componentes ao 
nível requerido no 
mercado internacional. 
Manutenção de 
maquinários e 
equipamentos, matrizes, 
moldes, gabaritos e 
ferramentas. 

Manutenção da 
estabilidade produtiva, 
suprindo os níveis 
requeridos por 
consumidores 
internacionais. 

Adoção e 
melhoramento dos 
métodos de marketing e 
ações comerciais. 

Adaptativo Fazer melhorias 
originais para os 
produtos existentes, 
de forma a 
prevalecer entre os 
produtores locais. 

Fazer melhorias originais 
para a maquinaria e 
equipamentos existentes, 
de forma a prevalecer 
entre os produtores locais. 

Fazer melhorias 
originais nas práticas 
de gestão de produção 
predominantes entre 
produtores locais. 

Fazer melhorias 
originais para os 
métodos de marketing 
predominante entre os 
produtores locais; 
desenvolver marcas 
reconhecidas no 
mercado nacional. 

Inovativo Planejamento e 
concepção de novos 
produtos com 
elementos 
significativos de 
originalidade e 
novidade em 
comparação com os 
produtos existentes 
que prevalecem no 
mundo. 

Concepção e 
desenvolvimento de novas 
máquinas e equipamentos 
com elementos 
significativos da 
originalidade e novidade 
em relação a máquinas e 
equipamentos existentes 
no mundo. 

Estabelecimento de 
sistemas de gestão de 
produção, de modo a 
atingir o nível mais 
alto do mundo em 
gestão de produção. 

Novos métodos de 
marketing com 
elementos 
significativos de 
originalidade e 
novidade para explorar 
novos mercados no 
exterior; 
Desenvolvimento de 
marcas reconhecidas 
internacionalmente. 

Fonte: Adaptado de Fujita (2011) 
 
2.3 RESPOSTAS DIVERGENTES PARA O SUCESSO EXPORTADOR DOS 

CLUBES 

Muito autores associam a liberdade de trabalho e a decisão de onde jogar, consequência 

do fim do instituto do passe no Brasil em 1998 (Lei Pelé),  às motivações dos atletas ao 

resolverem jogar fora do país. Para Caetano e Rodrigues (2009), Alcântara (2006), Gonçalves 
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e Carvalho (2006), Leoncini e Silva (2005) além da aprovação da Lei Pelé em 1998, os 

jogadores brasileiros são impulsionados a se transferirem para o mercado internacional pelos 

seguintes fatores: (1) ações dos agentes licenciados ou de empresários do ramo, (2) baixos 

salários nacionais e (3) insuficiente e precária administração dos clubes. 

Nota-se que os estudos destacados, demonstram os fatores relacionados ao jogador a se 

transferir internacionalmente, não ao trabalho realizado pelo clube para que isto ocorra.  

Tomando como base a definição de Robertson e Giulianotti (2006), os clubes de futebol 

funcionam como empresas transnacionais que consolidam o comércio internacional de atletas. 

Este estudo, assume que algumas condições que justificam a exportação do jogador, também 

justifica o sucesso exportador do clube, como: (1) ações dos agentes licenciados ou de 

empresários do ramo (marketing internacional) e (2) insuficiente e precária administração dos 

clubes (planejamento do desenvolvimento de jogadores). 

Baseado nas condições expostas e assim como Sato et al (2009) construiu sua matriz 

por meio de conversas com especialistas, este estudo com o objetivo de entender quais as 

capacidades necessárias e suficiente para que o clube de futebol exporte seus jogadores 

advindos das categorias de base, adequou as funções de pré-produção, produção e pós-produção 

para a indústria analisada. As novas funções são, vide Tabela 4: 1) planejamento do 

desenvolvimento de jogadores (capacidade  do clube de planejar o desenvolvimento de 

jogadores das categorias de base em função de suas necessidades); 2) infraestrutura (capacidade 

do clube de dispor e conduzir toda a estrutura física adequada para o desenvolvimento do 

jogador); 3) equipe de profissionais (capacidade do clube em estruturar e manter uma equipe 

de profissionais competentes para a seleção e  desenvolvimento de atletas das categorias de 

base); e 4) marketing internacional (capacidade de comercializar os jogadores , de modo a 

fortalecer o relacionamento com os clubes e explorar mercados internacionais). 

 
Tabela 4 - Adaptação das funções 

 Pré-produção Produção Pós-produção 
Sato et al (2009) Planejamento Equipamentos Gestão da Produção Marketing 

Esta pesquisa 

Planejamento do 
Desenvolvimento 

de Jogadores Infraestrutura 
Equipe de 

Profissionais 
Marketing 

Internacional 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Como argumentado acima, atenção simultânea será dada o planejamento do 

desenvolvimento de jogadores, infraestrutura, equipe de profissionais e marketing 

internacional, pois prometem dar uma explicação mais robusta e gerar um novo insight teórico 
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sobre a exportação de jogadores advindo das categorias de base. As definições de cada função 

e da variável externa são abaixo apresentadas. 

 

2.3.1 Exportação de Jogadores advindos das Categorias de Base 

Sato et al (2009) desenvolveu uma matriz para analisar o nível das capacidades das 

empresas de países desenvolvidos que possuem diversas ligações nacionais e internacionais. 

Por meio desta matriz, Sato et al (2009) pode integrar os elementos-chave  de duas abordagens 

da literatura, GVC e Capacidade Tecnológica, juntamente com a experiência histórica do 

desenvolvimento industrial e tecnológico da Japão. 

Em Fujita (2011), o autor buscou entender se e como o enorme crescimento da indústria 

de motocicleta ocorrido no Vietnam, entre meados da década de 1990 até o final da de 2000, 

havia gerado uma indústria de fornecedores de componentes para as empresas japonesas, que 

sempre dominaram a produção naquele país e para as montadoras locais, que surgiram em 

função dos kits chineses de motos que invadiram aquele país a partir dos anos 2000. O autor 

também estava interessado em saber qual nível de capacidade tecnológica os fornecedores 

locais haviam desenvolvido e, se esse nível era diferente para os fornecedores das montadoras 

japonesas e locais. Para sua finalidade, Fujita utilizou da matriz desenvolvida por ele e Sato em 

2009, vide tabela 3. 

Baseado nas funções da matriz do Fujita (2011) esta dissertação visa analisar a 

capacidade do clube em exportar jogadores desenvolvidos nas categorias de base, por meio da 

combinação de condições.  Ou seja, a varável externa, exportação de jogadores advindos das 

Categorias de Base é definida como quanto, nos últimos 10 anos, o clube tem sido bem-

sucedido na comercialização internacional de seus jogadores desenvolvidos nas suas categorias. 

Inclui a venda internacional de jogadores desenvolvidos nas categorias de base, mesmo que eles 

tenham sido vendidos depois de terem sido promovidos a profissionais e mesmo que tenham 

atuado como profissionais por longos anos no clube. 

 

2.3.2 Pré-produção (Planejamento do Desenvolvimento de Jogadores) 

Para Sato et al (2009), a função de pré-produção, denominada planejamento, é definida 

como a função de conduzir pesquisas de mercado, desenvolver o conceito do produto e 

desenvolver e projetar um novo produto de acordo com as necessidades do mercado, ou seja, 

atividades anteriores ao processo de produção. Nesta dissertação, a função também é 

denominada planejamento. 
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O planejamento do desenvolvimento de jogadores significa a capacidade do clube de 

futebol de planejar o desenvolvimento de jogadores das categorias de base em função das 

necessidades do clube, seja do time profissional ou de venda de jogadores. Ou seja, engloba a 

capacidade de selecionar jogadores em quantidade e qualidade compatível com as necessidades 

e possibilidades do clube e de promove-los na carreira de acordo com essas necessidades. 

A partir destas descrições, pode-se pressupor que: 

P1 – A função de planejamento é condição necessária e suficiente para a exportação de 

jogadores advindos das categorias de base. 

 

2.3.3 Produção (Infraestrutura e Equipe de Profissionais) 

Quanto à função de produção, a matriz de capacidade de Sato et al (2009) faz uma 

distinção entre aspectos duros e suaves, que são referidos como equipamentos e capacidades de 

gestão da produção, respectivamente. As capacidades relacionadas aos equipamentos são 

definidas como aquelas para operar máquinas, um equipamento para processar insumos, e para 

projetar e fabricar máquinas e equipamentos. As capacidades de gestão da produção são aquelas 

responsáveis por organizar as atividades de produção de forma eficaz para alcançar um 

desempenho desejável. A ideia de distinguir entre aspectos duros e suaves as atividades de 

produção decorre da literatura japonesa revisada  em Sato et al (2009).  

A distinção entre os aspectos duros e suaves das capacidades de produção é uma 

característica única na matriz de capacidade Sato et al (2011; 2009). Na literatura de 

capacidades tecnológicas, embora pareça que os sucessores de Lall (1992),  Figueiredo (2005, 

2008a, 2003), Ariffin (2000) distinguem entre aspectos duros e suaves, classificando as 

atividades de produção em equipamento e organização de processo e produção, um exame 

detalhado revela que os elementos moles e duros estão interligados nas suas análises nas 

categorias de equipamento e organização do processo e da produção.  

Para esta pesquisa, utilizou-se a mesma divisão proposta e utilizada por Sato et al 

(2009).  Denominou-se infraestrutura a capacidade do clube de dispor de estrutura física 

adequada para o desenvolvimento do jogador, como por exemplo, campos separados para a 

categoria de base, alojamento, academia, sala de fisioterapia, equipamentos médicos de 

prevenção e equipe de profissionais sendo a capacidade do clube em estruturar e manter uma 

equipe de profissionais competentes para a seleção e  desenvolvimento de atletas das categorias 

de base, ou seja, médicos especializados, fisiologistas, fisioterapeutas, scouts, etc. Sendo assim, 

pode-se supor que: 
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P2- Infraestrutura é uma condição necessária e suficiente para que o clube exporte 

jogadores advindos das categorias de base.  

P3-  Equipe de profissionais é uma condição necessária e suficiente para que o clube 

exporte jogadores advindos das categorias de base.  

 

2.3.4 Pós-produção (Marketing Internacional) 

A função de pós-produção,  para Sato et al (2009) chamada marketing, elucida a função 

de comercializar produtos para fortalecer o relacionamento com os clientes, desenvolver a 

própria marca e explorar mercados. Segundo Sato et al (2009),  as funções de planejamento e 

marketing na matriz de capacidade estão de acordo com suas funções correspondentes na 

literatura CGV. 

 Neste estudo, a capacidade de comercializar internacionalmente os jogadores, manter 

bons relacionamentos com clubes e agentes que facilitem a comercialização destes, ou seja, 

fortalecer o relacionamento e explorar mercados (relações do clube com agentes e clubes 

internacionais), denomina-se marketing internacional. Como consequência dessa classificação, 

é possível inferir que: 

P4 – Marketing Internacional é condição suficiente e necessária para a exportação de 

jogadores advindos das categorias de base. 
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3. OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Este capítulo tem como objetivo descrever e justificar as escolhas metodológicas feitas 

e que originaram a dissertação. Com base no objetivo proposto, são descritas as técnicas que 

foram utilizadas na coleta, na interpretação e na análise de dados. 

 

3.1 ESCOLHA EPISTEMOLÓGICA 

A epistemologia surge com a função de entender o posicionamento do pesquisador e do 

objeto de estudo, bem como a relação entre ambos (Guba & Lincoln, 1994). Este estudo se 

enquadra no paradigma pós-positivista, por adotar como objetivo último explicar a relação 

causal entre a acumulação de capacidades e a exportação dos jogadores de futebol advindo da 

categoria de base.  Para Guba e Lincoln (1994) o pós-positivismo tem como característica 

assumir a realidade como sendo conduzida por leis e mecanismos imutáveis. O investigador e 

o objeto de investigação são entidades independentes, cabendo ao primeiro estudar o segundo 

sem o influenciar ou ser influenciado por esse.  

 

3.2 ANÁLISE EMPÍRICA 

Fundamentada no desenvolvimento teórico, esta pesquisa foi desenhada para avançar o 

conhecimento de quais capacidades tecnológicas são necessárias e suficientes para que o clube 

de futebol tenha sucesso na exportação. Baseado no ranking nacional de clubes brasileiros para 

2016, divulgado pela CBF, foram selecionados 20 clubes, os quais foram participantes no ano 

de 2016 da série A do campeonato de maior expressão nacional, o Campeonato Brasileiro. Estes 

20 clubes representam três (Nordeste, Sul e Sudeste) das cinco regiões do Brasil. Assim como 

feito por Crilly, Zollo e Hansen (2012), a amostra de médio porte escolhida permitiu combinar 

o conhecimento aprofundado dos casos individuais e a variação entre contextos. A Tabela 5, 

apresenta um quadro resumido dos casos. 
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Tabela 5- Descrição dos Casos 

 Estado Região 
Faturamento 
2015 (em 
milhões) 

Posição 
Campeonato 
Brasileiro 2016 
(17/10/2016) 

Total 
Jogadores 
Exportados 
(2016) 
(07/11/2016) 

SPORT PE Nordeste 87,60 13 1 
SANTA CRUZ  PE Nordeste 15,11 19 0 
VITÓRIA BA Nordeste 52,28 17 0 
PALMEIRAS SP Sudeste 351,50 1 6 
SANTOS SP Sudeste 169,90 4 8 
CORINTHIANS SP Sudeste 298,40 7 11 
PONTE PRETA SP Sudeste 53,80 10 1 
SÃO PAULO SP Sudeste 330,90 16 8 
FLAMENGO RJ Sudeste 355,60 2 6 
FLUMINENSE RJ Sudeste 180,30 9 6 
BOTAFOGO RJ Sudeste 121,00 5 2 
ATLÉTICO MINEIRO MG Sudeste 244,60 3 4 
CRUZEIRO MG Sudeste 363,80 12 9 
AMÉRICA MINEIRO MG Sudeste 29,35 20 2 
ATLÉTICO PARANAENSE PR Sul 158,00 6 8 
CORITIBA PR Sul 85,70 14 5 
CHAPECOENSE SC Sul 46,50 11 1 
FIGUEIRENSE SC Sul 47,60 18 2 
GRÊMIO RS Sul 190,60 8 4 
INTERNACIONAL RS Sul 297,10 15 9 

Fonte: Adaptado de BDOBrasil, Amir Sommoggi, (Futebol365.pt, n.d.)  
 

3.2.1 Dados 

Segundo Yin (2013), a fase de coleta de dados é importante para garantir a qualidade 

do estudo de caso, pois é nesta fase que se lida com a validade do constructo e com a 

confiabilidade. Para este autor, o uso de múltiplas fontes de evidência nos estudos de caso 

permite que o investigador aborde uma variação maior de aspectos históricos e 

comportamentais. Assim, é possível convergir às múltiplas evidências, fazendo a triangulação, 

tornando a investigação mais convincente e acurada. Este estudo utilizou-se de três fontes de 

dados: (1) Dados dos clubes brasileiros exportadores – dados provenientes de um portal de 

futebol, (2) Entrevistas e (3) Documentos. 

 

3.2.2 Clubes Exportadores 

A seleção dos casos foi guiada pela classificação dos clubes no Ranking da CBF e os 

dados foram coletados a partir da lista de classificação dos clubes para a série A do Campeonato 

Brasileiro de 2016 liberada pela CBF. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, é a entidade 
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máxima do futebol brasileiro, responsável pela organização de campeonatos de alcance 

nacional. Após esta análise e escolha, o pesquisador triangulou os dados, comparando a escolha 

dos times, como as informações oriundas das entrevistas e dos dados secundários coletados em 

jornais, sites e revistas especializadas. 

 

3.2.3 Entrevistas 

A fase de coleta de dados das entrevistas foi dividida em duas etapas: estudo 

exploratório (1) e avaliação das condições por especialistas (2). 

A fase 1, foi composta por 3 entrevistas, transcritas nos apêndices F, G, H, com 

especialistas em futebol: empresários de jogadores, ex-jogadores e jornalista esportivo. Com 

base na análise do material preliminarmente levantado, foi elaborado um roteiro de perguntas 

para entender melhor sobre o setor e definir as condições a serem avaliadas. 

 Inicialmente o pesquisador explicava o objetivo do trabalho e pedia para que o 

entrevistado relatasse a história da carreira de um jogador que já havia sido transferido 

internacionalmente e que o entrevistado tinha profundo conhecimento. Durante o relato, o 

pesquisador ia verificando se todos os pontos do roteiro iam sendo comentados. As entrevistas 

foram realizadas sempre por duas pessoas, gravadas e transcritas. 

Essas entrevistas geraram a versão do guia de preenchimento do formulário e o 

formulário entregue para a validação com o especialista. 

Na fase 2, foram realizadas três entrevistas com especialistas.  A primeira e a segunda 

foram realizadas com Dassler Marques. Dassler Marques jornalista, atualmente setorista do 

Corinthians para portal UOL, fanático por futebol da base ao profissional. Atuou durante seis 

anos pelo portal Terra, onde seu principal foco era o mundo do futebol de base. Também 

trabalhou no Trivela, Máquina do Esporte e Folha de S. Paulo, além de contribuir com 

Bandsports e Placar. 

O segundo entrevistado (B), não autorizou a divulgação do seu nome. O entrevistado B 

é jornalista do globoesporte.com, cobre futebol de base desde 2008, quando começou no 

olheiros.net. Passou pelas redações de O imparcial, Trivela e Correio Braziliense. 

Os entrevistados possuem profundo conhecimento sobre os 20 casos escolhidos, o que 

permitiu a eles avaliar e classificar os clubes nas quatro condições e a variável externa proposta 

pelo pesquisador.  

No início de cada entrevista o pesquisador apresentou o objetivo do trabalho e entregou 

ao entrevistado as orientações para preenchimento formulário do formulário em si (vide 

apêndices A e B).  A orientação para o preenchimento do formulário é um guia de como 
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preencher o formulário. O formulário é uma tabela que contém os nomes 20 clubes a serem 

avaliados e as condições que deveriam ser avaliadas. O pesquisador aguardava a leitura dos 

documentos e perguntava se havia alguma dúvida. Dúvidas sanadas, o entrevistado iniciava o 

preenchimento do formulário. Pelos entrevistados serem especialista no assunto, o 

preenchimento foi de forma rápida. Ao final de cada entrevista questionava-se o entrevistado 

se alguma nota deveria ser alterada, alterações eram ou não realizadas e a coleta de dados 

finalizada. 

Para a validação do guia de orientações desenvolvido na fase 1, foi realizado uma 

primeira entrevista com o Dassler o que possibilitou um melhor entendimento das possíveis 

combinações de condições que levam ao clube ter sucesso na exportação e originou o guia de 

preenchimento final. Essa entrevista foi gravada e transcrita para que o pesquisador tivesse 

melhor acesso aos comentários.  

 

3.2.4 Documentos 

Os dados coletados a partir de documentos divulgados pelos clubes e em revistas, sites 

e jornais especializados, como faturamento, total de jogadores exportados foram utilizados para 

validar a escolha da amostra. Os dados referentes ao total de jogadores exportados por cada 

clube não classificam os jogadores como oriundos das categorias de base do clube ou de outro 

clube. A amostra definida engloba clubes com diferenças e semelhanças, o que nos permite ter 

uma diversidade empírica que potencializa o resultado do estudo (Ragin, 1987, 2000, 2008). 

 

3.3 MÉTODO 

Combinando as evidências coletadas nas entrevistas e nos documentos explorados, 

pode-se construir uma história de cada um dos 20 casos da amostra. Baseado nessas histórias, 

foi definido a utilização do método fuzzy set qualitative comparative analyses (fsQCA) para 

identificar as condições associadas a exportação do jogador e as categorias de base. 

Análise Qualitativa Comparativa, mais conhecida como Qualitative Comparative 

Analysis (QCA) é um tipo de método utilizado para analisar casos de forma comparada, sem 

perder de vista seus aspectos qualitativos (Rihoux & Ragin, 2009). O QCA foi introduzido por 

Charles Ragin em 1987 como método de análise de dados contemplado por variáveis binárias, 

com o objetivo de resolver problemas provocados pela necessidade de se fazer inferências 

causais com base em um pequeno ou médio número de casos (Dias, 2011; Ragin, 1987, 2000, 

2008; Rihoux & Ragin, 2009). 
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Essa técnica de análise é utilizada na ciência social com base na lógica booleana e tenta 

maximizar o número de comparações que podem ser realizadas por meio dos casos estudados 

(Ragin, 1987).  A lógica booleana assume que, para uma dada variável, os valores podem 

assumir um número finito de valores. “O QCA propicia, por meio da utilização da álgebra 

booleana, um tratamento sistemático dos casos a partir da combinação lógica entre as condições 

estabelecidas, dela se extraindo possibilidades para a análise concreta dos casos escolhidos” 

(Freitas & Bizzarro Neto, 2015). 

O QCA é baseado na análise de um conjunto de relações, não em correlações (Dias, 

2011). Esse método de pesquisa permite aos pesquisadores comparar sistematicamente 

diferenças e semelhanças entre um conjunto de casos e explorar a diversidade empírica. Cada 

caso individual é considerado uma empresa complexa, as diferentes partes de cada caso são 

compreendidas em relação umas às outras e em com relação a imagem que elas formam juntas. 

O QCA assume que partes de um caso constituem um todo coerente e, portanto, os casos são 

considerados como configurações de variáveis  (Ragin, 1987, 2000, 2008). A natureza do QCA 

é entender a configuração das variáveis e como essa configuração está ligada a um determinado 

resultado (outcome). Em outras palavras, ao invés de analisar as relações entre variáveis (uma 

abordagem quantitativa), a QCA compara os casos (Ragin, 1987). 

A comparação faz parte da natureza do raciocínio humano e está sempre presente na 

observação do mundo – “[...]pensar sem comparação é impensável. ”(Rihoux & Ragin, 2009, 

p. XVII). O uso da metodologia Análise Qualitativa Comparativa criada por Charles Ragin 

(Ragin, 2008; Rihoux & Ragin, 2009) permite reduzir a causalidade aos fatores necessários e 

suficientes à ocorrência de um fenômeno (Gurgel, 2011). 

 A grande contribuição da QCA é identificar situações onde exista (1) causalidade 

complexa ou causalidade conjuntural múltipla (Rihoux & Ragin, 2009), (2) causalidade 

assimétrica, (3) relações não lineares, (4) equifinalidade e (5) multifinalidade (Gurgel, 2011; 

Silva, 2013), (6) relações de necessidade e (7) relações de suficiência 

1. A causalidade complexa considera que cada caso individual é uma combinação 

complexa de propriedades, um todo específico que não poder ser perdido em desmembramentos 

de variáveis; 

2. A presunção da assimetria causal é a essência do QCA e existe quando a ocorrência 

de um fenômeno e sua não ocorrência requisitam análises separadas e explicações diversas. 

Segundo um exemplo de Ragin (2008): se considerarmos duas afirmações: (1) países 

desenvolvidos são democráticos e (2) diversos países não desenvolvidos também são 

democráticos. Para que haja correlação, a segunda afirmação deveria ser (3) países não 
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desenvolvidos não são democráticos. Porém, pela teoria de conjuntos, as duas primeiras 

afirmações são distintas e perfeitamente relacionadas: países desenvolvidos é um subconjunto 

de países democráticos. Isso significa que ser um país desenvolvido é um fator suficiente para 

a existência da democracia, porém não necessário. 

 3. O QCA não considera que as relações sejam lineares, como ocorre nas análises de 

correlação. Como as relações são constitutivas, um fator não tem o mesmo efeito incremental 

entre casos para a ocorrência de um fenômeno. Considera-se que as condições não sejam 

variáveis independentes e que a intensidade de seu efeito dependa de outras variáveis relevantes 

(Berg-Schlosser & De Meur, 1994; Rihoux & Ragin, 2009).  

4. O QCA é uma técnica a ser utilizada quando há a premissa de equifinalidade, ou seja, 

quando há casos onde diferentes combinações de fatores podem gerar o mesmo fenômeno. 

Assim, a combinação de condições é suficiente, mas não necessária à existência de um 

fenômeno, já que padrões alternativos podem ter os mesmos resultados (Rihoux & Ragin, 

2009). 

5. A multifinalidade, inversamente à equifinalidade, existe quando uma mesma 

condição pode gerar resultados diferentes em contextos ou tempos diversos, ou seja, seu 

resultado é contextual.  

6. e 7. O objetivo do QCA é identificar as condições ou combinações de condições que 

são necessárias e suficientes para o resultado. A condição A é necessária para o resultado Y se 

a ocorrência de Y não é possível sem a presença de A, mas ela pode ser suficiente para produzir 

Y. Ou seja, A é necessária, mas não suficiente, se existir combinações com o resultado, que não 

permite a condição A produzir sozinha (Schneider & Wagemann, 2012). 

Em termos de conjunto fuzzy, uma relação necessária existe se o resultado Y é um 

subconjunto da condição causal A, isto é, em cada caso o grau de pertencimento em Y é inferior 

a ou igual ao grau de adesão em A ( Y=<A). A condição A é suficiente para o resultado Y se Y 

irá ocorrer se A estiver presente, mas outras condições, além de A podem produzir Y. Isto 

significa que todos os casos pertencentes a A é um subconjunto do resultado Y. Todos os casos 

o grau de adesão na condição A ou combinação de condições é consistentemente inferior ou 

igual ao grau de pertencimento no Y ( A=<Y) (Legewie, 2013). 

Resumidamente, a condição A é suficiente, mas não necessária, se tal condição é capaz 

de produzir o resultado, mas ao mesmo tempo existem outras combinações também vinculadas 

com o resultado (Schneider & Wagemann, 2012). 

Além das sete características já destacadas, o QCA também rejeita qualquer forma 

permanente de causalidade e pressupõe que condições que expliquem apenas um caso são tão 
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importantes quanto as que explicam vários casos já que, da mesma forma implicam em 

diversidade causal (Ragin, 1987). Porém, bem como todas as técnicas quantitativas, o QCA 

admite que existam regularidades causais nos fenômenos sociais (Ragin, 1987; Rihoux & 

Ragin, 2009). 

Na Tabela 6 apresenta-se um resumo das semelhanças e diferenças entre a metodologia 

QCA e os principais métodos quantitativos utilizados no campo das ciências sociais. 

 
Tabela 6 - Quadro Resumo: Técnicas Quantitativas X QCA 

 Técnicas Quantitativas QCA 

Semelhanças 
Exige robustez teórica 

Evita explicações individuais 
Ferramenta replicável e formalizada 

Diferenças 

Amostra aleatória 
Seleção intencional de casos, para 
incluir casos típicos, exceções e/ou 

outliers 

Generalização estatística Generalização modesta, limitada no 
tempo e espaço 

Causalidade única ou múltipla Causalidade múltipla conjuntural 
Universalidade ou equifinalidade Equifinalidade 

Unifinalidade Multifinalidade 
Relações lineares causais e 

aditividade Relações constitutivas e não aditivas 

Simetria Causal Assimetria causal 
Desmembra os casos em um 

conjunto de variáveis 
independentes 

Desmembra os casos em um conjunto 
de atributos inter-relacionados 

Foco nas variáveis e nas relações 
entre variáveis causais e 

dependentes 

Foco em configurações de variáveis 
que resultem em diferentes resultados 

Número de vezes que a variável 
independente é observada é 
relevante (quantificação das 

ocorrências) 

Número de observações dos atributos 
não é relevante (não há quantificação 

de ocorrências) 

Casos podem ser analisados de 
forma anônima. Possível 
manipulação de variáveis 

Casos são conhecidos e manipulados. 
Há transparência na intervenção sobre 
os dados, vista como um incremento 
substantivo do conhecimento teórico 

Fonte:  Gurgel (2011), Rihoux e Ragin (2009) e Ragin (2008) 
 
 Existem três tipos de QCA: (1) crisp-set QCA (csQCA), (2) multi-valued QCA 

(mvQCA) e (3) fuzzy-set QCA (fsQCA). As diferenças entre estes três tipos de testes diferem 

na forma como os dados são codificados. O csQCA e o mvQCA apresentam os dados em 

formato binário e o fsQCA permite que as características de uma determinada variável tomem 

um valor contínuo entre 0 e 1. Como mencionado anteriormente este estudo fez uso da técnica 
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de análise de dados fsQCA. Assim como Crilly et al (2012), intuitivamente tratamos um clube 

de futebol como um membro de conjuntos múltiplos (por exemplo, o conjunto de clubes com 

alto nível de marketing internacional) e empregamos as técnicas de fsQCA para identificar 

padrões consistentes entre as associações de conjuntos e as respostas dos clubes. 

Este tipo de análise apresentou uma série de vantagens para o presente estudo. Embora 

alguns estudos recentes que utilizaram fsQCA seguiram uma abordagem dedutiva  como por 

exemplo, Fiss (2011), o método utiliza  um conjuntos de dados menores para fins de elaboração 

teórica (Fiss, 2007), identificando como as condições se combinam para produzir resultados. 

 

3.4 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

Este subitem tem como objetivo descrever passo-a-passo de como foi realizado a 

aplicação do método QCA. O estudo seguiu a estrutura apresentada em Schneider & Wagemann 

(2012), decorrente dos estudos feitos por  Ragin (Ragin, 1987, 2000, 2008). Para o 

procedimento utilizou-se o software R Statistical, por meio dos pacotes QCA e setMethods. O 

script utilizado para análise dos dados está presente no Apêndice H.  

 

3.4.1 Índice Kappa e Base de Dados Utilizada 

Como descrito no item 3.2.3, a coleta dos dados foi realizada com base nas entrevistas 

com dois especialistas. Foi solicitado para que ambos preenchessem o formulário com uma nota 

em relação a cada um dos elementos presentes no guia de orientação. Pela definição do modelo 

apresentado por Rihoux e Ragin (2009), não é possível realizar as análises do modelo com a 

presença de duplicidade nas informações de cada caso. Assim, um clube não pode ser utilizado 

mais de uma vez por análise. Tanto Rihoux e Ragin (2009) quanto Schneider e Wagemann 

(2012) indicam a possibilidade de utilização de três técnicas; (1) análise separada de cada um 

dos respondentes, (2) análise cruzada dos respondentes, incluindo indicador do respondente em 

cada um dos casos e (3) média das respostas apresentadas. Fundamentado nestas opções, este 

estudo utilizará a média das respostas dos respondentes. 

Como forma de avaliar a exatidão dos dados utilizou-se o coeficiente de concordância 

Kappa. Para Cohen (1960), Kappa é definido como coeficiente de classificação e verdade de 

campo para escalas nominais, ou seja, representa a concordância entre a classificação e a 

realidade de campo. A fim de indicar a qualidade dos dados comparou-se o resultado obtido 

pelo coeficiente com a tabela 7, proposta por Landis e Koch (1977). 
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Tabela 7 - Qualidade da classificação associada ao índice Kappa 
Índice Kappa Desempenho 

< 0 Péssimo 
0 < K � 0,2 Ruim 

0,2 < K � 0,4 Razoável 
0,4 < K � 0,6 Rom 
0, 6 < K � 0,8 Muito Bom 
0,8 < K � 1 Excelente 
Fonte: Adaptado de Landis e Koch (1977) 

A análise prévia das avaliações apresentou divergência entre os clubes do estado de 

Minas Gerais. Para isto, desenvolveu-se três amostras comparativas (Tabela 8). (1) Amostra 

A, contempla todos os clubes presentes na série A, (2) Amostra B, clube Atlético Mineiro foi 

retirado da amostra, e (3) Amostra C, todos os clubes de Minas Gerais retirados da amostra. 

Apesar da Amostra A ter apresentado índice Kappa superior a 0,6, decidiu-se por retirar todos 

os times de Minas Gerais, uma vez que há maior concordância entre as respostas, resultando 

na tabela 9. 

Tabela 8 - Índice Kappa da amostra 
  Amostra A Amostra B Amostra C 
Amostra 100 95 85 
Respondentes 2 2 2 
Kappa   0.683   0.729  0.769 
    
z   7.02   7.2  7.13 
p-value   2.19e-12  5.86e-13  1.02e-12 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Tabela 9 - Média das avaliações dos respondentes 

EQUIPE 

Desempenho 
exportador 

Marketing 
Internacional Infraestrutura Equipe de 

Profissionais 

Planejamento do 
desenvolvimento de 

jogadores 
VITÓRIA 3 2.5 3 3 3 
SPORT 1.5 1.5 2.5 3.5 3.5 
SANTA CRUZ  1 1 1.5 2 2 
ATLÉTICO 
PARANAENSE 4.5 4 5 5 5 
CORITIBA 3 3 4 4 3 
FLAMENGO 3 4 3 4 4 
FLUMINENSE 4.5 5 3.5 4 3.5 
BOTAFOGO 2 2 2.5 4.5 4.5 
GRÊMIO 3.5 4 4 3.5 4.5 
INTERNACIONAL 4.5 4.5 4 3.5 4 
CHAPECOENSE 1 1 2 2.5 1.5 
FIGUEIRENSE 2.5 2 3 3.5 3 
PALMEIRAS 3 4 3.5 3 3 
SANTOS 5 4.5 3 3 4.5 
CORINTHIANS 2.5 4 3 4 3 
PONTE PRETA 2 2 2.5 3.5 3.5 
SÃO PAULO 5 5 5 4.5 4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.4.2 Calibração 

Para transformar as variáveis convencionais em variáveis fuzzy com valores que variam 

entre 0 e 1, é necessário calibrá-las. Schneider e Wagemann (2012) definem calibração como 

apropriação dos valores de pertencimento ou não em relação a um determinado fator, sendo 1 

total pertencimento e 0 não pertencimento. Ragin (2008) enfatiza que a calibração é elemento 

importante pois permite que todos os elementos possuam a mesma base de comparação. Os 

conjuntos fuzzy são calibrados utilizando critérios teóricos e reais, externos para os dados, e 

levando em conta a conceituação do pesquisador, definição e rotulagem do conjunto. O produto 

final é a calibração precisa do grau de adesão dos casos em conjuntos (Rihoux & Ragin, 2009). 

Existem dois métodos de calibração: o método direto e o método indireto. O método 

direto concentra-se nas três âncoras qualitativas, que estruturam conjuntos fuzzy limitando a 

plena adesão, a não-adesão completa e o ponto de cruzamento (indefinição de presença ou 

ausência de adesão). Normalmente este modelo de calibração é utilizado para variáveis 

continuas. Em contraste com o método direto, que conta com a especificação dos valores 

numéricos ligados a três âncoras qualitativas, o método indireto conta com amplos 

agrupamentos do pesquisador de casos, de acordo com o grau de participação no conjunto. Para 

Ragin (2008), a calibração pode ser posicionada entre Crip Set e Fuzzy Set Continua (como 

apresentado na tabela 10), sendo os primeiros valores com âncoras qualitativas e o último valor 

indireto por agrupamento dos casos. 

Tabela 10 - Crisp versus Fuzzy sets 
Crisp Set Dois valores fuzzy 

set 
Quatro valores fuzzy 

set 
Seis valores fuzzy 

set Fuzzy Set Continua 

1 = Totalmente 
Dentro 

1 = Totalmente 
Dentro 

1 = Totalmente 
Dentro 

1 = Totalmente 
Dentro 1 = Totalmente Dentro 

   
0.8 = quase, mas 
não totalmente 

dentro 
 

  0.67 = mais dentro 
do que fora  

Grau de pertencimento 
é mais dentro do que 

fora: 0.5< X<1 

   0.6 = mais ou menos 
dentro  

 
0.5 = Nem 

totalmente dentro, 
nem totalmente fora 

  

0.5 = cross-over: Nem 
dentro, nem for a 

(ambiguidade 
máxima) 

   0.6 = mais ou menos 
fora  

  0.37 = mais fora do 
que dentro  

Grau de pertencimento 
é mais fora do que 
dentro: 0.5< X<1 

   0.2 = quase, mas 
não totalmente fora  

0 = Totalmente fora 0 = Totalmente fora 0 = Totalmente fora 0 = Totalmente fora 0 = Totalmente fora 
Fonte: Adaptado de Ragin (2008, p. 31) 
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Essa dissertação, optou pelo uso do método indireto, quatro valores de fuzzy set. Assim 

como, os conceitos que definiram a categorização acima mencionada, estão indicados na tabela 

11. O resultado da calibração é apresentado na tabela 12. 

 

Tabela 11 - Calibração realizada 
X X_fs 

x � 1.5 0 
1.5 < x  � 3 0.33 

3 < x � 4 0.67 
x > 4 1 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 12 - Tabela de calibragem para Fuzzy Set 

Clubes 

Desempenho 
exportador 

Marketing 
Internacional Infraestrutura Equipe de 

Profissionais 

Planejamento do 
desenvolvimento 

de jogadores 
VITÓRIA 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 
SPORT 0 0 0.33 0.67 0.67 
SANTA CRUZ  0 0 0 0.33 0.33 
ATLÉTICO 
PARANAENSE 1 0.67 1 1 1 

CORITIBA 0.33 0.33 0.67 0.67 0.33 
FLAMENGO 0.33 0.67 0.33 0.67 0.67 
FLUMINENSE 1 1 0.67 0.67 0.67 
BOTAFOGO 0.33 0.33 0.33 1 1 
GRÊMIO 0.67 0.67 0.67 0.67 1 
INTERNACIONAL 1 1 0.67 0.67 0.67 
CHAPECOENSE 0 0 0.33 0.33 0 
FIGUEIRENSE 0.33 0.33 0.33 0.67 0.33 
PALMEIRAS 0.33 0.67 0.67 0.33 0.33 
SANTOS 1 1 0.33 0.33 1 
CORINTHIANS 0.33 0.67 0.33 0.67 0.33 
PONTE PRETA 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67 
SÃO PAULO 1 1 1 1 0.67 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.4.3 Testes das Condições Necessárias 

Para Ragin (2008) os testes das condições necessárias fazem parte da primeira etapa de 

análise do QCA. Schneider e Wagemann (2012) completam que, estes testes fazem parte das 

análises prévias ao QCA e na preparação da tabela verdade.  Os testes de necessidade podem 

influenciar diretamente a interpretação da tabela verdade, uma vez que podem criar elementos 

que devem estar presentes e não podem ser contrariados, sendo fatores limitantes nas análises 

(Denk, 2010; Fiss, 2011; Rihoux & Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012; Thiem & 
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Dusa, 2013). A tabela 13 relaciona a condição de necessidade de cada uma das variáveis para 

presença de y, bem como a ausência de cada uma das variáveis para presença de y. 

 

Tabela 13 - Teste de Necessidade x <- y e ~x <- y 

  Cons. 
Nec. 

Cov. 
Nec. RoN 

Marketing Internacional 0,96 0,89 0,89 
Infraestrutura 0,84 0,84 0,87 
Equipe de Profissionais 0,84 0,65 0,63 
Planejamento do 
desenvolvimento de jogadores 0,88 0,73 0,72 

não Marketing Internacional 0,40 0,41 0,66 
não Infraestrutura 0,52 0,50 0,66 
não Equipe de Profissionais 0,48 0,63 0,82 
não Planejamento do 
desenvolvimento de jogadores 0,40 0,47 0,73 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma condição pode ser dita necessária quando a consistência da necessidade (Cons. 

Nec) é superior a 0,9 e cobertura da necessidade (Cov. Nec.) é superior a 0,8 (Schneider & 

Wagemann, 2012). Como apresentado na tabela 13, apenas o fator Marketing Internacional 

pode ser considerado condição necessária para presença de y (Desempenho Exportador). Como 

consequência, qualquer caminho que leve a formação do desempenho exportador deve conter 

a presença de Marketing Internacional. Caso haja uma combinação que apresente ausência deste 

item, esta combinação contradiz a relação de necessidade do fator. 

Como forma complementar de avaliação da condição de necessidade, para fuzzy set,  

deve ser realizada a interpretação do “XY PLOT” (Ragin, 2008). Um fator é considerado 

condição necessária se: 1) os casos estiverem presentes sobre ou abaixo da linha transversal; 2) 

não houver casos no quadrante superior esquerdo (indica ausência de X e presença de Y); 3) 

poucos casos no quadrante superior direito e acima da linha transversal e 4) maioria dos casos 

no quadrante superior direito e abaixo da linha transversal.  

A figura 2 exibe a distribuição dos casos no “XY PLOT”. Dentre todos os 17 casos 

observados, apenas um caso está presente na condição de suficiência (quadrante superior direito 

acima da linha), todos os demais estão alinhados com a transversal ou na região de necessidade 

(abaixo da linha transversal). Outro elemento que amplia tanto a consistência, quanto a 

relevância da necessidade é quantidade de casos presentes no quadrante inferior direito, o qual 

indica a presença de X e ausência de Y. 
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Figura 2 - XY Plot - Teste Necessidade Marketing Internacional & Desempenho 
Exportador 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Ao avaliar o Planejamento do desenvolvimento de jogadores, a consistência de 

necessidade apresentada é próxima a 0,9, mas a cobertura dos casos é inferior a 0,75. Pela 

presença de consistência de necessidade, alguns autores apresentam como sendo condição de 

necessidade (Crilly et al., 2012; Fiss, 2007, 2011). Contudo, ao ampliar os conceitos de 

necessidade e os fatores que indicam a sua presença, outros estudos   (Ragin, 2000, 2008; 

Rihoux & Ragin, 2009; Schneider & Wagemann, 2012) indicam que não somente a consistência 

de necessidade, mas também cobertura e a relevância devem ser observadas. Desta forma, 

planejamento do desenvolvimento de jogadores não pode ser considerada uma condição 

necessária para presença de desempenho exportador. 

Como teste complementar, avaliou-se a relação inversa, ou seja, se a presença de alguma 

condição é necessária para ausência de desempenho exportador (tabela 14). Não há evidências 

de que algum fator deva estar presente para não ocorrer a presença de desempenho exportador. 

 

Tabela 14 - Teste de Necessidade x <- ~y 

  
Cons. 
Nec. 

Cov. 
Nec. RoN 

Marketing Internacional 0,46 0,44 0,62 
Infraestrutura 0,50 0,52 0,68 
Equipe de Profissionais 0,73 0,59 0,59 
Planejamento desenvolvimento 
de jogadores 0,57 0,50 0,58 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.4.4. Compreender e Analisar os Valores de uma Tabela Verdade 

Tabela verdade é uma tabela que descreve uma função booleana e todas as possíveis 

combinações de valores que as variáveis de entrada podem assumir e os correspondentes 

valores da função (saídas). O número de cominações é apresentada como 2", sendo k o número 

de condições utilizadas no estudo. Neste caso, a tabela contém 16 combinações possíveis para 

um único outcome (resultado). Como indicado também nas análises das condições necessárias, 

para a análise da tabela verdade foi considerado como outcome o desempenho exportador do 

clube. Partindo do pressuposto que para um único outcome poderá existir mais que uma solução 

possível, o objetivo desta análise passa por apurar essas mesmas soluções. 

Segundo Ragin (2008), no que toca à compreensão dos conjuntos de dados de uma 

tabela verdade, uma solução identifica as combinações que têm que existir obrigatoriamente 

para que o resultado aconteça (A, B), a não existência, também ela obrigatória, de uma 

combinação (C), ou a indiferença (D) de uma mesma combinação (A • B • ~C). Neste caso, A 

e B são obrigatórias para que o resultado seja alcançado, sendo que C não pode coexistir com 

as demais. Por sua vez, a não presença de D demonstra que esta é indiferente para que o 

resultado seja ou não atingido. 

 Após ter sido selecionado o outcome e as soluções, é apresentada uma nova tabela com 

a consistência e o número de casos possíveis para alcançar o resultado pretendido. Nesta fase, 

os casos que apresentam uma consistência superior a 0,8 assumem o valor de 1, e os que 

apresentam resultados inferiores ao critério estipulado tomarão o valor de 0 (Ragin, 2008). 

Isto permite então a análise da tabela verdade, onde são considerados dois tipos de 

valores: o da consistência (inc – inclusion), com o critério já estipulado por Ragin (>0,8) e o da 

cobertura (Ragin, 2008). O primeiro critério afirma que quanto maior o valor, mais consistente 

e suficiente é a existência dessa configuração. Por sua vez, a cobertura identifica o número de 

casos de uma determinada combinação que foram, efetivamente, explicados (cobertura = n) 

(Ragin, 1987, 2007, 2008; Rihoux & Ragin, 2009). Schneider e Wagemann (2012) completam 

que, além da consistência, deve-se analisar a consistência interna, a qual visa explicar o quanto 

x é pertencente ao grupo de y. Este conceito é apresentado pelo PRI (Prime Implicant). Se este 

for inferior a 0,5 não se pode afirmar que x explica y, assim, há ambiguidade na solução. 

Em relação ao outcome desempenho exportador, como apresentado na Tabela 15, foi 

exposto um conjunto de nove combinações observadas, das quais cinco atingiram o critério incl 

>0,8 de Ragin (2008) e PRI superiores a 0,5 e, consequentemente, obtiveram outcome igual a 

1. Combinações que não proporcionaram estes pressupostos, mas continham casos na amostra, 

obtiveram outcome igual a 0. As demais combinações são consideradas, segundo os conceitos 
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de Ragin (2008), como logical remainders, as quais podem ser validadas por meio de testes de 

minimização e inclusão dos casos. 

 
Tabela 15 - Tabela Verdade 

 Marketing 
Internacional Infraestrutura Equipe de 

Profissionais 

Planejamento de 
desenvolvimento 

de jogadores 
OUT n incl PRI 

16 1 1 1 1 1 5 1,00000 1,00000 
10 1 0 0 1 1 1 1,00000 1,00000 
12 1 0 1 1 1 1 0,92093 0,74436 
11 1 0 1 0 1 1 0,89728 0,66000 
13 1 1 0 0 1 1 0,89728 0,66000 
7 0 1 1 0 0 1 0,69789 - 
4 0 0 1 1 0 3 0,63871 - 
3 0 0 1 0 0 1 0,63462 - 
1 0 0 0 0 0 3 0,53472 - 
2 0 0 0 1 ? 0 - - 
5 0 1 0 0 ? 0 - - 
6 0 1 0 1 ? 0 - - 
8 0 1 1 1 ? 0 - - 
9 1 0 0 0 ? 0 - - 
14 1 1 0 1 ? 0 - - 
15 1 1 1 0 ? 0 - - 

Casos: [16]: ATLÉTICO PARANAENSE, FLUMINENSE, GRÊMIO, INTERNACIONAL, SÃO PAULO; [10]: 
SANTOS; [12]: FLAMENGO; [11]: CORINTHIANS; [13]: PALMEIRAS; [7]: CORITIBA; [4]: SPORT, 
BOTAFOGO, PONTE PRETA; [3]: FIGUEIRENSE; [1]: VITÓRIA, SANTA CRUZ, CHAPECOENSE. 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para Ragin (2008) e Schneider e Wagemann (2012), uma condição necessária não pode 

possuir resultados contraditórios na tabela verdade. Como observado na tabela 15, Marketing 

Internacional está presente em todas as combinações que apresentam outcome igual a 1, o que 

corrobora com os pressupostos iniciais. Pode-se inferir, também, que as combinações 9, 14 e 

15 (logial remainders) podem ser utilizadas para minimização das soluções e avaliação do 

desempenho exportador. 

 

3.4.5. Teste de Suficiência 

Conforme mencionado por Ragin (2008), um teste de suficiência deve seguir o modelo 

Standard Analisys. Este processo inclui três análises, que se diferenciam pelo uso dos logical 

remainders. A primeira análise é descrita como solução conservadora, apresenta os termos e a 

equação minimizada (segundo a lógica booleana), que contempla apenas os resultados que 

geraram algum outcome na tabela verdade. A segunda análise é descrita como solução mais 

parcimoniosa (most parsimonious), faz uso dos logical remainders e os utiliza como 
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pressupostos simplificadores – Simplifying Assumptions (SA) (Schneider & Wagemann, 2012). 

A terceira análise, solução intermediária, faz uso dos logical remainders que sigam somente 

pressupostos teóricos estipulados pelo pesquisador e, somente, os indicados como 

contrafactuais fáceis (easy counterfactuals), que podem ser facilmente encontrados em outras 

pesquisas. Lógicas consideradas difíceis de serem encontradas não são utilizadas. O conjunto 

de uso dos remainders é apresentado na figura 3. 

 
Figura 3 - Diagrama de Venn - Tipos de Contrafactuais em Standard Analysis 

 
Fonte: Adaptado de Schneider e Wagemann (2012, p. 176) 

 

Schneider e Wagemann (2012) apontam que, a escolha da solução que apresenta relação 

de causa entre as variáveis é uma avaliação dos objetivos do estudo, do perfil dos agrupamentos 

e da complexidade das dimensões, como apresentado na figura 4. A solução conservadora 

apresenta menor complexidade e maior aderência a amostra estudada. A solução mais 

parcimoniosa sugere a formação de um agrupamento maior, que possa englobar mais casos e, 

consequentemente, maior explicação dos eventos, incluindo elementos fora da amostra. A 

solução intermediária engloba as possíveis soluções conservadora e parcimoniosa, porém com 

elementos não presentes na amostra, mas com maior probabilidade de acontecer. 

 

Pressupostos	Simplificadores

Pressupostos	dos	
logical remainders

Contrafactuais
Fáceis

Contrafactuais
Difíceis



42 
 

Figura 4 - Termos das Soluções Conservadora, Intermediária, Mais Parcimoniosa 

 
Fonte: Adaptado de Schneider e Wagemann,(2012, p. 172) 

 

O resultado final após a minimização booleana inclui medidas de cobertura e 

consistência (tabela 16) para cada termo da solução e para a solução como um todo. 

Consistência mede o grau em que os termos da solução e a solução como um todo são 

subconjuntos do resultado. Segundo Rihoux e Ragin (2009) a cobertura mede quanto o 

resultado é explicado por cada termo da solução e pela solução como um todo. 

 
Tabela 16 - Respostas obtidas na análise fuzzy 

Resposta  Significado 
Solução de consistência 
(incl) 

Mede o grau em que a participação na solução (o conjunto de 
termos da solução) é um subconjunto de participação no resultado;  

Solução de cobertura 
 

Mede a proporção de membros do resultado que é explicado pela 
solução completa; 

Cobertura crua 
(cov.r) 

Mede a proporção de participações no resultado explicado por cada 
termo da solução; 

Cobertura exclusiva 
(cov.u) 

Mede a proporção de participações no resultado explicada 
unicamente por cada termo solução individual (associações que 
não são cobertas por outros termos de solução). 

Fonte: Rihoux e Ragin (2009) 
 

3.4.5.1 Modelo conservador 

A solução conservadora apresentou quatro agrupamentos ou caminhos que promovem 

desempenho exportador. Foram considerados os 17 casos da amostra, os quais 9 apresentaram 

outcome positivos e 8 negativos. Não houve casos com ambiguidade, ou seja, que explicassem 

tantos resultados presentes como ausentes. Apenas o Flamengo é explicado por mais de um 

termo (Termos 1, 2 e 3). 

mais 
parcimoniosaconservadora intermediária

Complexidade das Dimensões e Agrupamentos
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Conforme apresentado por Schneider e Wagemann (2012), uma equação é considerada 

consistente (incl) quando seus termos e seu resultado total apresentam valores superiores a 0,8. 

Para esta solução, cada termo indicou consistência superior a 0,85, o que pode ser classificado 

com muito bom, como apresentado na Tabela 17. Da mesma forma o PRI (indicador do quanto 

x é subgrupo de y) é superior a 0,5, o que indica que o termo é mais recomendado explicar 

desempenho exportador do que o não desempenho. A presença da seta bidirecional na equação 

indica a presença de condição necessária e suficiente. A condição de necessidade está presente 

na condição de Marketing Internacional, caracterizado com elemento Necessário. 

 

Equação 

MKT *EQU *PLAN + MKT *infra*EQU + MKT *infra*PLAN + MKT *INFRA*equ*plan 
<=> DESE_EXP1 

 
 

Tabela 17 - Termos e Consistência da Solução Conservadora 
  Termos incl PRI cov.r cov.u 
1 MKT_INTERNACIONAL*EQU_DE_PROFISSIONAIS*PLAN_DES_JOG 0.949 0.908 0.761 0.284 
2 MKT_INTERNACIONAL*infra*EQU_DE_PROFISSIONAIS 0.853 0.593 0.477 0.000 
3 MKT_INTERNACIONAL*infra*PLAN_DES_JOG 0.927 0.796 0.517 0.041 
4 MKT_INTERNACIONAL*INFRA*equ_de_profissionais*plan_des_jog 0.897 0.660 0.357 0.000 
  Equação Total: M1 0.867 0.783 0.801   

Casos por termo: [1]: FLAMENGO; ATLETICO; PARANAENSE, FLUMINENSE, GREMIO, 
INTERNACIONAL, SAO PAULO; [2]: CORINTHIANS; FLAMENGO; [3]: SANTOS; FLAMENGO; [4]: 
PALMEIRAS. Número de saídas: 17 – 1/0/C: 9/8/0. Número de casos múltiplos: 1. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Explicação dos termos: 

1. MKT_INTERNACIONAL * EQU_DE_PROFISSIONAIS * PLAN_DES_JOG: 

indica que as três condições devem estar presentes para que ocorra o desempenho exportador. 

2. MKT_INTERNACIONAL * infra * EQU_DE_PROFISSIONAIS: indica que 

marketing internacional e equipe de profissionais devem ser condições presentes, mas a 

infraestrutura deve estar ausente para que ocorra o desempenho exportador. 

3. MKT_INTERNACIONAL * infra * PLAN_DES_JOG: indica que marketing 

internacional e planejamento do desenvolvimento de jogadores devem ser condições presentes, 

mas a infraestrutura deve estar ausente para que ocorra o desempenho exportador. 

4. MKT_INTERNACIONAL * INFRA * equ_de_profissionais * plan_des_jog: indica 

que marketing internacional e infraestrutura devem ser condições presentes, mas que equipe de 

                                                
1 Condição descrita com letras maiúsculas representa a necessidade de presença no termo. Condição 

descrita com letras minúsculas representa a necessidade de ausência no termo. 
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profissionais e planejamento do desenvolvimento de jogadores devem estar ausentes para que 

ocorra o desempenho exportador. 

A análise de cobertura de combinações não apresentou sobreposição de termos, 

conforme apresentado no apêndice E, Tabela 19. Isto demonstra que não há possibilidade de 

minimização de combinações sem o uso de logical remainder ou de outros pressupostos. Assim, 

a equação é composta pela menor combinação possível das condições com a amostra analisada. 

 

3.4.5.2 Modelo mais parcimonioso 

A solução mais parcimoniosa apresentou apenas um termo, o qual é considerado 

condição suficiente e necessária para explicar o desempenho exportador. Para definição do 

termo, utilizou-se as três combinações que não possuíam resultados na amostra (vide Tabela 

18), mas que atendiam a condição de necessidade de Marketing Internacional. Ressalta-se que, 

esta solução abrange a maior quantidade de casos, mas não necessariamente apresenta a melhor 

equação, uma vez que é composta por apenas um termo e uma condição, o que pode limitar a 

análise de causalidade e interpretação de casos fora da amostra. 

 

Tabela 18 - Pressupostos Simplificadores  para Solução Mais Parciomoniosa 
Combinação MKT_INTERNACIONAL INFRA EQU_DE_PROFISSIONAIS PLAN_DES_JOG 

9 1 0 0 0 
14 1 1 0 1 
15 1 1 1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Equação 

MKT_INTERNACIONAL <=> DESE_EXP 

 

A condição exposta indicou consistência superior a 0,85, bem como PRI superior a 0,5, 

como exibido na Tabela 19. Pela amplitude do agrupamento formado, a cobertura do modelo é 

superior a 0,96 – pelo menos 96% dos casos da amostra, que geraram outcome positivo estão 

presentes no grupo composto por clubes com a presença de marketing internacional. 

 
Tabela 19 - Termos e Consistência da Solução Mais Parcimoniosa 

  Termo incl PRI cov.r cov.u 
1 MKT_INTERNACIONAL 0.887 0.831 0.960 - 
  M1 0.887 0.831 0.960   

Casos por Termo: [1]: SANTOS, CORINTHIANS, FLAMENGO, PALMEIRAS, ATLETICO PARANAENSE, 
FLUMINENSE, GRÊMIO, INTERNACIONAL, SÃO PAULO. Número de saídas: 17 – 1/0/C: 9/8/0. Número de 
casos múltiplos: 0. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Explicação dos termos: 

1. MKT_INTERNACIONAL: indica que marketing internacional deve estar presente 

para que ocorra desempenho exportador, sendo condição necessária e suficiente. 

 

3.4.5.3 Modelo intermediário 

Para Schneider & Wagemann (2012), a solução intermediária deve ser desenvolvida de 

acordo com as expectativas do estudo, bem como com as características apresentadas nas 

proposições ou modelo teórico apresentado. Assim, para construção da solução intermediária 

considerou-se, assim como presente em cada proposição, a expectativa de presença (“1”) em 

cada um dos elementos que formam a tabela verdade. Não foram considerados fatores 

indiferentes ou ausentes. Para Rihoux e Ragin (2009) esta composição pode ser descrita com 

expectativa 1, 1, 1, 1, ou seja, espera-se que a presença de marketing internacional, 

infraestrutura, equipe de profissionais e planejamento influencie positivamente o desempenho 

exportador de um clube. Como estrutura lógica e uso de apenas contrafactuais fáceis, o modelo 

fez uso de duas das três combinações possíveis, como exposto na tabela 20, sendo. 

 

Tabela 20 - Pressupostos para a Solução Intermediária com os easy counterfactuals 
Combinação MKT_INTERNACIONAL INFRA EQU_DE_PROFISSIONAIS PLAN_DES_JOG 

14 1 1 0 1 
15 1 1 1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Equação 

MKT_INTERNACIONAL*INFRA + MKT_INTERNACIONAL*PLAN_DES_JOG + 
MKT_INTERNACIONAL*EQU_DE_PROFISSIONAIS<=>DESE_EXP 

Explicação dos termos: 

1. MKT_INTERNACIONAL*EQU_DE_PROFISSIONAIS: destaca que marketing 

internacional e equipe de profissionais deve estar presente para que ocorra o desempenho 

exportador; 

2. MKT_INTERNACIONAL *INFRA: indica que marketing internacional e 

infraestrutura devem estar presentes para que suceda o desempenho exportação; 

3. MKT_INTERNACIONAL*PLAN_DES_JOG: descreve que para ocorrer o 

desempenho exportador deve haver a presença de marketing internacional e planejamento do 

desenvolvimento de jogadores deve estar presente. 
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Tabela 21 - Termos e Consistência da Solução Intermediária 
    incl PRI cov.r cov.u 
1 MKT_INTERNACIONAL*EQU_DE_PROFISSIONAIS 0.907 0.844 0.800 0.000 
2 MKT_INTERNACIONAL *INFRA 0.951 0.915 0.800 0.000 
3 MKT_INTERNACIONAL*PLAN_DES_JOG 0.954 0.922 0.841 0.081 
  M1 0.878 0.810 0.881   

[1]: CORINTHIANS, FLAMENGO, ATLÉTICO PARANAENSE, FLUMINENSE, GRÊMIO, 
INTERNACIONAL, SÃO PAULO; [2]: PALMEIRAS, ATLÉTICO PARANAENSE, FLUMINENSE, 
GRÊMIO, INTERNACIONAL, SÃO PAULO; [3]: SANTOS, FLAMENGO, ATLÉTICO PARANAENSE, 
FLUMINENSE, GRÊMIO, INTERNACIONAL, SÃO PAULO 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Assim como a solução conservadora, a condição exposta indicou consistência superior 

a 0,85 nos três termos e no resultado total, o PRI superior a 0,5, como exibido na Tabela 20, 

indicando que os termos explicam mais o desempenho exportador do que o não desempenho. 

A cobertura do modelo é superior a 0,88, ou seja, 88% dos casos estão presentes no grupo 

composto por clubes que geraram resultado positivo.  
 

3.4.6 Testes Complementares de Validação e Consistência 

 Schneider & Wagemann (2012) enfatizam que a análise padrão, desenvolvida por 

Ragin (2008), deve ser ampliada e validada por meio de dois testes complementares, Enhanced 

Standard Analyses (ESA) e Theory-Guided Enhanced Standard Analyses (TESA). ESA é 

definida como análise padrão melhorada, a qual contempla verificação de três elementos: (1) 

logical remainders que contradizem pressupostos de necessidade; (2) logical remainders e 

combinações com dados apresentados na amostra que expliquem relações simultâneas de 

presença e ausência do outcome e; (3) pressupostos simplificadores que sejam contraditórios 

aos elementos teóricos ou que gerem combinações impossíveis de serem observados na 

realidade. 

Algumas combinações que não são observadas na amostra podem ser teoricamente 

relevantes para melhor compreensão do modelo. Ao guiar o estudo das combinações com base 

na teoria, análise baseada em pressupostos TESA, o pesquisador indica a combinação que deve 

estar presente no processo de minimização, como indicação positiva. Pode-se indicar, com base 

na teoria, que uma variável é condição necessária para construção dos termos. Como ponto de 

atenção é possível a configuração de modelos ambíguos, ou seja, que gerem mais de uma 

equação que leve a explicação do outcome (Schneider & Wagemann, 2012, p. 211). 

Schneider & Wagemann (2012) por meio da construção de uma análise, com base no 

cruzamento dos três modelos, é possível a verificação da existência de argumentos defensáveis. 

Apesar da simplificação dos dados, análise padrão (SA) pode gerar fatores incoerentes e que 

não são passíveis de argumentação teórica. Bem como, o uso de apenas conceitos teóricos 



47 
 

podem gerar equações com alta ambiguidade e com pressupostos simplificadores ruins, como 

apresentado na tabela 22. 

 

Tabela 22 - Tipos de pressupostos inclusos em SA vis-à-vis outras estratégias 
    Argumentos defensáveis 
    Não Sim 

Bons pressupostos Simplificadores SA SA; ESA; TESA 
Não Simplificadores  TESA 

Fonte: Adaptado de Schneider e Wagemann (2012, p. 218). Nota: SA = Standar Analysis; ESA = 
Enhanced Standard Analysis; TESA = Theory-Guided Enhanced Standard Analysis 
 

3.4.6.1 ESA - Enhanced Standard Analysis 

A verificação dos pressupostos ESA foram feitos em 5 etapas. (1) Verificação da 

formação de fatores contraditórios ao teste de necessidade realizado; (2) Análise da tabela 

verdade para não geração de desempenho exportador; (3) definição da solução mais 

parcimoniosa para explicação do não desempenho exportador; (4) verificação da formação de 

combinação que expliquem simultaneamente presença e ausência do outcome e (5) verificação 

da presença de pressupostos simplificadores contraditórios. 

Verificação de fatores contraditórios ao teste de necessidade realizado  

Os processos de simplificação e minimização para construção dos fatores e equação que 

explique o desempenho não apresentou contradição em relação a presença de Marketing 

Internacional. Como analisado nas tabelas 17, 19 e 21, todos os termos indicam a presença de 

Marketing Internacional. Não foram verificados casos de ausência da variável nos termos e, 

principalmente, a presença de Não Marketing Internacional. 

Análise da tabela verdade para não geração de desempenho exportador 

A comparação entre a tabela verdade y e ~y (presente no Apêndice D) evidencia que 

não há combinações com ambiguidade, que gerem resultados simultâneos para y e ~y. Apesar 

da presença de consistência (incl = 0,8) em duas combinações (11 e 13), estas apresentaram 

PRI inferiores a 0,5, o que indica ausência na consistência de explicação do outcome. Sendo 

assim, o resultado foi inserido com 0.  

Solução mais parcimoniosa para não desempenho exportador 

Pode-se verificar, por meio da solução mais parcimoniosa do não desempenho 

exportador (realizada por meio da tabela verdade ~y, no Apêndice D) que, a ausência de 

Marketing Internacional é condição necessária e suficiente para gerar o não desempenho 
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exportador (tabela 23). Este resultado corrobora os dados apresentados, indicando a relevância 

da variável. 

Tabela 23 - Solução mais parcimoniosa para não desempenho exportador 
  Termo incl PRI cov.r cov.u 
1 mkt_internacional 0.959 0.934 0.883 - 
  M1 0.959 0.934 0.883   

  Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Combinações que explicam simultaneamente y e ~y 

 A existência de elementos contraditórios foi testada com base em dois parâmetros. O 

primeiro teve como base a interseção entre as tabelas verdades (y e ~y) e posteriormente a 

comparação entre a interseção entre as soluções que expliquem y e ~y. Ambos os testes não 

apresentaram combinações ou termos que explicassem simultaneamente a presença e a ausência 

do desempenho exportador, como apresentado na tabela 24.  

 

Tabela 24 – Interseção de Tabelas Verdade e Soluções 
   Interseção 
 SSR Null 

  CSA 0 
  Fonte: Elaborado pelo autor. Nota: SSR = Interseção entre tabelas verdade. CSA = 

Interseção entre soluções. 
 

Presença de pressupostos simplificadores contraditórios 

Bem como a verificação da existência de combinações com ambiguidade, não houve a 

presença de pressupostos simplificadores contraditórios. Não foram utilizadas combinações, 

logical remainders, que inviabilizassem o estudou ou que não pudessem existir, segundo a 

teoria. 

 

3.4.6.2 TESA - Theory-Guided Enhanced Standard Analysis 

Para Schneider e Wagemann (2012, p. 211) combinações teóricas podem ser indicadas 

como verdadeiras e compor os modelos. Para este estudo verificou-se a existência de conceitos 

impossíveis e inclusão de expectativas teóricas. A única combinação dita como impossível foi 

a ausência de todas as variáveis e a presença de Desempenho Exportador. Assim como a 

expectativa, esta combinação não foi gerada ou utilizada para formação de um termo. A 

inclusão de expectativas teóricas foi alocada na solução intermediária, ao indicar a expectativa 

do impacto positivo da presença de todas as variáveis. O uso destes pressupostos não gerou 

equações que não representem casos reais ou ambíguos.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo visa à discussão dos resultados da pesquisa e a contrastá-los com o 

referencial teórico apresentado no capítulo 2. 

Após a construção da tabela verdade com as combinações que levam ao outcome 

desempenho exportador, foram sugeridas algumas soluções e repetidas combinações de 

condições de forma a justificar as proposições e os objetivos iniciais identificados. O diagrama 

de Venn, apresentado na figura 5, permite visualizar as possíveis combinações tanto para y 

quanto ~y e demonstra os casos ideais e típicos que, segundo às expectativas teóricas, possuem 

a combinação suficiente e necessária para que ocorresse o desempenho exportador. Cinco 

clubes, Atlético Paranaense, Fluminense, Grêmio, Internacional e São Paulo, apresentaram 

combinação com a presença de todos as condições e melhor desempenho exportador (conjunto 

central na figura 5, 1234).  

O teste de necessidade indica que devemos refutar as proposições 1, 2 e 3, segundo as 

quais as condições (Planejamento, Infraestrutura e Equipe de Profissionais) são necessárias e 

suficiente, de maneira individual, para implicar em desempenho exportador. Como apresentado 

na tabela 13, apenas Marketing Internacional pode ser considerado condição suficiente e 

necessária que implique no outcome. Assim, a proposição 4 pode ser aceita. Apesar destas 

constatações, a conjunção de marketing internacional com os demais fatores gerou condições 

suficientes e necessárias para o explicar o desempenho exportador. 

Para o Entrevistado B, entrevista com empresário (Apêndice F), “... se você atrai mais no 

mercado, você vai ter mais possibilidade de ter jogadores diferenciados, e aí você com certeza 

vai exportar mais”. Isto corrobora com os agrupamentos encontrados no modelo, bem como a 

condição de necessidade de Marketing Internacional. 
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Figura 5 - Diagrama de Venn - Agrupamentos e caminhos para desempenho exportador 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

A disjunção das combinações realizadas com a presença de marketing internacional 

permite a criação de uma equação lógica que implique no desempenho exportador. A equação 

que proporcionou melhor explicação, com mais de um elemento, foi a equação intermediária, 

apresentada no item 3.4.5.3, a qual engloba 88% dos casos pesquisados. 

 

Marketing Internacional * Infraestrutura + Marketing Internacional * Planejamento 

de Desenvolvimento de Jogadores + Marketing Internacional * Equipe de Profissionais <=> 

Desempenho Exportador 

 

Esta equação pode ser fatorada, resultando em: 

 

Marketing Internacional*(Panejamento + Infraestrutura + Equipe de Profissionais) 

<=> Desempenho Exportador 

 

Com base nos conceitos de funções, adaptadas de Sato et al (2009), pode-se interpretar 

os três termos apresentados como “Estado de Necessidade” (Marketing * Planejamento de 

Desenvolvimento de Jogadores), “Suporte Intelectual” (Marketing * Equipe de Profissionais) e 

“Suporte Físico” (Marketing * Infraestrutura). 

Alguns clubes possuem limitação de recursos financeiro e infraestrutura, o que torna a 

formação e comercialização de jogadores um fator relevante para sustentabilidade do negócio. 

Para tanto, estes clubes visam um maior relacionamento com clubes internacionais e 
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planejamento para formação, exposição e comercialização dos jogadores. Esta combinação é 

evidenciada no agrupamento chamado de “Estado de Necessidade”. O caso mais típico desta 

combinação é o Santos. 

Como apresentado na tabela 25, o Santos possui alto relacionamento comercial e 

planejamento de desenvolvimento de jogadores. Por outro lado, não possui infraestrutura e 

equipe de profissionais. Além disso, o processo de internacionalização realizado no passado 

permitiu a criação de redes de relacionamentos e fomento da marca. A limitação de recursos 

financeiros fez com que este necessitasse buscar formas de desenvolver jogadores e realizar o 

processo comercial. 

Tabela 25 - Evidências - Estado de Necessidade 
Continua 

Fator Evidências Apêndice Entrevistado 
Presença de 
Marketing 
Internacional 

[...] o que nós falamos do Santos, o Santos teve um boom de mídia e 
de atração desses meninos, sem dúvida ele é o maior hoje, atrativo 
para qualquer menino. Qualquer menino, ou qualquer pai, quer que 
o filho jogue no Santos. Por quê? Porque o Santos, a partir do 
finalzinho de 90, 2000, teve aquela era dos meninos da vila, foi 
quando surgiu o que eles exploram até comercialmente isso, o termo 
Meninos da Vila [...] 

F B 

 […] de lá para a frente eles conseguiram explorar isso 
comercialmente. E depois daquilo teve a época Diego, Robinho, 
Elano, começaram a criar nomes. Nomes que foram relacionados 
para a seleção brasileira[…] Depois daquilo teve outros meninos que 
começaram a se destacar e também foi muito jogador na mídia, veio 
o caso do Neymar. Isso criou esse conceito que ali tem um ar 
diferente... 

F B 

 […] o Santos é mais bagunçado a estrutura, só que tem uma 
vantagem professor, o Santos eles não têm medo de botar o cara 
para jogar, não sei se eu estou sendo muito coloquial… 

G V 

 […] o Santos na época de Pelé era o clube que internacionalizou a 
marca. O Santos jogava mais fora do que no Brasil, Libertadores, 
mundiais, ia para a Itália […] 

H B 

Presença de 
Planejamento e 
Desenvolvimento 
de Jogadores 

[...] Isso criou esse conceito que ali tem um ar diferente, tem uma 
forma de treinamento diferente […] 

F B 

Ausência de 
Infraestrutura 

[…] eles estavam numa dificuldade financeira, de elenco, e sem 
opção na época, o treinador teve que subir os meninos ainda muito 
jovens, coisa que não era usual […] 

F B 

 […] teoricamente, você vai fazendo gradativamente o jogador subir, 
como eles falam, para o time adulto, até ele estar seguro, ele 
entender que é o meio dele, ele faz parte daquilo também. E aquela 
época o Santos teve que improvisar com os meninos da base, porque 
ele não tinham jogadores, não tinham esse tempo de maturação [...] 

F B 

 [...] Entrevistada C: mas em termos de estrutura esses quatro são 
iguais? Exceto o Santos, talvez o Santos seja um pouco diferente? 
Entrevistado Victor: O Santos é abaixo […] 

G C e V 

 [...] Qual é o diferencial que a gente vê no Santos? O Santos é um 
clube em que a estrutura é muito precária, muito precária. Quando a 
gente fala em Santos, a gente vê o Santos do Pelé, só que o Santos 
parou no tempo do Pelé. A estrutura física do Santos é medíocre, é 
vergonhoso [...] 

H B 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 25 – Evidências – Estado de Necessidade 
Conclusão 

Ausência de 
Equipe de 
Profissionais 

[...] Nós temos um grupo de profissionais fora do normal. Não, nós 
temos profissionais de mercado e tal, comissões técnicas [...] 

H B 

  [...] tem um cara só de parte técnica, o Santos é mais bagunçado a 
estrutura […] 

G V 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outros clubes, apesar da ausência de planejamento e infraestrutura para formação dos 

jogadores advindos a base, possuem alta capacidade de estruturar e manter equipe de 

profissionais. A combinação deste fator com marketing internacional foi denominada “Suporte 

Intelectual”. O clube que possui maior aderência com este modelo, como caso único, é o 

Corinthians.  
 

Tabela 26 - Evidências - Suporte Intelectual 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como apresentado na tabela 26, o Corinthians iniciou o seu relacionamento 

internacional por meio de parceria com empresa de gestão esportiva Rix, em meados da década 

de 2000. Neste momento, iniciou a exposição da sua marca e a construção de relacionamento 

com clubes internacionais, possíveis compradores. Apesar baixa infraestrutura, em comparação 

com os grandes clubes de São Paulo, o clube realizou altos investimentos em equipe de 

profissionais e em tecnologia para auxilio no desenvolvimento de jogadores, como citado pelo 

Entrevistado, no Apêndice G. 

O terceiro termo, denominado “Suporte Físico”, é composto pelos clubes que possuem, 

além do Marketing Internacional, estrutura física adequada para o desenvolvimento de jogador. 

Fator Evidências Apêndice Entrevistado 
Presença de Marketing 
Internacional 

...Então o Corinthians começou a partir da vinda da Rix para 
cá, o presidente era um americano que trabalhava no México, 
ele começou a mostrar para a direção do Corinthians que o 
Corinthians tinha que internacionalizar a marca, que tinha que 
se expor para fora, tinha que levar as categorias de base. Aí 
começou a viajar... 

H B 

 … Corinthians é um clube de massa, está sempre em 
evidência…  

F G 

Presença de Equipe de 
Profissionais 

...mas voltando para tecnologia, eu acho assim, eu não posso 
nem falar também, porque eu, porque o Corinthians foi 
campeão ai fica mostrando todo o trabalho, ai os caras falam 
da tecnologia e tal, o próprio mesmo Renato Augusto levou o 
cara para lá para a China, o cara que cuidava dele, ele tinha 
um histórico de lesão muito grande também, ele não 
conseguia ter uma sequência de jogos, mas esse cara fez com 
que esse cara jogasse o brasileiro todo... 

G Entrevistado 
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O caso que melhor explica tal combinação é o Palmeiras. Como referenciado pelo Entrevistado 

B, no Apêndice G, o clube realizou altos investimentos para prevenção de lesões e ampliação 

do desempenho do jogador, como citado no trecho:  

 
[...] no Palmeiras, acabou um jogo domingo, segunda reapresentação, ele chegou na sala lá o 
cara deu um furinho no dedo dele tirou sangue, ah, hoje tu não pode ir par ao campo, tu vai 
só para academia, ah, não, hoje tu vai fazer só gelo, entendeu. Então, uma estrutura muita 
grande[...] hoje os caras investe [...] 
 

Em geral, as soluções apresentadas pelo mecanismo, embora não estejam totalmente de 

acordo com as expectativas, oferecem algum apoio à afirmação de que Marketing Internacional, 

Planejamento do Desenvolvimento de Jogadores, Infraestrutura e Equipe de Profissionais 

aumente o Desempenho exportador do Clube de Futebol. Em particular, encontrou-se 

evidências para presença do Marketing Internacional como fator necessário para que haja o 

desempenho exportador e que os demais fatores podem, por meio da combinação com 

Marketing, ampliar o sucesso na exportação. 

Pode-se dizer que, as combinações evidenciadas corroboram com os conceitos 

verificados por (Kawakami, 2011a) 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa realizou análise qualitativa comparativa (QCA), visando avançar o 

conhecimento de quais capacidades tecnológicas são necessárias e suficientes para que o clube 

de futebol tenha sucesso na exportação. Identificou, por meio da revisão de literatura sobre o 

tema, a necessidade de estudos que tentem entender a relação das capacidades e uma variável 

externa, em países emergentes. 

Este estudo utilizou três fontes de dados: (1) Dados dos clubes brasileiros exportadores 

– dados provenientes de um portal de futebol, (2) Entrevistas e (3) Documentos. Foram 

selecionados 20 clubes de futebol, os quais foram participantes no ano de 2016 da série A do 

campeonato de maior expressão nacional, o Campeonato Brasileiro. Estes 20 clubes 

representam, três (Nordeste, Sul e Sudeste) das cinco regiões do Brasil. Assim como utilizado 

por Crilly et al (2012), a amostra de médio porte escolhida permitiu combinar o conhecimento 

aprofundado dos casos individuais, variação entre contextos e a realização de um QCA. Apesar 

da presença de 20 clubes na amostra, 3 clubes foram excluídos, uma vez que não houve 

concordância entre os respondentes para estes clubes. 

Os objetivos específicos de identificar as combinações de condições que explicam o 

sucesso na exportação, verificar as condições necessárias para se obter sucesso na exportação, 

verificar as condições suficientes para se obter sucesso na exportação e apontar quais são as 

condições necessárias e suficientes que explicam o sucesso na exportação foram alcançados. 

Em todos os cenários analisados, Marketing Internacional foi descrito como elemento 

necessário para presença de desempenho exportador. O resultado da análise dos dados pelo 

modelo QCA está em linha com os dados coletados nas entrevistas e com o referencial teórico, 

que indicam a necessidade da presença em uma cadeia de valor, que permita a participação em 

negócios internacionais. 

Por meio do QCA, verificou-se a existência de não apenas um caminho que cause o 

desempenho exportador, mas sim a presença de três caminhos, formados pelas combinações de 

diferentes fatores. As três combinações que melhor explicam o outcome são “Estado de 

Necessidade” (Marketing Internacional* Planejamento de Desenvolvimento de Jogadores), 

“Suporte Intelectual” (Marketing Internacional * Equipe de Profissionais) e “Suporte Físico” 

(Marketing Internacional * Infraestrutura). 

No capítulo de análise de dados, as soluções apresentadas pelo mecanismo, foram 

confrontadas com as proposições iniciais originárias no capítulo de revisão da literatura. Por 
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fim, neste último capítulo, alguns limites são explicados, as contribuições destacadas e 

sugestões de novas pesquisas são propostas. 

 

5.1 LIMITAÇÕES 

O principal limite do estudo está relacionado, ao número de entrevistados que avaliaram 

os 20 clubes. Apesar dos conceitos apresentados por Ragin (2008) indicarem baixa 

variabilidade em relação ao aumento da amostra, uma vez que faz uso de lógica booleana, pode 

haver margem à duvida sobre, se os resultados encontrados se manteriam se houvessem 

alterações em relação ao tamanho do grupo de respondentes. A limitação estava em encontrar 

especialistas em categoria de base de futebol que tivessem conhecimento para avaliar os 20 

clubes em questão.  

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES 

Mesmo com a existência da limitação apresentada, a pesquisa traz contribuições à teoria 

e a metodologia. 

 

5.2.1 Contribuição Teórica 

Uma contribuição da pesquisa à teoria de capacidade tecnológicas encontra-se no fato 

da adequação das funções apresentadas na Matriz de Capacidades de Sato e Fujita para um novo 

setor, isto é, expansão da teoria. Outra contribuição é este estudo ter mostrado que há relação 

entre as competências destacadas e o desempenho exportador. 

 

5.2.2. Contribuição Metodológica 

Esta pesquisa oferece uma contribuição não muito usual em dissertações de mestrado: 

ela faz uso de uma metodologia QCA muito utilizada na área de ciências sociais e pouco 

aplicada em administração. O uso deste método permitiu a identificação e verificação das 

condições necessárias e suficientes que geram a exportação do jogador de futebol advindo das 

categorias de base. 

 

5.2.3 Sugestão para Pesquisas Futuras 

Uma possibilidade de pesquisa futura é ampliar o número de especialistas, porém não 

com o objetivo de ampliar a amostra, mas sim para se obter maior precisão sobre cada clube. 

Assim, poder-se-ia avaliar melhor as respostas de cada tema e segmentar os respondentes por 

região do país, como realizado no estudo de Crilly et al (2012). É possível também, utilizar o 
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Script construído para este estudo e aplicá-lo em outros estudos em administração. Os 

resultados apresentados pela metodologia podem ser interpretados pela ótica de redes, o que 

geraria uma nova dissertação ou um artigo.  
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APÊNDICE A – GUIA DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 

 
Prezado XXXX, 

Obrigado por se dispor a colaborar nesta pesquisa acadêmica. Ela busca entender a 

relação entre o trabalho que os clubes fazem nas suas categorias de base e o desempenho que 

têm na comercialização internacional (exportação) de jogadores que desenvolveram.   

Como em toda pesquisa acadêmica, a fonte das informações será mantida em sigilo, a 

menos que a divulgação seja expressamente autorizada.   

Abaixo, segue um guia de como preencher a tabela anexa.  

Favor avaliar os clubes com valores de 1 a 5 para as condições abaixo descritas. Atribua 

o valor 1 se a sua percepção é que o clube tem pouca capacidade no item e 5, se percebe o clube 

como tendo excelente capacidade no item. Após o preenchimento gostaríamos que falasse 

brevemente sobre o que o levou a avaliar como avaliou.  

Muito obrigado 

1. Marketing Internacional -  capacidade de comercializar os jogadores, manter 

bons relacionamentos com clubes e agentes que facilitem a comercialização de jogadores em 

condições favoráveis ao clube, fortalecer o relacionamento e explorar mercados, ou seja, 

relações do clube com agentes e clubes internacionais. 

2. Infraestrutura –, a parte física do clube, como por exemplo, campos separados 

para a categoria de base, alojamento, academia, sala de fisioterapia, equipamentos médicos de 

prevenção. 

3. Equipe de profissionais– Disponibilidade, pelo clube de equipe de profissionais 

competentes para a seleção e desenvolvimento de atletas das categorias de base. Exemplo: 

médicos especializados, fisiologista, fisioterapeuta, olheiros, scouts,  técnicos, etc. 

4. Planejamento do desenvolvimento de jogadores –Capacidade do clube de 

planejar o desenvolvimento de jogadores das categorias de base em função das necessidades do 

clube, seja do time profissional ou de venda de jogadores. Capacidade de selecionar jogadores 

em quantidade e qualidade compatível com as necessidades e possibilidades do clube e de 

promove-los na carreira de acordo com essas necessidades. 

5. Desempenho na exportação - Desempenho do clube na exportação de jogadores 

desenvolvidos nas categorias de base. O quanto, nos últimos 10 anos, o clube tem sido bem-

sucedido da comercialização internacional de seus jogadores desenvolvidos nas suas categorias. 

Inclui a venda internacional de jogadores desenvolvidos nas categorias de base, mesmo que eles 
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tenham sido vendidos depois de terem sido promovidos a profissionais e mesmo que tenham 

atuado como profissionais por longos anos no clube.  
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO ENTREVISTA 

Tabela 27 - Formulário Entrevista 
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APÊNDICE C – FREQUÊNCIA DE RESULTADOS X CALIBRAGEM 

 

Figura 6 - Distribuição de frequências de desempenho exportador x calibragem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Figura 7 - Distribuição de frequências de variáveis independentes x calibragem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
  



65 
 

APÊNDICE D – TABELA VERDADE PARA ~y 

 
 
Tabela 28 - Tabela verdade para ~y 

  
MKT 
INTERNACIONAL INFRA 

QUE DE 
PROFISSIONAIS 

PLAN 
DES 
JOG OUT n incl PRI 

1 0 0 0 0 1 3 1,00 1,00 
4 0 0 1 1 1 3 1,00 1,00 
3 0 0 1 0 1 1 1,00 1,00 
7 0 1 1 0 1 1 1,00 1,00 

11 1 0 1 0 0 1 0,80 0,34 
13 1 1 0 0 0 1 0,80 0,34 
12 1 0 1 1 0 1 0,77 0,26 
10 1 0 0 1 0 1 0,66 - 
16 1 1 1 1 0 5 0,47 - 

2 0 0 0 1 ? 0 - - 
5 0 1 0 0 ? 0 - - 
6 0 1 0 1 ? 0 - - 
8 0 1 1 1 ? 0 - - 
9 1 0 0 0 ? 0 - - 

14 1 1 0 1 ? 0 - - 
15 1 1 1 0 ? 0 - - 

[1]: VITORIA, SANTA CRUZ, CHAPECOENSE; [4]: SPORT, BOTAFOGO, PONTE PRETA; [3]: 
FIGUEIRENSE; [7]: CORITIBA; [11]: CORINTHIANS; [13]: PALMEIRAS; [12]: FLAMENGO; [10]: 
SANTOS; [16]: ATLETICO PARANAENSE, FLUMINENSE, GREMIO, INTERNACIONAL, SAO PAULO. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE E – PRIME IMPLICANT PARA CADA TESTE DE SUFICIÊNCIA 

 

 
Tabela 29 - PI Chart - Solução Conservadoras 

    Combinação 
  Termos 10 11 12 13 16 

1 MKT_INTERNACIONAL *EQU_DE_PROFISSIONAIS 
*PLAN_DES_JOG  - - x - x 

2 MKT_INTERNACIONAL *infra *EQU_DE_PROFISSIONAIS  - x x - - 
3 MKT_INTERNACIONAL *infra *PLAN_DES_JOG  x - x - - 
4 MKT_INTERNACIONAL *INFRA *equ_de_profissionais *plan_des_jog  - - - x - 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Tabela 30 - PI Chart - Solução Mais Parcimoniosa e Intermediária 
    Combinação 
    10 11 12 13 16 
1 MKT_INTERNACIONAL x x x x x 
 equ_de_profissionais*PLAN_DES_JOG x - - - - 
 INFRA*equ_de_profissionais - - - x - 

  INFRA *PLAN_DES_JOG - - - - x 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM EMPRESÁRIO DE 

JOGADOR 

 
Entrevistado A: [00:00:01 ininteligível]. 

 

Entrevistada B: Eu acho que não tem problema.  

 

Entrevistado B: [É o termo das matinês]. 

 

Entrevistada B: É o que eu estava dizendo para ela, isso varia muito de região, de cultura. O 

fenômeno Barcelona-Real Madri é uma coisa que foi construída. Década de 80, os clubes da 

Itália, era uma outra coisa que foi construída. Agora e daqui para a frente, nos Estados Unidos 

é uma coisa que está sendo construída. No Brasil não existe uma construção empresarial, vamos 

dizer assim, ainda, nesse sentido. Existem algumas ações de mercado, de marketing, sim, mas 

não aquela coisa tão estruturada como a gente vê lá fora, até mesmo pela forma cultural deles, 

os investidores, são algumas coisas que dificultam aqui dentro. 

 

De fato, por que um clube aqui acaba atraindo? Não é que ele revele mais porque a região dele 

tem mais, é porque ele tem um atrativo maior. Ele é mais exposto na mídia, ele tem ações, uma 

torcida que leva ele a ter um impulso midiático maior. Os jogadores, parte do Brasil e até de 

fora, querem fazer teste naquele clube e passar. Isso automaticamente leva a dar a impressão 

que o clube tem ali dentro na região mais, mas é o contrário. 

 

Por exemplo, o que nós falamos do Santos, o Santos teve um boom de mídia e de atração desses 

meninos, sem dúvida ele é o maior hoje, atrativo para qualquer menino. Qualquer menino, ou 

qualquer pai, quer que o filho jogue no Santos. Por quê? Porque o Santos, a partir do finalzinho 

de 90, 2000, teve aquela era dos meninos da vila, foi quando surgiu o que eles exploram até 

comercialmente isso, o termo Meninos da Vila. Que eles estavam numa dificuldade financeira, 

de elenco, e sem opção na época, o treinador teve que subir os meninos ainda muito jovens, 

coisa que não era usual, não é usual, vamos dizer assim que eles não teriam ainda maturidade, 

generalizando isso, de um menino de 18, 19 anos encarar de 20 e poucos que ja tinham nome, 

que já tinham as malícias de jogo, até de... 

 

Entrevistado A: [Tarimba]. 
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Entrevistada C: [Tarimba]. 

 

Entrevistada B: Isso inibe. É como qualquer outra profissão: um advogado novo encarando um 

advogado que já tem nome, que já tem um certo prestígio, a tendência é ele se apequenar, de 

ficar com medo, de não mostrar o que sabe. Isso, um professor, todo mundo que está exposto, 

até ele se ambientar, até a confiança dele aflorar, ele não desenvolve o talento dele. Ele tem os 

receios, os medos pessoais e isso obviamente vai para o jogador. Como todo ser humano, ele 

também tem os medos, a questão profissional: "Será que eu vou dar certo ou não vou?" e isso, 

nessa transição adolescência-maturidade-idade adulta. Então, teoricamente, você vai fazendo 

gradativamente o jogador subir, como eles falam, para o time adulto, até ele estar seguro, ele 

entender que é o meio dele, ele faz parte daquilo também. E aquela época o Santos teve que 

improvisar com os meninos da base, porque ele não tinham jogadores, não tinham esse tempo 

de maturação. Foi até na época considerado um risco, que eles poderiam ser rebaixados etc. e 

tal. Só que o efeito foi o contrário porque foi uma época de ouro do Santos e eles se sagraram 

campeões. Os meninos tinham desenvoltura, estavam jogando brincando, o efeito foi o 

contrário, a personalidade deles levou a eles terem êxito, e ficou marcado aquilo. 

 

Então, de lá para a frente eles conseguiram explorar isso comercialmente. E depois daquilo teve 

a época Diego, Robinho, Elano, começaram a criar nomes. Nomes que foram relacionados para 

a seleção brasileira: o Diego, o Robinho depois o Elano também. Depois daquilo teve outros 

meninos que começaram a se destacar e também foi muito jogador na mídia, veio o caso do 

Neymar. Isso criou esse conceito que ali tem um ar diferente, tem uma forma de treinamento 

diferente, que leva a super-craques. E todo jogador que conversa na cidade, o clube de opção 

dele é jogar no Santos, por exemplo. Depois do Santos, até por termos comerciais, vêm os 

outros clubes daqui ou os grandes clubes, principalmente, antigamente era eixo Rio-São Paulo. 

 

Com as dificuldades do futebol no Rio de Janeiro migrou para cá. Por quê? Comercialmente, 

São Paulo é a cidade que impulsiona mais, não querendo ser demérito para as outras, mas de 

fato para qualquer termo de comericalização, marketing, enfim comercial é São Paulo. 

Automaticamente esses clubes acabam sendo mais estruturados, tendo mais facilidade, mais 

visibilidade em mídia e contratação. E isso é o segundo passo que gera os outros clubes de São 

Paulo também estarem nessa opção de jogadores, num segundo momento. Corinthians é um 

clube de massa, está sempre em evidência, São Paulo fez um trabalho nesse período muito bom 
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de marketing comercial, tanto aqui quanto fora, então acaba sendo um clube de evidência 

também. Também teve um trabalho na base muito importante, principalmente entre 2000 para 

frente, indo nesse esteio do Santos, criou o Centro de Cotia. Também teve o fenômeno do Kaká, 

Luís Fabiano e do Julio Baptista. Isso acaba: "Eu quero ir nesse clube, que esse clube revela.", 

isso também acaba impulsionando. Eu penso que depois do Santos, o São Paulo é o segundo de 

vitrine por isso mesmo, porque cria a expectativa de qualquer jogador de querer jogar num 

clube que vai impulsioná-lo.  

 

Automaticamente, se você atrai mais no mercado, você vai ter mais possibilidade de ter 

jogadores diferenciados, e aí você com certeza vai exportar mais.  

 

Entrevistado A: Então você acha que basicamente o Santos foi beneficiado por uma questão de 

circunstância num momento, foi essa a tua percepção? De que a essência do fenômeno Santos 

é esse momento, essa crise, foi uma crise que gerou uma...? 

 

Entrevistada B: Na verdade, o Santos já era conhecido. Pelé, e toda uma geração de sucesso, 

não tão nova quanto a geração do Robinho e do Diego, mas que se o senhor vai falar de um 

sucesso feito Pelé: Pelé é conhecido em qualquer lugar do mundo. Mas esse fenômeno de atrair 

jogador foi mais decorrente desse período de os meninos terem estourado e terem feito tanto 

sucesso. 

 

Entrevistado A: Eles não tinham uma estrutura de captação que se diferenciasse das demais, 

nessa época, na sua percepção. 

 

Entrevistada B: Não, na verdade, nenhum clube tem uma... todos os clubes têm olheiros, eles 

saem para ver. Mas de verdade o que faz diferença é o jogador que vem fazer peneira no clube. 

Você sempre tem os agentes que trazem: "Olha, eu tenho um jogador. Ele está jogando num 

clube e tal. Posso levar para fazer o teste?". O jogador vem e faz o teste. Às vezes acontece 

desses campeonatos que até nem são tão divulgados, não têm tanto aporte financeiro como é o 

caso lá fora, de os olheiros ou de as pessoas responsáveis pelos clubes irem ver esses 

campeonatos, mas é mais raro. Geralmente são os agentes, ou o pai, ou alguém ligado, ou o 

próprio clube que é muito pequenininho que oferece um jogador em teste ali. Então, eles abrem 

peneira o tempo todo. Inclusive eu acho que agora o São está com uma janela aberta. Então, 

eles divulgam. Uma janela agora de 96 a 2006, a gente já está nesse período. Alguns clubes não 



70 
 

aceitam mais peneira de até 98, ou seja, se você já não estiver em um clube nesse período, para 

você fazer teste... já sumiu no mercado. 98, a gente está falando de...? 

 

Entrevistada C: 16 anos, é isso? Não, mais. 

 

Entrevistado A: 18. 

 

Entrevistada C: 18 anos. Não, 16... 

 

Entrevistado A: 98. 2008: 18. 

 

Entrevistada B: É, a gente está falando de vai fazer 18 anos. Então, se você já não estiver dentro 

de um clube, já não estiver federado, que a gente chama, é muito, não vou dizer impossível, 

mas é muito difícil de você conseguir entrar na carreira, porque eles não estão mais fazendo 

testes. Então, se você não está dentro de um clube, a menos que você seja um fenômeno ou 

alguma coisa assim, alguém te descubra, alguém tenha a capacidade de, de uma forma 

diferenciada, ou o diretor ou o responsável do clube vai te ver jogar, de uma forma amadora, 

porque você não está dentro do clube, ou alguém que tenha alguma influência, alguma coisa 

nesse sentido, para conseguir um teste fora do período que é o que está-se praticando hoje. 

 

Entrevistado A: 18 é o mais velho, porque eles está aceitando jovens que tenham nascido em 

2006.  

 

Entrevistada B: Não é que eles estão aceitando. Veja bem, hoje existem as categorias Sub-11, 

Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-21, Sub-23, depende do clube como eles avaliam isso, até chegar 

no adulto. Hoje, os clubes em geral, para você ingressar, ou seja, você não está em clube 

nenhum ou você está num clube pequeno, ou você está vindo de outro, mas geralmente você 

não está em clube nenhum, questão da [lei] de formação. Então, para você entrar num clube 

hoje eles estão fazendo teste entre 99, tem clube que nem está fazendo 99 mais, está em 2000, 

2001, e 2006. Ou seja, jogador abaixo de 18 anos.  

 

Entrevistada C: Você tem de 10 a 18 anos para entrar no mercado, vamos dizer assim [risos].  

 

Entrevistada B: Vamos dizer assim, porque é mais ou menos isso, grosso modo é isso. Se você 
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está nessa faixa etária, você tem mais facilidade de fazer teste em qualquer clube. Na verdade, 

de 17, 16 anos para baixo. Passou disso, você já começa a ter dificuldade. Eu particularmente 

não conheço nenhum clube que está fazendo teste de quem tem acima de 18, é tudo abaixo. 

Então, seu mercado fica funilado. A menos que você tenha um futebol diferenciado, que é assim 

meio difícil isso acontecer. Existem casos: Grafite trabalhava fora do mercado, ele trabalha em 

alguma coisa, não me lembro ao certo e foi fazer teste muito, muito velho. Mas isso é uma 

exceção da exceção. Porque se você não estiver dentro dessa faixa até os 18 anos dentro de um 

clube, você dificilmente consegue entrar no mercado. 

 

Entrevistado A: Então, você consegue se transferir, mas você não consegue entrar. 

 

Entrevistada C: Exato. Isso, você consegue se transferir, ser negociado, mas se você já não 

estiver federado, dentro de algum clube, é muito difícil. 

 

Entrevistado A: Então, você acha que não tem diferença na técnica de identificação, não tem 

uma que tem uma equipe melhor montada, de olheiros? Pela tua percepção, [pela performance] 

é que não. 

 

Entrevistada B: É muito sazonal, se a gente for pegar nisso. Porque, quem avalia? qual 

performance? São pessoas, não existe uma tecnologia de ponta, não é isso. Isso pode fazer a 

diferença na formação do jogador, na identificação do jogador, não, porque são pessoas. Você 

pode ter, como uma empresa, bons profissionais que saibam identificar esses jogadores, bons 

técnicos que saibam direcionar, mas não é uma coisa exata. Pode hoje o São Paulo ter um bom, 

amanhã é o... ou, os dois terem e um ter um pouco mais de, não é sorte, de ter esse fluxo de 

jogadores que querem vir, então é muito mais fácil um jogador, nesses clubes, ser descoberto e 

ter grande capacidade, do que um clube da outra ponta, que não aparece quase. Porque aquele 

jogador que está ali, naquela região, vai migrar para os clubes em que ele vai ter mais exposição, 

vai ter visibilidade. Ele pode até ter jogado ali, ter iniciado naquele clube, mas o sonho dele é 

de jogar num grande clube, é de ir para fora. E isso, o que vai fazer? Vai fazer ele migrar para 

um grande centro, onde tem um clube que possa oferecer isso para ele.  

 

Entrevistado A: Então, o diferencial é essa tradição, essa atração e não uma tecnologia ali do 

clube? 
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Entrevistada B: O que existe hoje é os clubes tentarem trabalhar em cima justamente disso, de 

se fazer grande, de uma forma de mídia, de exposição de quem ele revelou, ou como ele pode 

fazer diferente.  

 

Entrevistado A: Eles fazem isso deliberadamente, com técnica? 

 

Entrevistada B: Se, por exemplo, você pegar Meninos da Vila: já está na terceira, quarta 

geração. Então, eles exploram de uma forma positiva essa capacidade de revelação que eles 

têm. Automaticamente, eles conseguem, por isso que é o clube de maior atração. Eles exploram 

em nome, não sei se vocês já foram lá, dando nome para os espaços, em fotos, em colocar nos 

muros. Eles têm essa coisa, por exemplo, Meninos da Vila é uma marca dos Santos, hoje.  

 

Entrevistado A: Registrada. 

 

Entrevistada B: É uma marca registrada, que eles usam lá fora, eles exploram. 

 

Entrevistado A: Tem até no exterior, inclusive, propaganda.  

 

Entrevistada B: Extamente. Então, eles exploram. Por exemplo, o São Paulo também tem essa 

forma de ser um clube formador também, que revelou grandes craques, que na época o Kaká 

foi uma das maiores transferências, depois explorou isso com o Lucas, esqueci o sobrenome 

dele. 

 

Entrevistada C: É o Lucas da Seleção. 

 

Entrevistada B: Isso. Que também explorou essa questão. Fez um centro de excelência. Explora 

muito isso. Foi um clube que também prendeu, entre aspas, muitos jogadores. Muitos 

jogadores... depois voltou a época, porque foi um período quase simultâneo, a época do Kaká, 

logo em seguida a época do Robinho e Diego. Então, houve essa disputa, aí depois veio a era 

Neymar, vamos dizer assim, o Santos sobressaiu. Então, é muito a questão dos ídolos que você 

forma e que atrai outros jogadores. Por exemplo, na época de 80 todo mundo queria ir para o 

Flamengo, por causa do Zico. Tinha Flamengo e Corinthians, Zico e Sócrates. Eram os clubes 

que mais se destacavam em atração dos jogadores novos. Para onde eu quero ir? Quero ir para 

o Flamengo. E a facilidade de região também. O Flamengo levava muita gente do Nordeste, 
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aquele centro, porque conseguia atrair, era mais fácil. E Corinthians essa região mais Sul, 

Centro-Oeste. 

 

O que é diferencial daquela época para cá é que os clubes investem mais em alojamentos 

porque, como você atrai jogadores de fora, a maioria das famílias não tem condição, são 

famílias carentes. Eles têm que dar uma seguridade para esse jogador vir para cá. Antigamente, 

esses alojamentos, dependendo da estrutura, eram mais precários. Aí teve uma atuação mais 

forte, principalmente aqui em São Paulo, do Ministério Público, porque são crianças, são 

adolescentes, de saber se essas condições são adequadas. Teve muito lugar que foi fechado. A 

gente também, tem um lado bom e um ruim, traz os jogadores, coloca dentro de uma casa, às 

vezes não dá condição, são crianças, adolescentes, acabam se perdendo por falta de orientação, 

vício, condições perigosas. Então, a gente teve umas ações do Ministério Público que deram 

uma freada nisso, e normatizaram, vamos dizer assim, depois veio, já tinha uma legislação 

específica, que foi melhorada, que é a Lei Pelé, com as condições básicas que você tem que dar. 

 

Os clubes, até para ser um atrativo e dar condição melhor para o São Paulo, criando a Cotia; o 

Santos, com a venda do Diego e do Robinho, eles compraram bastantes áreas, fizeram um lugar 

separado para os meninos, tem os alojamentos na vila também. Acabaram de comprar uma casa 

para separar também os meninos maiores dos menores. E isso, se a gente sair desse eixo, alguns 

clubes tentam também explorar isso de uma forma mais sazonal. Por exemplo, Atlético 

Paranaense, para dominar mais a questão do próprio Paraná, todos os jogadores que eles 

conseguiram revelar, eles também fazem essa exploração: Dagoberto, Alex... Alex é do 

Coritiba, mas eles também fazem essa exploração de, do Coritiba também o Marius: "Olha, 

daqui também saem jogadores", que ao certo eles acabam migrando, todos esses jogadores que 

eu citei acabaram migrando para São Paulo, mas depois de formados. O Alex jogava no 

Palmeiras, os outros dois jogavam no São Paulo, mas eles vieram depois de formados. Então, 

eles também criaram lá um centro para os jovens, fazem as peneiras também fora. Esses clubes 

com menos exposição fazem mais peneiras nos seus próprios estados, vendem franquia de 

escolinhas. Isso todos os clubes fazem, vendem franquia de escolinhas, mas os clubes de menos 

exposição, eles tendenciam a fazer mais peneiras, que são esses testes, fora da sua sede, do que 

os grandes clubes. 

 

Entrevistado A: Porque tem que oferecer um atrativo. Junto a quem eles fazem esse marketing? 

Junto a pessoas como você, profissionais, o grande público? Eles têm um gerente de marketing, 
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a gente vai encontrar essa figura?  

 

Entrevistada B: Eu não entendi direito a pergunta. Você está querendo dizer para alcançar os 

jogadores? 

 

Entrevistado A: É, eles fazem..., quem é o público que interessa? 

 

Entrevistada B: Eles têm gerente de marketing, a maioria dos clubes. Como isso funciona 

depende muito de uma questão de clube para clube porque, como a gente fala, clubes são 

associações, e todas as associações têm eleições e aí entra aquela questão política, a minha 

chapa A, a sua chapa, você me ajuda e depois você tem... é como a nossa política, você tem um 

cargo aqui, outro ali. Então, hoje.. 

 

Entrevistada B: É. Isso eu acho que dá uma defasagem muito grande dos clubes brasileiros, 

para a estrutura dos clubes lá fora, por exemplo. Se você pegar a estrutura, como eu falei da 

estrutura dos Estados Unidos, que eles estão criando de baixo para cima, os clubes são formados 

por profissionais. É um gerente de marketing da área de marketing, um juiz de futebol da área 

de futebol etc. e tal. Se você pegar o fenômeno Real Madri e Barcelona, inicialmente, em todo 

o mundo, o futebol era feito por associações, assim como acontece hoje, como vem acontecendo 

aqui no Brasil, lá na Espanha, por exemplo, Espanha, Itália, a maioria dos países de lá, mas eu 

vou centrar nesses dois, que são os que mais se destacam, eles eram, a maioria eram associações, 

mas aí começou a questão de contratar mais do que podia pagar, a não ter esse planejamento, a 

não ser uma coisa profissional e sim uma associação e a maioria dos clubes acabou se 

endividando de uma forma muito grande, e acabaram virando um problema para o governo, 

vamos dizer assim. Nesses dois, foram instituídas leis para sanar essas dívidas, para ter a 

extinção dessas dívidas o governo ajudou, porém, a obrigatoriedade de virar uma empresa, no 

nosso caso limitada, lá é SAD, no caso deles, sociedades. Então, esses clubes migraram de uma 

associação para ser empresas, a maioria. As duas exceções na Espanha são justamente o Real 

Madri e o Barcelona, todas as outras são empresas. Por quê? Eles tinham dívidas, eles aderiram 

e na concessão de ter um parcelamento, os benefícios, eles foram obrigados a virar limitada, ou 

seja, eles podem falir, eles respondem. Só que essas duas equipes, até pela tradição de atração, 

de nome, atraem mais, a mesma coisa que acontece aqui. Eles não foram obrigados a aderir, 

porém eles têm as mesmas responsabilidades, tanto que no caso Neymar o presidente estava 

respondendo, estava inclusive com o crime de prisão. E a estruturação deles, até por todos esses 
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problemas, não é uma [00:28:26 ininteligível]. Aqui, se a gente fizer corretamente, a gente 

responde criminalmente, a gente responde com o patrimônio, então é uma organização com 

profissionais. Então, às vezes aqui no Brasil, por mais que tenha leis que se você extrapolar 

você também responde criminalmente, mas você não responde com o seu patrimônio, porque é 

uma associação, tem alimentação, tem tudo isso, então, acontecem coisas surreais aqui. E, 

voltando, como nesse regime de associação, eu preciso do apoio político dos outros grupos para 

eu, tanto me eleger quanto para poder administrar, tem esse fatiamento, sim. O grupo A ganha 

isso, esse departamento. Isso foi muito prejudicial, e ainda é em certo clubes, porém os clubes 

maiores, ou pelo menos grande parte deles, identificando esses problemas, passaram a passar 

esses departamentos-chave, que influenciam diretamente na gestão ou na aquisição financeira, 

para pessoas pelo menos em teoria mais capacitadas. Isso acaba sendo um diferencial para você 

buscar patrocínio, para você fazer essas áreas de departamento comercial, financeiro, 

marketing, para se desenvolver e para ter saúde como uma empresa. Então, melhorou bastante... 

esses departamentos melhoraram bastante. 

 

Entrevistado B: Deixaram de ter tanta influência política, tem mais... 

 

Entrevistado A: Continua tendo, sim. É uma associação. É que nem o governo, né. A gente tá 

nessa transição. Por mais que a gente... o correto seria não ter essa influência, pra pessoa estar 

ali pra governar [], ela precisa fazer esses conchaves políticos. Ainda tem. O que diferencia é 

que hoje eles têm essa consciência que pode ser prejudicial, e eles tendem a colocar ali, a dar 

esses departamentos pra pessoas mais capacitadas dentro dos próprios grupos. 

 

Entrevistado B: Tem um [] que você acha que estão mais adiantados nesse sentido, de 

profissionalização?  

 

Entrevistado A: Então, isso depende muito do período de administração, porque hoje é uma 

diretoria, e amanhã é uma nova. As vezes uma diretoria passa pra oposição, as vezes a oposição 

quer desfazer tudo que a outra fez, inclusive, o que foi feito de bom. Então, depende de época 

pra época. Tem clubes que vão indo bem, caem, é difícil manter uma regularidade quando você 

tem tanta cabeça diferente, tanta ideologia e tanta... por isso eu disse que é cultural. São 

correntes mais ou menos PT e PSDB, entende? 

 

Entrevistado B: Dentro do mesmo clube. 
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Entrevistado A: É, as vezes acontece isso, é político, então não dá... por isso eu falei, não é 

exato, depende muito do momento. Tem clubes que passam... se você pegar São Paulo, por 

exemplo, passou anos, décadas, sendo um time... do jogador profissional, a maioria dos 

jogadores profissionais queriam jogar ali porque paga em dia, dá exposição, tá sempre 

negociando, principalmente períodos de 2000, negociou muito. Estava uma exposição muito 

boa, no vermelho. Teve uma troca de diretoria, depois, o outro, ele está num período meio 

nebuloso, porque é um dos clubes que tá devendo muito, então, você passa um caixa muito alto 

pra um baixo muito rápido. Tanto financeiramente quanto de uma mídia positiva, [] de jogador. 

Então, se a saúde financeira não tá legal, você não consegue contratar. Se você contrata e não 

consegue pagar ou tem que negociar seus jogadores, automaticamente seu time não tá bom, 

então já não ficou um ambiente muito adequado. Então, entende? Depende muito do 

gerenciamento.  

 

Entrevistado B: Gerência é um fator chave. Governança.  

 

Entrevistado A: E se você não tem uma equipe legal, se você não tá num período muito bom de 

contratação, automaticamente você não consegue vender. Você não vai ter um plano de tanta 

qualidade que você vai conseguir vender tanto. 

 

Entrevistado B: Descreve pra gente um pouco esse processo de venda, principalmente na 

internacionalização. Você disse que [a seleção] (-ininteligível) muito o pai, o time que trazem 

pra esses grandes times que oferecem, submetem o menino à peneira, e aí ele entra. Como é o 

processo de transferência de um jogador que ou já é uma revelação, jovem, ou já tá revelado? 

Quem são os atores que entram nesse processo? Quais são as etapas, como é que é esse 

processo? 

 

Entrevistado A: Isso também é... caso a caso. Vai ter uma variável muito grande. Antigamente, 

até pelo acesso de fora, de clube, tanto dos dirigentes daqui quanto os dirigentes do outro lado 

do mundo, não tinha esse contato. Hoje qualquer um se comunica com qualquer um. É muito 

fácil, se você quiser conhecer os clubes, você pega uma passagem. As pessoas brincam, você 

divide em dez vezes, você vai, tem essa facilidade, não é aquela coisa de ligar de madrugada 

porque era tudo muito caro. Então, se fizeram poucos e grandes agentes que tinham esse 

facilitador, ou de ter alguém lá ou que tinham dinheiro suficiente pra ter esse contato. Então, os 
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clubes não tinham esse contato direto, era muito raro, não tinham esses profissionais. Então, 

esses agentes acabaram se destacando, né. Só que isso foi... o mercado foi se abrindo, ocorreram 

todos esses facilitadores, saiu dessa coisa tão amadora pra uma coisa mais profissional, as 

pessoas estudaram, se criaram estudiosos, pessoas realmente da área. Existem cursos de gestão, 

a maioria fora, mas tem mais acessibilidade de direitos esportivos, de gestão, do esporte. Então, 

se criou uma serie de cargos diretos que facilitaram, e também essa globalização dos clubes 

terem seus próprios representantes, que estão sempre [] com o mercado, dos jogadores terem 

seus próprios representantes e não ficarem todos eles presos só à algumas poucas figuras. Abriu 

mercado pra todo mundo, não existe mais um, ou dois, ou três a poucos agentes. Até esses 

agentes acabaram perdendo bastante mercado, se ele não se especializou, se ele não se abriu, se 

ele não se modernizou. E aquela figura do dirigente mais antigo, dono do clube também, porque 

hoje, efetivamente, não é uma pessoa que comanda. Se abriu esse leque, tem que ter esse 

consenso, hoje tem um conselho mais ativo, financeiro, administrativo, consultivo, que facilitou 

tudo isso. Então, existem os clubes de maior força nessa questão comercial, que estão 

estruturados nesse sentido com seus próprios representantes, que estão sempre de olho no 

mercado, que buscam as melhores alternativas, os clubes de fora também têm acesso 

diretamente na [], hoje os campeonatos são televisionados, você segue pela internet, TV a cabo, 

não é ‘olha, tem um jogador lá e tal, traz, me traz material’, é instantâneo. Youtube, jogadores 

jogam, os próprios agentes. Então, essa parte de visibilidade do jogador é muito... o clube... é 

muito mais ampla. Voltando, os clubes que estão mais em evidência. Difícil você fazer isso pra 

um clube da série B, que não passa no campeonato, C, que não passa tanto de São Paulo, no 

Nordeste, ou do centro Oeste, por isso que eles migram pros lugares que eles têm mais 

visibilidade também.  

 

Entrevistado B: Desculpa te interromper. Pegando um caso especifico que você conheça e tenha 

participado, e que possa compartilhar com a gente. O Robinho, por acaso, você teve 

participação na venda, na negociação? 

 

Entrevistado A: Tive. Então, o Robinho é um tipo de jogador que tem uma exposição de mídia 

muito grande, é conhecido no mundo inteiro, desde o Santos, essa exposição dos meninos da 

vila, depois ele automaticamente teve essa exposição de seleção... ali ele já teve uma exposição 

não só no Brasil mas no mundo inteiro, e depois teve seleção também, isso facilitou pra eles 

ficarem de olho, ai ele foi pra um grande clube, Real Madrid. Ele foi pra outro clube, o 

Manchester, que deu uma visibilidade maior porque foi uma... já foi pro Real Madrid uma 
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contratação muito grande, tanto que com o dinheiro dele, eles compraram um centro de 

treinamento. Depois, ele foi pra uma outra que foi uma transição de um clube que estava se 

estruturando, que hoje se tornou um dos maiores do mundo, e que era um investimento muito 

grande de um grupo árabe, dos emirados árabes, e que tinha uma pretensão muito grande, muito 

audaciosa na época, os investimentos que foram feitos, e que se consolidou num grande 

empreendimento. E dali ele foi pra um outro clube, que era o Milan, enfim, santos... até chegar... 

ele passou por grandes clubes. Esse é um jogador, entre aspas, “mais fácil de trabalhar”, porque 

ele tem uma condição própria. É tipo você vender Coca Cola. Então, é uma coisa assim... 

quando você perguntou os intermediários, é um tipo de jogador que todo mundo quer participar 

da negociação, verdade seja dita. Aí surge... na verdade a gente tem que trabalhar pra diminuir 

os problemas, porque vem os atravessadores, o agente que não é agente e diz que é agente dele, 

e começa a vender pra A e pra B, e como começa a criar conflitos, se a gente não conseguir 

sanar, estancar ou direcionar, pode atingir inclusive a imagem dele. 

 

Entrevistado B: Vamos pegar... primeiro ele foi revelado pelo Santos, ele foi... 

 

Entrevistado A: Ele começou a jogar futebol de salão em Portuários, e logo em seguida o 

Portuários tem uma parceria de décadas com o Santos, ele começou futebol de salão, continuou 

o futebol de salão no Portuários e migrou pro futebol de campo no Santos. Ele foi... o pessoal 

do Santos que viu ele jogando no Portuários e levou ele pra jogar no Santos. Ele foi revelado 

pelo Santos, ele não fez peneira diretamente como a maioria, ele foi... uma exceção.  

 

Entrevistado B: E aí ele foi promovido a profissional do Santos? 

 

Entrevistado A: Foi, com 17 anos. 

 

Entrevistado B: Com que idade ele foi vendido?  

 

Entrevistado A: Ele foi vendido pro real com 20 anos. 

 

Entrevistado B: E aí ele tinha um agente, um contrato de exclusividade, como é?  

 

Entrevistado A: Geralmente o agente faz um contato com exclusividade, porque senão você não 

consegue nem trabalhar, porque se você tem duas, três representantes, vai um pra cada lado, ou 
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duas ou três propostas, não existe um número fechado, não é uma matéria exata, então não tem 

como... e modos de trabalhar diferentes, então, geralmente é isso. Nada impede que esse agente 

tenha os parceiros dele que trabalhem, mas é um... 

 

Entrevistado B: O Robinho nesse momento é 100% do Santos? A venda entrou 100%? 

 

Entrevistado A: Naquela época, teve uma alteração de lei em 2011, minto, 2015. Naquela época, 

até a lei Pelé, o clube é que tinha... 

 

Entrevistado C: [] a jogador, né? 

 

Entrevistado A: Era, em aspas, []. Porque acabava o contrato pro jogador poder jogar em outra 

equipe, tinha a lei do passe, mesmo ele não estando mais com contrato, ele tinha que pagar, o 

outro clube tinha que pagar pra levar esse jogador. Então, era o clube 100% que detinha desse 

poder. Então, a atuação dos agentes era muito limitada. Com a lei Pelé, acabou contrato, 

acabou... os agentes que passaram a ter mais poderes que os clubes. Não teve uma coisa 

equalizada. Então, a que se pese, muitos clubes tinham essa tradição e não pagavam direito os 

jogadores, a lei Pelé estabeleceu um limite pro jogador sair de três salários atrasados, isso 

incluindo FGTS, até o que não era verba salarial. Então, teve muita demanda de jogadores no 

começo da lei. Nessa mudança, quem passou a ter poder? O atleta. O que se criou? Foi até uma 

coisa que criou aqui no Brasil, não especificamente, começou a nascer na Argentina, mas se 

alastrou mais aqui no Brasil, que foi a figura do direito econômico. Quem tem direito a ter o 

jogador, e ter o contrato de trabalho, é o clube, a gente chama direito federado, porque ele faz 

a federação na federação local que o clube pertence. Então, assim, esse contrato tem uma 

cláusula penal, que se chama.... que é o valor estipulado pra venda. Venda no Brasil é uma, no 

exterior é outra. Era até aquele momento... que tinha uma limitação, mas era [grande]. Com 

esse poder de negociação passado pro jogador, ‘olha, meu contrasto terminando eu vou levar 

ele pra lá, ou você me dá o que eu quero’... tanto pro jogador e pro agente, ou o clube 

simplesmente perdia, porque você tinha uma limitação de anos de contrato, você não tinha mais 

aquele poder de exercer sobre o jogador. E aí se criou a figura do direito federativo, que os 

agentes e até mesmo o próprio jogador passaram a ter percentuais sobre a venda do jogador, 

tipo... vamos supor, Corinthians, eu tenho, você tem esse jogador, esse jogador é uma promessa, 

ele tá com vinte e poucos anos, com 16 as vezes, ou 20, depende do caso... ele tá... ‘tá 

terminando em um mês, se você não fechar eu vou levar, um jogador fácil, eu levo rapidinho 
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pra outro lugar’. ‘Eu quero 50%, quero 10’, dependendo do desespero, tinha caso que o agente, 

o jogador tinha... ou as vezes só o agente, as vezes o jogador, depende muito do formato... eles 

tinham 80, 50... já vi casos do agente ter 100% do jogador, o jogador é meu, eu te empresto, se 

você... e depois eles começaram a ter... depende muito da barganha do clube. 

Entrevistado B: Deixa eu entender, o clube revelou o Robinho, certo? Então, até um certo 

momento ele ainda é 100% do clube?  

 

Entrevistado A: É, quando ele ganhou uma explosão, uma exposição, ele teve justamente esse 

tipo de... o agente teve esse tipo de negociação. Não me lembro certinho o percentual, mas ele 

tinha 10%, ele próprio, e os agentes tinham o percentual na negociação foi estabelecido, os 

agentes passaram a ter uma negociação, e o Santos tinha 60, 50%. 

 

Entrevistado B: Quando ele tem 17 anos, ele é 100%... ele tem um contrato? 

 

Entrevistado A: Ele era... eu não me lembro o período certo, mas ele tinha 100% do Santos. Ele 

foi feito quando ele estourou, uma renegociação do contrato, até porque estava vencendo, e 

ele... esse contrato foi reestruturado e o santos cedeu pra essa renovação acontecer, o santos 

cedeu um percentual, o Robinho ficou com 10%, ele não ganhou luvas na época, a parte de 

financeira dele passou a ser de 10, e os agentes ganharam, acho, que em torno de 30%. 

 

Entrevistado B: Eles puseram dinheiro pra ter esses 30%? 

 

Entrevistado A: Não. Tem casos que acontece de colocaram algum dinheiro, mas nesse caso 

especifico, veja bem, é o poder de barganha. ‘Eu tenho um superproduto, e se você quiser 

continuar com esse produto, se beneficiar desse produto, você vai ter que ceder’, porque o 

jogador tá na eminencia de acabar o contrato, ele pode sair de graça e lucrar sozinho. Você 

prefere perder um pedaço e lucrar ou você... entende? A lei naquele momento propiciava isso. 

Tanto que os [], [], praticamente não existia jogador, nem os de menor expressão quanto os 

grandes, que não tivessem esses [pateamento], tanto que houve alteração na lei depois que a 

própria FIFA impôs isso. Começou a atingir um mercado mundial. 

 

Entrevistado B: Ele já tem contrato mesmo nas categorias de base? Quando o time... passa na 

peneira, ele começa a treinar, ele tem um contrato? 
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Entrevistado A: Não, a lei estabelece que ele só pode ter um contrato a partir de 16 anos. Ele 

tem um contrato de formação, que foi uma figura que surgiu depois. 

 

Entrevistado B: Mas então até ele completar 16 anos, ele não pode ser vendido, em tese? 

 

Entrevistado A: Depende. É meio complexo mesmo. Quando surgiu essa notificação na lei Pelé, 

uma das... quando aconteceu isso, o jogador passou sendo um grande negócio pros agentes, 

porque eles não ganhavam mais só a comissão se ele fizesse um bom negócio pro clube, então, 

houve uma proliferação de agentes hoje, que você mais acha é agente, qualquer um quer ser 

agente. 

 

Entrevistado B: Existe uma associação desses agentes? 

 

Entrevistado A Até tem, existe no Brasil uma... houve... até então, a FIFA estabelecia que pra 

ser agente, tinha que ter... passar numa prova, pagar algumas taxas. Isso, até hoje não entendo 

porquê, porque era uma forma de controle, a FIFA abriu isso, então, hoje, não é nem agente 

mais a palavra, é intermediário. Você tem que ser filiado na sua associação, e você tem que 

pagar uma taxa anual e o seguro sobre os jogadores que você tem.  

 

Entrevistado B: Essa associação é associação dos agentes? 

 

Entrevistado A: Não, é a FIFA que estabeleceu. A regra é da FIFA. Antes, pra você ser agente,. 

Você tinha que passar em uma prova, feita pela FIFA nas federações, feita pelas confederações, 

mas na tutela da FIFA, preencher alguns requisitos, pagar a taxa, pagar o seguro. Existiam 

menos porque você, querendo ou não, tinha que ter uma certa... não era tão difícil assim, mas 

tinha um funil. Hoje não tem mais esse funil. Agora, se você me perguntar porque, u não sei. 

 

Entrevistado B: O cara se auto intitula agente, vai lá... 

 

Entrevistado A: Sempre teve esse mercado negro do agente que falava que era agente, mas não 

era agente. Hoje, ficou mais fácil de você ser... antes era mais difícil. Sempre houve a punição 

da FIFA para os clubes de jogador se eles usassem agente que não era do mercado. Mas, era 

difícil esse controle, porque como você vai saber se o clube tá fazendo, mesmo que tenha uma 

denúncia? Hoje, a FIFA tem um sistema que chama [TMS]. Todo clube, pra fazer uma 



82 
 

transferência, os dois clubes envolvidos têm que preencher esse TMS, que é um sistema. Isso 

surgiu pra uma transparência. A FIFA tem uma câmara de resolução de disputa, que é uma 

arbitragem diferente, porque é uma arbitragem que tem a primeira e segunda instancia, a 

arbitragem pura é uma instancia só. Ali você passa pela câmara da FIFA, e quem não estiver 

satisfeito vai pro TAS, que é o tribunal arbitral do esporte. Então, com essa mudança, essa coisa 

toda, o agente tentou esse superpoder, principalmente a América Latina, começou a haver muita 

disputa nessa câmara. Ela só funcionou da seguinte maneira: quando as partes são de países 

diversos, não pode ser do mesmo país porque senão você resolve no seu próprio país. Se ela é 

uma disputa de países diversos, que envolvem questões contratuais, questões na tutela da FIFA, 

agente, na época, etc, ela passa necessariamente por essa câmara pra resolução. Houve [] de 

ações, discussão de pagamento, etc. então... te explicar por que foi criado esse sistema do TMS. 

Para coibir certas ações que estavam acontecendo, se houve ou não pagamento de agentes, se o 

agente era credenciado, se aquele dinheiro realmente era pra agência ou era uma burla de desvio 

de capital do clube, eles criaram esse TMS pra que houvesse essa transparência. Qualquer 

transferência de jogador do mundo inteiro tem que passar por esse TMS. Então. O jogador, 

menor que seja, ele tem que estar cadastrado no TMS, e lá só vai bater e o TMS vai liberar pela 

FIFA, se as duas partes colocaram rigorosamente as mesmas coisas. Às vezes o jogador estava 

indo por 10, mas só chegava 2 pra ele. As vezes ele não sabia o que tava acontecendo, as vezes 

o próprio clube... aconteciam coisas das mais diversas. Então, hoje, pro agente intermediário 

ganhar a comissão dele, por mais que ele não tenha que fazer a prova, ele tem que estar inscrito 

na federação. Antes, o cara era agente, fazia prova, mas não passava por esse rigor, então, tinha 

muita gente clandestina funcionando no mercado. Hoje não, hoje ele tem que estar ali, o clube 

tem que descrever exatamente o valor que ele tá pagando, o valor de intermediação, se tem 

rateio, se tem... clubes que tenham direito federativo, direito econômico, nesse rateio, se ficou... 

tudo que tá no contrato tem que estar estabelecido ali. 

 

Entrevistado B: Só em transações internacionais ou em transações nacionais também? 

 

Entrevistado A: Todas. 

 

Entrevistado B: Quer dizer que existe nesse sistema todas as transações que acontecem? Mas 

ele é fechado? 

 

Entrevistado A: Ele é fechado, é um sistema interno da FIFA. 
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Entrevistado B: Não tem nem estatísticas públicas? 

 

Entrevistado A: Não sei... nunca tive curiosidade. Acho que informações dessas vocês vão 

conseguir com o Reinaldo Buzoni na CBF, que é o diretor do departamento de transferências.  

Entrevistado B: Como você tá de tempo? Não quero abusar. 

 

Entrevistado A: Não, tô tranquila. 

 

Entrevistado B: Tá, então... vamos voltar pro Robinho. Ele, com 20 anos, foi pro Real Madrid, 

certo? Essas alturas ele ainda era 100% do Santos? Ele já não era do Santos, porque já tinha 

vencido, ele já tinha mais de 16 anos? 

 

Entrevistado A: 17 na época da renovação dele. 

 

Entrevistado B: Então, os agentes entraram na jogada... você tem o nome desses agentes? 

 

Entrevistado A: Na época foi o Wagner Ribeiro que era o agente dele, 

 

Entrevistado B: E o Wagner Ribeiro, então, negociou esse contrato que 10% era do próprio 

Robinho, 30% pra ele? 

 

Entrevistado A: Na venda pro Real Madrid ele teve a participação de um outro agente, na época, 

que intermediou pelo Real Madrid, e eles receberam o percentual deles, só que o Robinho 

acabou, porque ele queria ir pro Real, ele tinha um tempo de contrato no Santos, ele foi vendido 

abaixo da []. Qual era o poder de pressão do clube? Era o valor da clausula penal. ‘Você quer 

tirar meu jogador? Tá bom, mas você vai pagar clausula penal’. Se o clube não quisesse 

negociar, era essa a imposição dele. Ou se ele quisesse, isso baixava. Na época, o Santos não 

queria negociar, então, pra chegar num valor que o Santos queria na clausula, que pertencia a 

ele nesse rateio, o Robinho acabou abrindo mão do percentual dele, pra ele jogar.  

 

Entrevistado B: Todo mundo via dinheiro, menos ele. 
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Entrevistado A: Acabava... exposição lá fora... as campanhas publicitárias que vieram depois... 

o sonho de jogar fora... ele acabou abrindo mão desse valor, e ele foi jogar fora.  

 

Entrevistado B: Ele ficou quanto tempo no Real Madrid, aproximadamente? 

 

Entrevistado A: Quatro anos. É, 2004 ele foi... de quatro a três anos. 

Entrevistado B: Do Real Madrid ele foi pra? 

 

Entrevistado A: Pro Manchester. 

 

Entrevistado A: O agente foi o mesmo? O mesmo agente?  

 

Entrevistado B: Foi, foi o mesmo agente.  

 

Entrevistado A: E ai como foi aqui assim?  

 

Entrevistado B: Então aí ele foi para o Manchester e houve um pagamento para os agentes que 

intermediaram, e ai ele acertou o salário dele também, e acabou, ah do Real Madrid entrou em 

acordo, nessa época eu não participava ativamente da carreira dele, entrou em acordo de valores 

e ele acabou se transferindo para lá. 

 

Entrevistado A: Continua sendo 10% dele?  

 

Entrevistado B: Não, ele abriu mão lá atrás. A parte que foi para o Real Madrid, o Real Madrid 

comprou 100% de direitos econômicos.  

 

Entrevistado A: Ah entendi, entendi.  

 

Entrevistado A: Você tem ideia por quanto ele foi para o Real Madrid? Ordem de dinheiro?  

 

Entrevistado B: Não.  

 

Entrevistado A: E do Real para o Manchester?  
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Entrevistado B: Foi mais caro, foi uma das mais caras, e do Manchester também, eu não me 

lembro de valores.  

 

Entrevistado A: Aonde você entrou na jogada do Robinho quando você começa a atuar com 

ele?  

 

Entrevistado B: Eu comecei a trabalhar com ele, eu já era advogada dele nessa época, mas eu 

comecei a.... A gente acabou estabelecendo uma relação de confiança, enfim, depois disso 

quando ele foi para o Manchester por questões internas relacionadas até as transferências e tal, 

ele acabou rescindindo o contrato dele com o agente dele. Depois ele ainda tentou continuar, 

uma outra pessoa entrou e ele também não se adaptou, dessas questões de rateio financeiro, não 

teve muita concordância, eu prefiro nem entrar muito no mérito, e ai ele decidiu que não queria 

mais e ele falou “eu vou trabalhar só com a minha advogada”. E ai foi quando a gente começou, 

eu participava das questões contratuais, enfim, se estava tudo certo, e tudo. Mas ai eu também 

comecei a participar e a fazer a questão de negociação também.    

 

Entrevistado A: Isso era mais ou menos em que ano?  

 

Entrevistado B: 2009.  

 

não bate valor que ele, ou jogam o valor acima, ou jogam o valor abaixo, não dá para ser um...  

 

Entrevistado A: O Huck ele foi revelado aonde? Porque ele foi jogar no Porto não é?  

 

Entrevistado B: É, o Huck é uma coisa totalmente diferente. O Huck é diferente totalmente, a 

avaliação de valor de mercado, não dá mais, porque assim não tem nem a ver com o que está 

no próprio contrato. O Robinho eu estou vendo o valor de mercado nem tem a ver com que na 

cláusula penal dele, não....  

 

Entrevistado A: Não bate nada.  

 

Entrevistado B: Não bate nada.  

 

Entrevistado A: Foi assim ele foi transferido de onde para onde?  
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Entrevistado B: Isso é perfeito, mas os valores em si não. Do Santos para o Real, o valor aqui 

não é verdade, o valor está baixo. Real para o.... porque eles não estão contando com o valor 

global aqui, não foi, o valor para o Manchester não, do Manchester para o Santos, mentira 

porque ele veio de empréstimo. Está vendo? Não dá, do Santos para o Manchester também o 

fim do empréstimo, não tem esse valor. Do Manchester para o Milan está abaixo do valor que 

foi pago, não dá para você ter parâmetro nisso.  

 

Entrevistado A: os valores não são confiáveis.  

 

Entrevistado B: Não são.  

 

Entrevistado A: Mas isso talvez é o que conste do contrato, do que a gente....  

 

Entrevistado B: Posição, centro esquerda, ele é atacante. Nacionalidade, espanhola, ele não tem 

nacionalidade espanhola, entende ó agente MJF, ele não é da MJF, então não dá. Igual o Huck 

não dá para você ter uma...  

 

Entrevistado A: Não é confiável?  

 

Entrevistado B: Não, não é. Até a questão de data de transferência porque daí eles pegam do 

BID ai sim é precisa, não tem....  

 

Entrevistado A: Da onde eles pegam?  

 

Entrevistado B: Por exemplo, aqui no Brasil se você acompanhar o BID que é o boletim 

esportivo tem lá as transferências que foram feitas, contratos, as renovações. 

Aqui a mesma coisa, o Huck os valores.... nem tem valor. Do Vitória não tem nem valor, ele 

passou a ter valor do Porto para o Zenith só, porque eles não tem esses dados.  

 

Entrevistado A: Quando ele ficou famoso.  

 

Entrevistado B: Exatamente. Aqui a mesma coisa, ele não é, no MJF ele é extremo direito, ele 

é atacante.  
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Entrevistado A: Isso qualquer cronista esportivo sabe qual é a posição.  

 

Entrevistado B: É, então não dá se.... muito. Bom, se bem que ele está falando de Portugal e a 

linguagem deles é um pouco diferente, está certo, mas não é, tecnicamente não é essa função. 

Mas o Huck que você estava me perguntando, então ele é da Paraíba, eu já ia falar daquele eixo 

de curso que está no entorno dele que não....    

 

Entrevistado A: Entendi.  

 

Entrevistado B: Que não tem essa mídia toda, não tem essa exposição, em que a maioria dos 

jogadores que jogam por lá ou tem um segundo emprego, ou não ganham o suficiente. O que 

aconteceu com o Huck? Ele fez alguns testes aqui no Brasil, por exemplo, ele fez teste no São 

Paulo, ele foi oferecido na verdade para o São Paulo, o São Paulo oscilou e depois não quis 

ficar. O único contrato que ele teve no Brasil foi com o Vitória da Bahia, amador. De lá ele saiu 

assim que quase ele completou 18 anos ele foi direto para o Japão, então ele não teve 

desenvolvimento aqui no Brasil.  

Ele fez algumas escolinhas, mas não ficou em nenhuma na Paraíba, e depois ele foi para o 

Vitória e do Vitória ele foi o Japão, ele passou em três clubes no Japão. A formação dele 

propriamente dita foi no Japão. E do Japão ele foi para o Porto, ele já era ídolo no Japão, aliás 

ele tem mais exposição lá fora que aqui não é? porque ele consolidou lá. 

Quando ele já tinha alcançado um grau de conhecimento, de exposição boa ele foi para o Porto 

e aí que ele alcançou visibilidade no Brasil, porque quando ele começou a ser visto aí ele teve 

as oportunidades na seleção e de lá ele foi para a Rússia.  

 

Entrevistado A: É.  

....  

Fim da gravação. 
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM EMPRESÁRIO E 

JOGADORES 

 
 
Entrevistado A: Ele tem irmão?  
 
Entrevistado V: Não, ele tem o cunhado, mas é praticamente um irmão entendeu.  
 
Entrevistado A: E como funciona assim? Ele estava na escolinha? Teve um olheiro?  
 
Entrevistado B: Então na verdade a gente começou assim aos 8 anos juntos jogando futsal. Daí 
eu comecei a ter uma amizade com ele, e a gente teve uma amizade muito forte e ai com o 
passar do tempo à gente começou a jogar mesmo futsal profissional lá em São Luis. E quando 
fizemos 17 anos teve um olheiro que levou ele para Maceió, para o Corinthians de Alagoas. E 
nessa época eu vim para cá, para São Paulo, a gente ficou um tempo longe, distante, cada um 
foi para um lado. Ele foi para o Corinthians de Alagoas e ficou 6 meses, ele jogou a copa São 
Paulo.  
 
Entrevistado A: E você veio para o São Caetano para jogar futsal?  
 
Entrevistado B: Foi. Eu vim para cá jogar futsal. Eu mantive o futsal e ele saiu do futsal e foi 
para o campo. Só que ele já ficava no futsal e no campo, ele já fazia essa transição. Quando a 
gente jogava futsal junto eu já ficava mais no futsal, então ele tinha mais facilidade também no 
campo. Então ele fez essa mudança e foi para Maceió, e aí foi onde ele se destacou em 6 meses, 
e o Atlético Mineiro comprou ele, ai ele foi negociado com o Atlético Mineiro. Ai 2002 à 2007 
ele ficou no Atlético Mineiro, foi campeão.  
   
Entrevistado B: Você falou que vocês vieram de São Luis?  
 
Entrevistado B: Foi a gente veio de São Luis. Ele também fez um bom campeonato pelo Atlético 
Mineiro e foi emprestado para Kashiwa Reysol, no Japão. Depois retornou para o Brasil e foi 
negociado com o Palmeiras, do Atlético Mineiro ele veio para o Palmeiras, ficou 4 anos no 
Palmeiras, foi campeão da Copa do Brasil da série B também, depois ele foi para o Flamengo. 
Já está no terceiro ano no Flamengo e é um jogador assim que é um dos jogadores mais regular 
que tem no Brasil.  
E assim, o que eu tenho para falar assim se tiver que falar da dificuldade, foi um menino que 
ralou muito entendeu. Teve muita dificuldade, os pais não queriam que ele jogasse futebol 
entendeu, e às vezes ele fugia para ir para o treino, ia de bicicleta às vezes, tendo a maior 
dificuldade, o pai dele era pedreiro e queria que ele fosse ajudante de pedreiro entendeu. Porque 
às vezes a gente jogava futsal e não tinha aquele retorno financeiro, e o pai dele achava que 
tinha que ter alguma coisa. Às vezes chegava em casa e achava como se fosse vagabundo. Então 
nessa época por se destacar no futsal e gente foi ganhando bolsa escolar, a gente estudou sempre 
de graça nas melhores escolas de São Luis.  
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Entrevistado A: Quem patrocinava isso era o time que vocês jogavam lá.  
 
Entrevistado B: Isso, a escola e...  
 
Entrevistado A: Era o salário de vocês.  
 
Entrevistado B: Isso, eles davam uma ajuda de custo também para nós. Então daí quando 
acabamos de estudar que teve essa transição, ele foi para o campo, que ele viajou para Maceió, 
e eu vim para cá, para São Paulo.  
               
Entrevistado V: Você veio para cá para jogar um brasileiro de seleções estaduais. Ai o Fabinho 
veio jogar pela seleção do Maranhão, daqui os caras do São Caetano não deixaram ele nem ir 
embora, ele ficou.  
 
Entrevistado A: Ah, então essa é a vitrine, você vem, e como funciona?  
 
Entrevistado B: Aí já podemos ir para essa etapa?  
 
Entrevistado A: Como funciona isso?  
 
Entrevistado V: O Márcio é nosso contemporâneo de idade, 30 anos, 31 não é? Aí hoje já mudou 
muito. Como é hoje? Hoje cada vez mais cedo, podemos dizer a seleção já começa no futsal, já 
entendeu? Então com 8 ou 9 anos o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o São Paulo já tem as 
suas equipes de futsal. A partir dos 11 já começa a transição do campo para o salão entendeu, 
normalmente os meninos jogam os dois.  
Nós temos os meninos aqui do escritório mesmo, a gente tem jogador, o jogador mais novo do 
escritório tem 12 anos, o Caíque, e ele mesmo faz a transição campo e salão, treina três vezes 
por semana no campo, ou duas vezes no campo, e três vezes por semana no futsal. Então eles 
já vão fazendo essa transição.  
Hoje podemos dizer que esse processo do Márcio, ele só antecipou entendeu. Hoje com 11 ou 
12 anos 13 anos, quando chega com 15 anos. Só que aí tem um porém nos clubes, nos times, 
enfim, isso a gente está falando de categoria de base do primeiro nível. Quando chega com 14 
anos por intermédio da Lei Pelé, eles podem começar a alojar jogadores, coisa que até os 14 
não pode, não é que não fazem, é que não pode. Então a partir dos 14 anos começa a vir o 
Márcio Araújo, do Maranhão, começa a vir o Zé, de Alagoas, consequentemente à concorrência 
começa a ficar absurda entendeu.  
 
Entrevistado V: Em cima dos meninos.  
Isso é coisa do Brasil, igual o pessoal da cidadezinha.  
 
Entrevistado B: Exato. E isso o clube já vai monitorando para trazer, os clubes já vão 
monitorando para trazer.  
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Entrevistado A: E como que eles monitoram?  
 
Entrevistado B: Por meio de avaliações, por meio de indicações, por meio de núcleos de 
formação nesses locais, que os caras já mandam indicações para os clubes.  
 
Entrevistado A: Sim, desculpa, que locais? Não entendi?  
 
Entrevistado B: Nesses locais periféricos, interior. É muito difícil na capital, pela falta de 
campos que hoje em dia a gente tem, isso acontecer. Cada vez mais está acontecendo menos.  
Não sei se vocês acompanham o (ininteligível) foco, do trabalho, mas boa parte daqueles 
campos de várzea que tinha na época do meu pai, na época do senhor provavelmente já não 
existe mais, os que têm eles colocam grama sintética, ou então somem. Então é muito difícil 
você achar, por isso que o futsal é a porta de entrada. 
Primeiro, a porta de entrada por quê? Aí já vem a metodologia do jogo. Onde que ele pega mais 
na bola, no campo ou salão? No salão, o espaço é menor, quatro contra quatro, então quanto 
mais vezes o menino pegar na bola nessa idade é melhor, então por isso que eles gostam mais 
normalmente. A partir dos 11 dos 12, até mais, 13 anos aí o cara começa a ver “pô, mas se eu 
vou bem no campo, no campo paga melhor”, enfim, é aquela coisa toda entendeu.  
               
 Entrevistado A: Verdade.  
Então aí tem os olheiros e contratam. E qual é um time que se destaca em sua opinião, em 
identificar bastantes talentos?  
 
Entrevistado B: Em toda a região do Brasil a gente tem bons núcleos de formação. 
Aqui em São Paulo, os quatro grandes, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, e talvez o Santos é 
mais....   
 
Entrevistado A: (ininteligível)  
 
Entrevistado B: É. Que aí é a outra parte do trabalho que é a parte de como comercializa, talvez 
o Santos e o São Paulo sejam os melhores que comercializam.  
               
Entrevistado A: Comercializam, mas não que melhor identificam, não?   
 
Entrevistado B: Também, também.   
 
Entrevistado A: Também. O que eles fazem mais do que os outros? Como é esse processo de 
identificação?  
 
Entrevistado V: O São Paulo, e aí no sul nós temos em Curitiba o Atlético Paranaense que é 
uma referência.  
               
Entrevistado A: Em identificar.  
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Entrevistado V: Em Minas, o Cruzeiro.  
 
Entrevistado A: Ele tem mais gente?  
 
Entrevistado B: Ele tem mais gente para identificar, ele tem uma melhor estrutura física, que 
isso é fundamental.  
               
Entrevistado A: O que é estrutura física, por favor? Para você é obvio, mas...  
 
Entrevistado B: Não. Alojamentos, centro de treinamento tanto do São Paulo quanto do Atlético 
Paranaense são referências. Eles alojam 150 atletas em estrutura de hotel, com escola, 
alimentação, assistência médica, assistência odontológica, assistência social. Lógico, a parte de 
campo também, por exemplo, o CT do São Paulo, eu acho que tem sete campos ali em Cotia. 
O CT do Atlético Paranaense que é um pouquinho distante da cidade...  
 
Entrevistado B: As condições na verdade, são totalmente diferentes.  
               
Entrevistado B: São totalmente diferentes. (todos falando ao mesmo tempo). Lá para cima, lá 
no Nordeste os caras não tem uma condição dessas entendeu. Vai pegar tipo assim, lá no 
Maranhão...   
 
Entrevistado B: Mais um membro da equipe, o André.  
 
Entrevistado A: Prazer.  
André, o nome do meu filho.  
 
Entrevistado B: Então é fácil de lembrar.  
               
Entrevistado A: Bonito nome. Então, você vai participar conosco André? A Carol está fazendo 
a (ininteligível) de mestrado, eu sou o orientador, e a gente está tentando entender porque que 
alguns times têm mais sucesso na venda, identificação, desenvolvimento e venda de jogadores 
para o exterior, se tem mais recurso, mais capacidade, mais tecnologia, de onde vêm essas 
diferenças.   
 
Entrevistado B: Legal.  
 
Entrevistado A: Basicamente é isso não é Carol?  
 
Entrevistado A: Uhum.  
               
Entrevistado A: E agora eles estão falando especificamente da identificação. E daí eu estou 
sendo bem chato com tanta pergunta.  
 
Entrevistado B: É que a gente chama nesse processo de captação.   
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Entrevistado V: A identificação do jogador é a captação.  
 
Entrevistado B: É.  
               
Entrevistado A: O que é um time que está começando a captar, não é muito bom, como que ele 
vai captar? Ele não tem todos os recursos, e como é que ele capta?  
 
Entrevistado V: Olha, o que a gente pode colocar? Existem clubes aqui em São Paulo, no 
interior, por exemplo, que conseguem fazer uma captação boa sem ter um nome tão grande. Só 
que invariavelmente o que você ganha de trazer um bom jogador e ele não ir para o São Paulo 
e vim para a Ponte Preta ou para o Ituano é a estrutura física, é o cara se sentir bem, é o cara se 
sentir mais em casa possível, entendeu?  
 
Entrevistado A: Se sentir em casa, tem um clima de acolhimento?  
 
Entrevistado V: Sim, porque na maioria deles ou vem com uma estrutura familiar precária ou 
assim, eles comem, dormem melhor no clube do que em casa, isso é a via de regra, não é na 
totalidade, mas é via de regra é isso. Então o clube que consegue colocar isso e também os 
parceiros, que são os caras que mandam os jogadores para os clubes você conseguir uma rede 
de contatos...  
               
Entrevistado A: Rede de contato? 
 
Entrevistado V: É uma network do meio corporativo é isso.  
 
Entrevistado A: Ter uma boa rede.  
 
Entrevistado V: Ter uma boa rede de contatos.  
               
Entrevistado A: Tem um cara que é bom de fazer rede, (ininteligível).  
Quem é um cara bom?   
 
Entrevistado B: O Sr. Geraldo que passou 20 anos no São Paulo, hoje está no Desportivo Brasil 
que virou Shandong Luneng que foi vendido para um grupo chinês.  
 
Entrevistado A: Chama Geraldo?  
 
Entrevistado A: Ele estava aonde?  
 
Entrevistado B: Ele estava no São Paulo, ele esteve mais de 20 anos no São Paulo e agora ele 
está no Shandong Luneng que é o Desportivo Brasil, que é o time da Kraft.  
 
Entrevistado A: Sei.  
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Entrevistado B: Em Porto Feliz.  
               
Entrevistado A: Esse cara conhece todo mundo.  
 
Entrevistado B: Esse cara tem uma boa rede. Têm vários, têm vários caras, todo clube grande. 
O Palmeiras, por exemplo, agora trouxe um rapaz de um ano para cá... 
 
Entrevistado V: ...Palmeiras. Então, a rede de contatos, aqueles caras que mandam jogadores 

para ele, que mandavam no Vitória, vão mandar para cá. Entendeu? 

 

Entrevistado A: E ai esse cara tem uma técnica de identificar, como é que ele saca o cara que 

vai ser um talento, é intuição, ele faz um curso, como que ele, entendeu? 

 

Entrevistado: eu acho assim, eu acho os clubes ele variam muito assim de perfil de atleta de 

jogadores, o São Paulo tem um perfil, o palmeiras tem outro. Eu, por exemplo, eu posso jogar 

no São Paulo e André não pode, tipo assim, ele não ia ser um perfil. Então, varia muito, varia 

muito. 

 

Entrevistado A: O que que é o perfil, o que é o perfil?  

 

Entrevistado: Cada vez mais tenta se padronizar isso ai, obviamente a influencia é a Europa, a 

influencia Espanha. 

 

Entrevistado C: Barcelona influencia muito? 

 

Entrevistado Victor: Muito, muito, a escola de jogo. 

 

Entrevistado C: Que eles têm a escola do Barcelona. 

 

Entrevistado V: A gene chama de modelo de jogo, modelo de jogo e modelo de capacitação e 

atleta, o atleta Barcelona, podemos dizer assim, ele não é um atleta muito maturado, muito forte, 

ele não é um atleta muito grande, só que ele é um atleta que tem om cognitivo excepcional, é o 

cara que entende o jogo, é o cara que consegue tomar uma decisão rápida, a bola chega nele, a 

gente chama que a bola não queima.  
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Entrevistado V: Ontem a gente estava numa reunião, a gente estava falando sobre isso, o perfil 

de atleta de identificar, onde colocar e sempre fazer um relatório e junto decidir, isso é muito 

interessante. E voltando no que ele falou sobre estrutura condições, (ininteligível) assim, o 

palmeiras. Corinthians, Santos, São Paulo, ai vai para o sul tem o Atlético paranaense, Cruzeiro, 

ai se for lá para cima ali para o Maranhão os caras não têm isso ai, não tem alguém para estar 

olhando. Então, os caras enfrentam muita dificuldade nessa parte, por isso que esses clubes 

assim, tipo o Santos hoje, Santos e São Paulo. 

 

Entrevistado A: então, o Barcelona foi o time que inovou em definir esse perfil de atleta, quer 

dizer, não é o cara que é todo, que tem mais arranque, ele percebeu isso possivelmente antes do 

que os outros, é isso? 

 

Entrevistado Victor: Mas ai, o que acontece, professor. Isso toda captação ela é baseada na ideia 

de um cara, que normalmente é o (ininteligível) é o chefe, é treinador, era o Guardiola no caso, 

que ele cria um modelo de jogo e cria o perfil de atleta, a grande sacada ai, o que se busca no 

futebol brasileiro, que ainda está tentando chegar nessa situação, é padronizar o modelo de jogo. 

Por exemplo, no Barcelona o sub 11 joga igual ao profissional, mesmo modelo de jogo, mesma 

variações, mesmo perfil de atleta, se for olhar o sub 11 do Barcelona, vai ter um Messi ali, pelo 

menos se não na mesma qualidade, mas com a mesma função e com o mesmo biótipo. O que o 

Brasil tenta colocar em prática nessa plataforma é isso. O que acontece, a gente tem que saber 

se adaptar, aqui a gente não tem a estrutura que o Barcelona tem, e muitas vezes a gente não 

tem a cabeça que o Barcelona tem. 

 

Entrevistado A: Quem são essas cabeças, é o técnico? 

 

Entrevistado V: São cara que, porque dentro de uma, igual uma empresa, uma empresa grande, 

a gente tem o (ininteligível), vai ter o RH, vai ter o gerente, só que alguém quebra o raciocínio 

e no futebol isso acontece com frequência. 

 

Entrevistado C: Quando muda o presidente, muda tudo? 

 

Entrevistado V:  Na maioria das vezes sim. 
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Entrevistado: O que é complicado é isso, eu acho que a cultura tem que mudar com relação a 

isso, porque como você vai seguir o modelo de jogo que o Barcelona segue, porque assim, 

mantem, que nem o Guardiola foi treinador de uma temporada, duas três, agora trocou, aqui no 

Brasil, se o cara toma três pancadas no profissional ele é demitido, ai vem um outro treinador 

com uma outra cabeça, um outra filosofia, ele tenta seguir do clube, mas ai dá um conflito e ai 

acho que esse que é problema. 

 

Entrevistado A: Victor, você falou de uma hierarquia de cabeças ai, tem o técnico, depois quem 

são as outras cabeças importantes, quais são as funções importantes? 

 

Entrevistado V: Isso no processo de formação ou no clube como um todo? 

 

Entrevistado A: Nos dois, no processo de formação primeiro. 

 

Entrevistado Victor: No processo de formação assim, isso é o que normalmente se segue, tem 

um gerente, um coordenador, coordenador geral. 

 

Entrevistado A: De formação? 

 

Entrevistado V: De formação. O coordenador geral que ele com todos os meios assim, em todos 

os meios, só que normalmente, isso a gente está falando de um clube estruturado, de uma 

estrutura considerada top no Brasil. 

 

Entrevistado C: O ideal. 

 

Entrevistado B|: É. ai nós temos um diretor, um diretor, na verdade esse cara seria diretor, 

coordenador eles colocam coordenador de parte técnica e um coordenador de metodologia, uma 

coisa é parte técnica é o cara do sub15 não está ganhando, nós vamos tomar decisão com relação 

a esse atleta vamos chamar o pai, o empresário para ver como que vai ficar os termos, com 

relação a parte de negócio, agora, parte de metodologia, ah, o nosso modelo de jogo nós não 

estamos seguindo o profissional o sbu20 está jogando 4x1, 4x1, o sub 15 está  jogando no 

4x4x2, nós precisamos mudar isso ai, vamos padronizar treinamento. 

 

Entrevistado A:  Tem um cara só para isso? 
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Entrevistado V: Tem um cara só para isso. As boas estruturas tem um cara só para isso.  

 

Entrevistado A: Quem foi o primeiro time a adotar um coordenador de tecnologia em São pulo? 

 

Entrevistado V: Acho que o São Paulo tem, o São já tem há bastante tempo, São Paulo tem há 

bastante tempo. 

 

Entrevistado A: E depois? 

 

Entrevistado V: ai Palmeiras tem caras, palmeiras eles colocam um coordenador geral e um 

coordenador de parte técnica só, o coordenador geral ele apita o negócio e tal e acaba apitando 

na parte técnica, Agora, tem um cara só de parte técnica, o Santos é mais bagunçado a estrutura, 

só que tem uma vantagem professor, o Santos eles não têm medo de botar o cara para jogar, 

não sei se eu estou sendo muito coloquial. 

 

Entrevistado A: Não, pelo amor de Deus. 

 

Entrevistadoa A: Não, sim, sim, entendi. O Santos é mais uma empresa familiar, posso 

interpretar assim? 

 

Entrevistado V: Atualmente sim. 

Entrevistada C: Pensando como cabeça de empresa, entendeu? Menos processo. 

 

Entrevistado V: Até porque o Santos é provinciano, a cidade de Santos ela é muito, todo mundo 

sabe de tudo o tempo todo, o menino do sub 15 ele já é conhecido na cidade, saiu na noite, 

aprontou, todo mundo sabe, Santos tem uma peculiaridade e tem uma peculiaridade da história 

dos meninos da vila. 

 

Entrevistado A: Qual é? 

 

Entrevistado V: De sempre os meninos da base serem valorizados, ah, não tem problema que 

errou, deixa mais quatro, cinco jogos, vamos ver. Esse semana nós tivemos um caso clássico 

do Pedro Henrique, do menino do Corinthians que errou, ele teve um erro. 
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Entrevistado C: foi na quarta é, ele deu o gol, ele deu o gol do Atlético. 

 

Entrevistado V: E ai chorou, porque era a primeira chance dele como titular no profissional. 

 

Entrevistado C: mas ele foi bem assim, se você pensar no jogo inteiro ele foi bem. 

 

Entrevistado V: Sim. 

 

Entrevistado C: mas é que não pode errar, jogador não pode errar. 

 

Entrevistado V: Não pode erras. Mas é mais ou menos por ai, não sei se eu fui claro. 

 

Entrevistado A: O Santos teria tido mais... 

 

Entrevistado C: ele pode voltar a jogar, no Corinthians não sei se ele voltará. 

 

Entrevistado V: Exato, exato. Acho que vai voltar por circunstancias. 

 

Entrevistado A: Vamos continuar, eu quero esgotar esse assunto da formação. O que diferencia, 

esse cara ai que o técnico, coordenador técnico, pega um bom, pensa num bom, como que ele 

aprendeu, ele era jogador, ele fez faculdade, ele foi para a Europa? 

 

Entrevistado V: Normalmente sim, normalmente... 

 

Entrevistada C: mas tem formação? 

 

Entrevistado V: Normalmente sim, normalmente esses caras eles vem de um curso de educação 

física, curso de treinador na CBF, faz estágios fora, cada vez mais os caras, esse tipo de cargo 

não é ocupado por um ex-jogador, por exemplo, não é, e não é preconceito. 

 

Entrevistado C: Tanto esse técnico quanto esse que cuida da metodologia, os dois...? 

 

Entrevistado V: Não, por vezes os caras jogaram. 
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Entrevistada C: mas eles são estudados? 

 

Entrevistado V: é, estão, exato, os caras normalmente tem formação. Já um treinador, podemos 

dizer assim, um supervisor, ai normalmente é o cara que jogou também, mas cada vez mais 

mescla isso, até isso é estranho, até isso não segue uma linha, uma coisa logica, porque no 

mesmo clube que você tem um ex-jogador que parou agora você no sub 17 o cara que estudou, 

enfim, e que fique claro, a melhor coisa é a mescla disso, na nossa opinião. 

 

Entrevistado: Eu acho, eu acho. 

 

Entrevistado AA: Você ia falar alguma coisa. 

 

Entrevistado: Não que eu ia falar da reunião ontem, porque a gente estava falando sobre a base 

hoje aqui, que os clubes hoje eles estão mais interessados em resultados, e lá fora não, lá fora 

eles estão preocupados em formar mesmo, tipo assim, acaba o primeiro tempo eles tiram o time 

e põe o restante, aqui não, eles estão preocupados em resultados, tipo, ah, não, eu vou fazer uma 

substituição, duas, preocupados mais com resultados, lá fora não, eles crescem mais, eles estão 

na frene não tem como. 

 

Entrevistado V: É isso que a gente está falando. 

 

Entrevistado: Aqui é o resultado imediato, eles pensam no hoje e lá fora eles pensam, se ano 

texto vou ganhar campeonato ano que vem. 

 

Entrevistado: É o que eu falei da cultura brasileira, que o treinador tanto no sub 15, sub 17, ele 

precisa ganhar domingo, sábado, porque senão ele pede o emprego então, a pressão é grande. 

 

Entrevistado A: isso em todos os times, tem times que são mais... 

 

Entrevistado: No profissional todos. 

 

Entrevistado V: Não, mas mesmo na base 90 por cento, isso atrapalha na primeira parte do que 

a gente começou a falar no processo de formação, porque... 
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Entrevistado C: Muda a cabeça. 

 

Entrevistado V: Não, e normalmente o perfil do atleta já muda, porque você não tem paciência 

de pegar um menino que não é muito maturado que é franzino, só que ele tem uma parte técnica 

boa de esperar dois, três anos a gente evoluir, trabalhar ele fisicamente, técnica, 

psicologicamente, não, vamos pegar um grandão que ele já vai resolver o nosso problema, ele 

vai prevalecer a questão da parte física, no sub 15, ai no sub 17 vamos ver se ele vai, ai qualquer 

coisa a gente manda embora e acabou. 

 

Entrevistado: ai chega no 20 normalmente e iguala, né, porque se o cara as vezes ele sobressai 

no 15, no 17, por conta disso que o Victor falou, o cara é mais forte, é mail ato de repente, então 

ele vai ganhar uma dividida, vai correr mais do que o outro, chega no sub 20 já é quase 

profissional, ele já equivale a parte física ai então, ele não vai ter tanto destaque, ai os caras 

pegam e manda embora, ó, você me serviu no 15, no 17 para eu ganhar jogo, agora não. Ai é 

isso que a Europa está mil anos à frente. 

 

Entrevistado V: isso que a ente tem aqui no escritório também, a gente tem bastante dificuldade 

com relação a isso, porque o pai chega para mim, acabou o jogo as vezes, a gente vai assistir os 

jogos, o pai chega, “Victor, ele só toma trombada, ele não pega na bola”, “não, mas calam”, 

“não, vamos dar bomba nele, vamos academia, vamos dar suplemento”, “não, que suplemento 

para menino de 15 anos”, é assim, entendeu. 

 

Entrevistado A: E vocês então, estão investindo em desenvolver meninos a longo prazo, essa é 

a estratégia? 

 

Entrevistado V: A gente tem duas frentes aqui no escritório, tem o jogador profissional, que é 

o jogado de negócio, que ai é o cara de 20 e também aqui a gente tem uma linha no escritório 

de não, por exemplo, de não pegar jogador acima de 23, 24 anos, só situações pontuais, 

diferente, por exemplo, do Márcio Araújo que fez a carreira aqui em 208 para frente? 

 

Entrevistado: 2009. 
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Entrevistado V: 2009. Mas estou dizendo, já vem 6 anos, quando pegou tinha 23, 24 anos, esse 

é o limite, por que? porque a gente não consegue nem formar o cara do ponto de vista 

psicológico, também com relação ao modelo de jogo até 22, 23 anos o cara ainda pode evoluir 

nos mais diversos sentidos, chegou nos 25 ele está preocupado em levar o dinheiro par a casa e 

ele não está mais querendo saber mais muito de orientação.  

 

Entrevistado A: Não é mais (ininteligível). 

 

Entrevistado V: É, exatamente. Mas a gente está sempre buscando esse perfil. E na base, a gente 

tenta trabalhar com os jogadores que a gente vê potencial. É por isso que eu estou falando, não 

é uma ciência exata, porque é muito no acerto e no erro, mas graças a Deus... 

 

Entrevistado: A gente tenta minimizar. 

 

Entrevistado V: é. Nós estamos há quase 4 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, a gente tem 

mais acertos do que erros. 

 

Entrevistado A: Escuta, eu vou voltar de novo, tecnologia para desenvolver esse menino, 

técnica de ensino, equipamentos, os clubes diferem, tem coisas que são importantes, algum 

produz antes do que os outros, uma história concreta ai de uma técnica ou de um equipamento, 

que é importante que alguém produziu antes do que os outros? 

 

Entrevistado: A tecnologia está muito grande nos clubes. 

 

Entrevistado B? Hoje quando o atleta chega para o clube, o menino chega com 14, 15 anos, eles 

medem o caro do dedo do pé ao fio de cabelo e já sabem a idade óssea, o quanto pode chegar 

de altura, quanto ele vai crescer, que eles tem que trabalhar, se o cara tem fibra rápida, se o cara 

tem fibra lenta, onde a gene pode trabalhar, qual vai ser a carga de trabalho desse indivíduo, se 

a gente j pode introduzir academia nele, se não, porque tem caras que fazem complemento. 

Igual eu estava conversando com u menino nosso aqui do Palmeiras, ele falou “’ nossa’, eu 

preciso ir para o LPO”, eu falei “o que?” “LPO levantamento de peso, vou trabalhar força”, eles 

fazem levantamento de peso, isso na sub 17 para o sub 20, mas são todos? Não, tem uns caras 

que fazem outro tipo de trabalho, tem cara que tem fazer o trabalho para tiro curto, velocidade, 

par melhorar explosão. 
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Entrevistado: Isso também vai do que eu falei da estrutura, das condições, tipo assim no 

maranhão, eu parei de jogar com 29 anos eu tive um histórico de lesão muito grande, eu tive 

aqui em São Paulo, o meu cunhado no Palmeiras, acabou um jogo domingo, segunda 

reapresentação, ele chegou na sala lá o cara deu u furinho no dedo dele tirou sangue, ah, hoje 

tu não pode ir par ao campo, tu vai só para academia, ah, não, hoje tu vai fazer só gelo, entendeu. 

Então, uma estrutura muita grande, hoje lá para cima não tem isso, tem uns clubes que não em 

isso, hoje os caras investe, são coisas caras demais. 

 

Entrevistado C: Quem é referência, desses quatro grandes aqui? 

 

Entrevistado: Daqui de são Paulo? 

 

Entrevistada C: É. O Corinthians está na frente mesmo? 

 

Entrevistado V: Olha, olha, a gente está colocando vocês ai, a cabeça de vocês vai virar um 

trevo, porque eu acho que o Corinthians ele vai nessa linha do futebol brasileiro, eles buscam 

muito resultado e as vezes não formar jogador. Eu acho que o melhor formado de jogador é o 

São Paulo, em compensação talvez não seja o mais competitivo. 

 

Entrevistado: mas voltando para tecnologia, eu acho assim, eu não posso nem falar também, 

porque eu, porque o Corinthians foi campeão ai fica mostrando todo o trabalho, ai os caras 

falam da tecnologia e tal, o próprio mesmo Renato Augusto levou o cara para lá para a China, 

o cara que cuidava dele, ele tinha um histórico de lesão muito grande também, ele não conseguia 

ter uma sequência de jogos, mas esse cara fez com que esse cara jogasse o brasileiro todo. 

Então, ele levou o cara para lá, entendeu. 

 

Entrevistado C: mas em termos de estrutura esses quatro são iguais? Exceto o Santos, talvez o 

Santos seja um pouco diferente? 

 

Entrevistado V: O Santos é abaixo. 

 

Entrevistado C: Mas se pegar o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras, é a mesma coisa? 
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Entrevistado: Só que o Corinthians está acima mesmo, parte tecnológica é, mas o São Paulo 

também falam muito, né, Victor, porque os caras vem muito de fora as vezes tratar no São 

Paulo, o Corinthians... 

 

Entrevistado: não, que tem o REFIS, REFIS é o nome de recuperação do São Paulo, né. 

 

Entrevistado V: O do Corinthians também é top. 

 

Entrevistado: O Vasco também está fazendo um baita de um (ininteligível) lá. 

 

Entrevistado V: O do Corinthians é top também. 

 

Entrevistado A:  quem que a gente poderia falar assim um pouco mais dessas tecnologias, que 

(ininteligível) odos os clubes tem alguém que nos receberia para uma entrevista? 

 

Entrevistado C: Quem será a pessoa? 

 

Entrevistado V: É que nessa parte, eu acho que o mais vocês querem é focado mais para a parte 

cientifica ou mais para parte técnica visando a exportação? 

 

Entrevistado A: A gente está muito interessado em entender tecnologia, porque como o André 

falou, aprece que a tecnologia hoje é um fator importante. 

 

Entrevistado: porque previne muito, por exemplo, ele, se ele tivesse num clube, que nem ele 

tem histórico de lesão como qualquer outro jogador, o Renato Augusto é o maior exemplo, hoje 

a tecnologia ela previne muito a lesão, antes de chegar, que ele faz esse exame diário, os 

jogadores fazem exame de sangue quase diário aqui, faz o furinho e vê o nível de (ininteligível) 

de ácido lático e ai, eles falam, se você for treinar hoje você vai estourar o musculo então, eles 

evitam, chegam no cara que vai para uma academia, por exemplo, e ele não vai ter lesão, vai 

diminuir muito isso. 

 

Entrevistado V: Você quer deixar um menino da base, do 17, do 20, doido da vida é o dia que 

eles têm que medir percentual de gordura, porque no profissional não é tanto, mas na base, eles 

limitam o percentual lá, “ó, todo mundo aqui tem que estar 14 por cento a 13 por cento”. 
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Entrevistado: Até no profissional já teve alguns clubes, tem treinadores mais antigo que eles 

(ininteligível) 

 

Entrevistado V: Ele fazem. Só que o que acontece? Talvez o meu percentual não seja o ideal 

para o Fabinho e vice-versa, eu acho que é por isso que a gente fala, as vezes colocar na vala 

comum é perigoso. 

 

Entrevistado A: Mas um bom cargo deve saber distinguir. 

 

Entrevistado V: Um bom fisiologista. 

 

Entrevistado A: Eles são fisiologistas esses caras? 

 

Entrevistado V: Sim, sim. 

 

Entrevistado: Ai que vai entrar tecnologia, também, porque ele vai fazer exame, por exemplo, 

o V de repente tem um percentual maior que eu, só que faz o exame de fadiga eu estou mais 

cansado do que ele, se eu for treinar vai estourar o meu musculo e ele não então, uma carga 

diferente para cada um, ai que entra a tecnologia que vai (ininteligível). 

 

Entrevistado A: Também do que o V falou, saber esse cara vai fazer LPO o outro vai, não vai, 

eu vou dar suplemento para esse menino ou para o outro. Esses são fisiologistas? 

 

Entrevistado V: Sim, trabalham em conjunto fisiologistas e preparador físico, fisioterapeuta, 

médico, a equipe médica, podemos dizer assim. 

 

Entrevistado: É, isso a gente está falando de clubes tops, igual ele falou, tem clube que não tem 

nenhum fisioterapeuta, esse é o médico que vai para o dia de jogo então, é no olho metro o dia 

a dia dos jogadores, ah, esse aqui, você vai treinar assim, outro assim e não tem como ter um... 

 

Entrevistado C: Ah, mas se você pensar nesses quatro grandes, é mais ou menos isso? 

 

Entrevistado: Ai sim. 
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Entrevistado V: É por ai. 

 

Entrevistado A: Se vocês depois puderem indicar esses tipos de profissionais para a gente 

entrevistar, seria legal, conhecer um pouco mais em detalhe como é que evoluiu essa história 

dessa fisiologia, dessa técnica. 

 

Entrevistado C: Pode até alguém que esteja fora. 

 

Entrevistado V: Não, eu estou pensando aqui. 

 

Entrevistado: Mas dá para entrar assim é muito... 

 

Entrevistado A: eles são fechados. 

 

Entrevistado: Tem que ter muito, porque assim o V ele já tem muito, ele já tem mais, ele 

conhece mais os caras assim também dos clubes assim, mas não lá de dentro da tecnologia, mas 

assim tipo, (ininteligível), preparador físico, V tem muito relacionamento também aqui em São 

Paulo e pode ser que ele faça uma ligação ou alguma coisa e o cara pode ter um acesso, não é 

garantido. 

 

Entrevistado V: mas dá, mas dá. 

 

Entrevistado A: É o fisiologista, o preparador físico e um fisioterapeuta também? 

 

Entrevistado V: Também, também. 

 

Entrevistado: Tem o médico também. 

 

Entrevistado V: Isso tudo vai numa linha de raciocínio que eles colocam de trabalho, eles falam 

trabalho entregado, isso tudo hoje em dia você já deve ter escutado esse termo, ah, a integração 

da base com o profissional, o trabalho tem que ser integrado, na maioria da vezes, se fosse 

fácil... entendeu.  
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Entrevistado A: Vamos falar um pouco dessa coisa da negociação. Ok, ai eu tenho um belo de 

um jogador, quem consegue vender melhor, quais são as etapas pelas quais isso passa, qual é a 

tecnologia da venda, quem está envolvido nesse processo? 

Entrevistado V: Isso tudo vai muito, também você vão dando pitaco ai a vontade. Eu acho que 

isso tudo vai muito da definição de mercado, que o Fabinho, deve ter falado isso ontem também, 

né, o jogador, tem jogadores que, ai você define o perfil do jogador, qual o perfil que ele é e 

qual o mercado que ele se encaixaria, por exemplo, um jogador rápido, que tem força, ele 

sobressairia num mercado asiático, mercado de leste europeu, o jogador mais técnico. 

 

Entrevistado: Só que é assim, isso que o V está falando, poucos pensam, porque as pessoas as 

vezes visam o dinheiro, e tipo assim, o V tem um jogador que o time está interessado, ah, por 

exemplo, Victor, ah, eu sou jogador do V, Barcelona me quer e V sabe que eu não sou perfil do 

Barcelona, ele não vai entrar nada, ele vai esperar algo que seja do meu perfil para ele me 

encaixar e fazer a projeção de carreira, mas tem vários outros empresários que falam, não, eu 

vou querer o dinheiro, quero saber disso. 

 

Entrevistado: Sabe que vai dar errado, que a chance é maior de dar errado, mas ele vai fazer. 

 

Entrevistado: mas ele vai fazer um negócio só, não vai fazer outros. 

 

Entrevistado: Que muitos jogadores bate e voltam rápido, os caras vão ficam 8 meses, um ano 

no máximo e voltam, o pessoal não sabe, não tem aquela adaptação, não encaixa. Então, tem 

várias formas. 

 

Entrevistado C: Um exemplo desse seria Pato no Corinthians? É, porque eu estava ouvindo e 

ele vai ser renegociado de novo ai. 

 

Entrevistado: Então, eu acho que o Pato, encaixa mais no perfil que a gente estava falando de 

cada clube. 

 

Entrevistado C: Ah, é perfil de clube, não de técnico? 
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Entrevistado: É, assim, que nem no São Paulo ele foi bem, a técnica dele é muito boa, ele jogaria 

em qualquer uma das quatro equipes, mas acho que ai vai do perfil de cada clube, o Corinthians 

é um clube que tem mais aquela coisa de ... 

 

Entrevistado C: É, ele não é a cara do Corinthians, entendi. 

 

Entrevistado V: Ele não é a cara do Corinthians, a torcida do Corinthians ela grita muito mais 

por um carrinho do que por um passe diferente. 

 

Entrevistado C: Isso também influencia? 

 

Entrevistado V: Muito. 

 

Entrevistado: Entra no perfil. 

 

Entrevistado C: Esse tipo de perfil também... 

 

Entrevistado A: Então, quer dizer, tem diferenciação de sabonete e tem diferenciação de 

jogador, nem todo jogador é igual, é gente que não conhece. 

 

Entrevistado V: Às vezes o atleta joga na mesma posição e eles têm perfis diferentes. A gente, 

por exemplo, você pega aqui um lateral, laterais aqui que jogam no Brasil, altos, aqui no Brasil 

os caras falam, ah, mas o cara é muito alto, ele não ataca bem, é lento, tal, não sei o que, você 

vai para a Europa, bom, muito bom, ele fecha bem aqui a linha de quatro, a gente gosta de 

jogador que pode jogar tanto de lateral, quanto de zagueiro, jogadores que são versáteis que 

jogam em uma, três funções, aqui no Brasil a gente chama de coringa, lá eles chamam de 

versátil. 

Entrevistado: ai entra no que você falou, que a gente estava falando de perfil de mercado. 

 

Entrevistado A: Conta para a gente o processo, como é que é o processo um jogador, como que 

começa, o jogador está lá, é o time que toma iniciativa, é um intermediário, é o comprador, tem 

várias pessoas? 
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Entrevistado V: Então, ai tem, é complicado falar, mas normalmente o jogador ele, vamos dizer, 

o campeonato paulista, o campeonato brasileiro é a vitrine, o jogador está exposto, e ai pode 

acontecer das mais variadas formas, ou o comprador vem, a gente está falando de transferência 

internacional, o comprador vem observa, encaixa no perfil que eles querem ou o empresário vai 

monta pastinha com material do atleta e sai oferecendo. 

Entrevistado: Ai o negócio de network que você estava falando, as vezes tem um empresário 

que tem uma entrada no Barcelona que outro não tem e o Barcelona as vezes não conhece o 

jogador, ai fala, “vem ver aqui” ai o cara vem, d´uma olhada, se encaixa. 

 

Entrevistado V: E essa é a nossa grande sacada. 

 

Entrevistado A: Então, network é fundamental no negócio? 

 

Entrevistado V: total, tal. Na verdade. 

 

Entrevistado: Você só não vi fluir network, se você tiver, por exemplo, um Neymar, um Gabriel 

Jesus, que é um jogador que está muito acima, ai você sabe se você deixar ele quietinho ali 

fatalmente alguém vai vir e vai querer, mas você tem um jogar que de repente não é conhecido, 

mas tem um potencial que você vê, mas você sabe que o Barcelona não vai vir aqui buscar, mas 

você pode de repente tentar leva-lo, se encaixar, pode ser que... 

 

Entrevistado V: Ai histórico de negócio, o Claudio mesmo aqui, teve uma época que ele tinha 

contato na Itália, que todo mundo que ele levasse para a Itália talvez ficasse, ele levou na época 

Edmilson, Roque Junior, enfim, Serginho do Mila então, pô, o cara deu três tacadas dentro, pô, 

esse Claudio ai quando ele falar alguma coisa vamos escutar. 

 

Entrevistado A: E de onde vem o conhecimento dele, para ele fazer essas tacadas?  

 

Entrevistado V: Às vezes ele nem tem o conhecimento no país, mas ele tem um jogador top que 

fechou, consequentemente você vai abrindo contato com diretores, com o que eles chamam lá 

na Europa de diretor esportivo, a questão política da Europa não difere muito do Brasil com 

relação ao futebol então, tem uma gestão lá no Mila que a gente manda, que a gente pode 

oferecer todo mundo que vai rolar, ai tem uma gestão, esse ai não é dos nossos não, então a 

gente deixa o Mila e vamos para Roma. 
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Entrevistado A: porque ele tem outra... 

 

Entrevistado V: Porque ele tem outra galera, ele tem outra turma. Isso acontece aqui, isso 

acontece nos nichos menores, aqui na base de clube acontece. 

 

Entrevistado A: E a competência do clube, tem clube que é mais competente? 

 

Entrevistado V: Tem clube que vende melhor. 

 

Entrevistado A: como, no que ele se diferencia? 

 

Entrevistado V: Talvez pelo histórico deles também, talvez, o que a gente estava falando lá de 

trás, talvez a gente sabe que o processo de formação de um jogador do São Paulo ou do Santos, 

o jogador vem mais preparado, o jogador já sai com noção de parte de técnica, noção de 

competição e facilidade de adaptação, o cara já sai com uma aulinha de inglês ali então, para se 

adaptar em outro lugar é mais fácil. 

 

Entrevistado A: Algum clube dá? 

 

Entrevistado V: A maior parte. 

 

Entrevistado A: Alguns? 

 

Entrevistado V: Alguns. Eu sei que aqui em São Paulo, eu sei que o São Paulo dá, eu sei que lá 

no sul do Atlético Paranaense dá, o Cruzeiro dá. 

 

Entrevistado A: São Paulo dá? 

 

Entrevistado V: O São Paulo dá. 

 

Entrevistado A: Se o cara quiser. 
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Entrevistado Vi: É ai que está, se o cara quiser. Então, eu tinha um menino no Atlético 

Paranaense, o André que ele falou, “eu nunca fui para escola não, mas para o inglês eu vou todo 

dia, no inglês eu vou”, ai depois eu descobri porque ele ia no inglês, porque o inglês era farra, 

o cara falava um negócio errado todo mundo zuava, não era porque ele gostava do inglês, não. 

Então, vai muito disso. E n hora de sentar na mesa o pessoal fala que Santos, São Paulo, eles 

pedem mais pela grife que tem eles conseguem vender melhor. 

 

Entrevistado A: Grife? 

 

Entrevistado V: É.  

 

Entrevistado A: ele já tem uma grife? 

 

Entrevistado V: É. 

 

Entrevistado: O peso da camisa também (ininteligível). 

 

Entrevistado V: É, então, acho que quando eu falo grife incorpora tudo isso. Pô, o São Paulo 

encantou com uma geração de guri, uma geração de moleque, na época na década de 90, já vem 

desde lá de trás de “Menudos do Morumbi”, que eles falavam. Então, é mais ou menos isso. 

 

Entrevistado A: Fala um pouco, você entendeu um pouco do que a gente está interessado, o que 

você tem a comentar nesse aspecto de tecnologia, você consegue um histórico, vamos dizer, os 

clubes passaram por um período em que eles eram assim, depois eles se sofisticaram passaram 

a usar mais essas técnicas, teria que ser om esses fisiologistas, ou mesmo em termos de técnico 

de campo, teve uma evolução? 

 

Entrevistado: É, assim, eu vejo até do que o Victor estava falando, tudo é baseado na Europa, 

você vê o Barcelona, depois que o Barcelona apareceu todo mundo quis criar aquele modelo de 

jogo de toque de bola, mais técnica, parte tática, sem muita força, e o Brasil vai querer copiar, 

os mercados menores mesmo vai querer copiar isso. A cultura, que eu estava falando com 

relação a treinadores que há uns anos atrás é inadmissível treinadores argentinos, os gringos, 

porque o brasileiro sempre se achou um pouco mais, acima e não abria brecha para isso, só que 

o futebol começou a, a seleção toou de 7 a 1 da Alemanha. 
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Entrevistado A: qual que é a dificuldade de imitar o tipo de jogo do Barcelona, eu vejo acho 

que é tão simples parece, onde é que tem...? 

 

Entrevistado V: Eu acho que imitar o estilo de jogo não é difícil, o difícil é você formar 

jogadores com aquela qualidade. 

 

Entrevistado: Exatamente, exatamente, que vem desde o sub 11 lá. 

 

Entrevistado V: Que vem com aquela, é isso que eu falo é aquele cara que ele sabe se livrar das 

situações mais rápido e da melhor forma, porque muito se engana as pessoas que acham que 

jogar futebol o cara não precisa ser inteligente, os verdadeiros gênios... 

 

Entrevistado: é o que faz a leitura do jogo muito rápido, que o Messi que falam que é o gênio 

que um tomada de decisão ele vai muito mais rápido do que qualquer outro, então o que 

diferencia está nisso daí. 

 

Entrevistado V: E é isso que a gente começa lá trás no processo de formação, quando a gente 

inicia uma captação, faz uma peneira, que talvez seja a forma mais óbvia, você começa a ver, 

pô, o baixinho ali toma decisão rápido, ele om trabalho físico, com uma parte técnica bem 

elaborada, se ele já tem, sabe, aquele cara que sempre joga para frente, tem dois blocos aqui, 

quando você pega a bola você tocar para trás é fácil, eu quero ver você avançar a linha, tipo 

batalha naval. 

 

Entrevistado A: Eu sou santista, eu fico desesperado, a bola não vai para frente de jeito nenhum 

ou ela vai de lado ou ela vai para trás. 

 

Entrevistado V: Então, eu acho que vai desde disso, do cara conseguir ter a percepção. 

 

Entrevistado A: mas poderia ter um teste, não? de QI, sei lá, não é isso. 

 

Entrevistado V: Mas ai tem uma serie de atribuições, não só o cara ser inteligente. 

 

Entrevistado: Na base, por exemplo, tem muitos, são muitos treinamentos que mesura isso.  
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Entrevistado C: Isso se ensina? 

 

Entrevistado V: Isso se aprimora. 

 

Entrevistado C: Isso não se ensina, que é diferente do fisio, que é diferente de chutar certo, tocar 

certo. 

 

Entrevistado: Se o jogador ele não pensar, ele não consegue executar, é uma coisa as vezes que 

você fala que é simples quem está de fora, as vezes coloca um cone lá, que a gente fala que até 

as vezes o campo parece uma pista polvo, tem um monte de cone e tal, quem olha não entende, 

mas cada um tem uma função determinada ali pelo treinador ou pelo, ai tem muito jogador que 

tem dificuldade de fazer. 

 

Entrevistado V: Eu estava falando isso com o Fabinho ontem, a título para tirar o stress também 

eu pego um time de faculdade para dar treino, eu dou treino para o pessoa de medicina, 

inteligentíssimos, chega na hora do jogo, meu pai do céu, eles não conseguem entender, não 

conseguem entender o básico, o moleque do sub 11 se eu colocar ele para fazer os trabalhos de 

parte cognitiva, por que? porque a coordenação deles não foi trabalhada lá n trás. 

 

Entrevistado: É igual a parte motora, além dele pensar ele tem que fazer muito rápido o 

movimento com o corpo, coordenação e tudo então, não são todos que tem essa facilidade, isso 

se aprimora, mas que nem você falou, ensinar eu acho que... 

 

Entrevistado V: eu fico brincando com o rapaz que faz comigo o trabalho o Zé, estudou comigo, 

o Zé, imagina esse ai com estetoscópio, com bisturi na mão, cara, putz, ele não consegue passar 

por um cone. 

 

Entrevistado A: A mesma coisa é comigo, eu sou incapaz de conduzir uma bola por um metro. 

Entrevistado Victor: E nós incapazes de conduzir uma operação. 

 

Entrevistado A: Eu tenho pesadelo até hoje, que eu vou jogar no bola, põe no gol a bola entra 

de qualquer jeito. Vou ver se a gente esqueceu alguma coisa importante de perguntar. 

Equipamentos, vocês lembram de algum assim, que foi um marco quando introduziram? 



112 
 

 

Entrevistado: Acho que os (ininteligível) 

 

Entrevistado C: Como que chama isso: 

 

Entrevistado: (ininteligível) movimentos acinéticos, que ele mede a força da musculatura do 

jogador. 

 

Entrevistado C: Ah, isso o fisiologista saberia dizer para a gente melhor, ne´? 

 

Entrevistado: É um equipamento que você senta, é uma cadeira, você senta o computador tem 

um gráfico, por exemplo, ai pela idade do jogador, a categoria e tal, ele faz um movimento e o 

gráfico tem que atingir uma meta, se não atingir essa meta ele está franco então, tem que se 

trabalhar força. Eu já fiz esse trabalho, é muito chato de fazer, o jogador não gosta, porque você 

tem que dar o máximo, o cara está ali, vai, vai, vai. 

 

Entrevistado V: Outra coisa que eles fazem eu não sei se outro clube tem, eu vi no Atlético 

paranaense só, quando eu visitei lá agora, eles troaram todos os equipamentos para trabalho de 

propocepção, que é trabalho por peso do corpo então, não é aquela academia para você colocar 

ele ali, ai você coloca 20 quilos ai o cara dá aquela roubada, ele podia colocar 50, não, se ele 

faz com o peso do corpo dele, aqui, por exemplo, com o peso do corpo. Trabalho com borracha, 

funcional hoje em dia, enfim. 

 

 Entrevistado: O LPO o levantamento de peso, que eu não sabia da sigla, mas assim, 

antigamente você ia lá n academia, até hoje as academias são mais tecnológicas, você colocava 

o pesinho lá você mesmo, tem clube o São Paulo quase certeza que é assim, cada jogador já 

está definido então, o cartão tem o cartão ele põe o peso já vai automático, ai eu saio da máquina 

o Fabinho vai colocar o dele já muda automático a máquina que é que ele sabe que é para ele. 

Então, isso ganha tempo, facilita muito o trabalho individual de cada jogador, os clubes eles 

querem muito fazer individualizar cada jogador, porque igual eu tenho fibra rápida, um 

exemplo, ele tem fibra lenta, então, eles vão trabalhar para cada um de forma diferente, não 

adianta dar o mesmo treino para mim e para ele que na hora de render eu vou render diferente 

dele então, eles tentam potencializar isso daí. 
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Entrevistado V: Nós temos um menino, por exemplo, o Leo, o Leo do Mauricio, o Mauricio um 

rapaz que trabalha aqui com a gente, o Leo ele jogou base do Corinthians, foi emprestado para 

o ituano (ininteligível), agora ele foi para o Santos, cara detectaram fibra lenta, fibra rápida, não 

sei se o Mauricio chegou a te falar isso? Cara detectaram aqui tudo certinho, musculo, um puta 

de um trabalho, o cara vai ser artilheiro do campeonato, emagreceu, fino, fino. 

 

Entrevistada C: Isso influencia muito? 

 

Entrevistado V: Muito, muito. 

 

Entrevistado C: Isso vai definir a carreira do jogador? 

 

Entrevistado Victor: Isso vai definir. 

 

Entrevistada C: Até o tempo de vida útil, sei lá. 

 

Entrevistado V: Porque o cara ele estava, podemos dizer, largado. 

 

Entrevistado: Eu acho que a grande sacada hoje é prevenir lesão, porque o futebol está muito, 

hoje um atleta corre 12, 10 quilômetros numa partida, na época do Pelé era 6 quilômetros, 7, 

então, se corre muito, o que vai diferencia, que nem do Renato Augusto que ele falou, ele nunca 

conseguiu na carreira dele jogar um campeonato inteiro e no Corinthians ele conseguiu. 

 

Entrevistado C: ele veio para se recuperar. 

 

Entrevistado A: É impressionante, o cara está lá, depois (ininteligível). 

 

Entrevistado: Você sabe que essa parte tecnológica de fisiologia o Brasil é muito avançado, o 

Brasil é muito avançado comparando com muitos países da Europa, por exemplo, na Ucrânia, 

eu estava conversando com o Mauricio uma vez ele falou, tem um jogador que foi para lá, 

machucou e tal e o médico quando ele foi ver o jogador ele não fez exame, não fez nada ele só 

olhou, “ah, não, (ininteligível) isso” como assim, você não é vidente. Então assim, aqui o Brasil 

é muito avançado com relação a isso. 
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Entrevistado C: Por isso que muita gente vem se tratar aqui, porque tem muitas pessoas. 

 

Entrevistado: Quando eu joguei no Cazaquistão eu senti um (ininteligível) no joelho, jogando 

futsal, lá não tem não, foi só eu mesmo, de eu tanto ter me machucado eu já sabia me tratar, 

fazia gelo, tomava anti-inflamatório, ai fazia gelo e água morna, ai ligava para um amigo meu 

que era fisioterapeuta ele mandava fazer trabalho com faixa, ai mandava fazer os trabalhos 

(ininteligível), mas lá não tem. 

(ininteligível) 

 

Entrevistada C: eles paga bem, assim, as propostas... 

 

Entrevistado: Os caras também   levam médico particular. 

 

Entrevistado C: Ah, você tem que levar a sua equipe? 

 

Entrevistado: Não, as vezes não. 

 

Entrevistado: Sinceramente, o Renato Augusto ele foi para a China ele quis levar, porque ele 

sabia que os caras (ininteligível) 

 

Entrevistado: Ele sabia eu a carga de trabalho dele não ia ser tão boa e tão eficiente quanto aqui. 

 

Entrevistado: Ele sabe que para ele se manter na seleção, para ele manter aquele perfil, ele tem 

que ter alguém. 

 

 Entrevistado: Um dos maiores exemplos é Renato Augusto, porque ele está na seleção, seleção 

brasileira jogando ele é titular na seleção brasileira. 

 

Entrevistado C: eu até achei, para dizer a verdade, o cara levou (ininteligível) China, mas o cara 

jogou bem, se manteve eu diria, ele manteve. 

 

Entrevistado V: Sim, ele está competitivo. 

 

Entrevistado C: É, isso, eu achei ele competitivo. 
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Entrevistado: Você pode ver que o diferencial é isso ai, é o trabalho que ele levou do rapaz que 

era daqui, se ele não tivesse, se ele tivesse só fazendo o trabalho do clube lá que ele está. 

 

Entrevistado C: Não, não ia dar, ele ia perder ritmo de jogo. 

 

Entrevistado V: E tem muita coisa, igual, a gente tinha jogadores aqui no sub 20 do Corinthians, 

por exemplo, o moleque está desesperado, ele falou “Vitão, estou pagando academia, estou 

fazendo a tarde, sozinho” eu falei “mas como?”, “não, tem o preparador físico lá, que ele não é 

adepto da academia, ele quer fazer toda parte física com bola, dentro do campo, mas eu sinto 

necessidade que eu preciso de força então, a tarde eu vou para academia, eu faço uma perna, 

faço complemento de braço”. 

 

Entrevistado C: Então, essa manutenção, trabalho extra faz a diferença. 

 

Entrevistado V: Faz muito, faz muito. O especifico que a gente fala, detecta-se que o cara não 

é tão bom n virada de bola na perna esquerda, acabou o treino o cara faz 50 vezes a virada de 

bola com a perna esquerda, bola área ofensiva, bola área defensiva. 

 

Entrevistado: E esse jogadores tops ai como Messi, Cristiano Ronaldo, todos treinam a parte 

tem uma equipe, tem academia em casa, acabou o treino ele treinam sozinho, porque senão... 

 

Entrevistado: eu abri esse semana Globo. Com, ai passa uma monte de reportagem só de 

Neymar, Paris Sant Germain que ele vai (ininteligível) e de férias, ele está de férias, e o pessoal 

começa a cornetar que ele vai ser só mais u, que é isso, que é aquilo, pô, o cara treina todo dia, 

o cara está de férias, ah, ele vai para uma balada a noite, alguma coisa, mas de manhã ele já fez 

o trabalho dele, os caras treinam muito. 

 

Entrevistado C: Mas eu li não sei quem, um jogador que está de férias, que se você não treina, 

você tem que manter o ritmo de jogo senão você chega lá você lesiona. 

 

Entrevistado: Eu vou ser mais especifico que isso impossível, esses caras os dois jogaram, eles 

treinam todo dia, se não todo dia, quase todo dia, você não faz academia todo dia? Você não 
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corre todo dia? Olha o tamanho da panturrilha do Fabinho, ele nunca vai para, eu nunca joguei 

profissional, olha o meu tamanho, ´primeiro que eu sou muito preguiçoso. 

 

Entrevistado: É que o nível é totalmente diferente de treinamento diário e tal, mas assim, é 

automático. 

 

Entrevistado C: Faz parte já. 

 

Entrevistado V: O cara não consegue. 

 

Entrevistado: O cara se cobra, o cara se cobra (ininteligível) foi um exemplo, pô o cara mudou 

muito, ai acaba o treino de manhã e ai quando chega a noite ele tá com um cara na casa dele, já 

tem o cara com academia o Neymar tem academia na casa dele mesmo na Espanha, o caras para 

fazer trabalho de prevenção de lesão, que o futebol é totalmente diferente, é uma correria, força 

demais e lá é totalmente diferente, eu só de assistir eu canso. 

 

Entrevistado: E olha que jogou, eu pelo menos eu falo, acabava uma partida você fica esgotado, 

hoje você vê eles acabam uma partida tranquilo, porque é tudo treinamento. 

 

Entrevistado A: Nível de treinamento físico é de um atleta de performance. 

 

Entrevistado: Hoje os caras jogam quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, os 

caras já nem treinam, os caras jogam quarta, eu estava falando com u jogador nosso aqui, ele 

jogou domingo, ele jogou quarta, ai segunda ele concentrou, ele jogou quarta, quinta ontem ele 

já estava aqui, não foi nem em casa, deu um beijo na esposa já vasou, fica só hotel, campo, 

hotel, campo. 

 

Entrevistado V: Jogou terça, o jogo acabou 23:30 horas, o cara até ele baixar adrenalina é uma, 

duas três da manhã, ai acordou no outro dia, tal, não sei o que, então, fui fiz vistoria do seguro 

do carro, treinei a tarde, quinta-feira já viajei, concentrei quinta, jogo hoje de novo, ai depois 

falam que é fácil ser jogador de futebol. 

 

Entrevistado A: E essa coisa de concentração na Europa tem também? 
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Entrevistado V: Na maioria dos lugares não, na maioria dos lugares não, isso é um aspecto que 

o treinador brasileiro gosta muito. 

 

Entrevistado A: Porque o cara (ininteligível)? 

 

Entrevistado V: É que na cabeça, n cabeça não, acho que a gente prova com fatos, contra fatos 

não h argumentos como diz, e realmente tem, o jogador não consegue ficar uma noite em casa 

para ir jogar no outro dia, para ele é inconcebível, o cara que é solteiro ele, via de regra assim, 

mas vem mudando, vem mudando. 

 

Entrevistado: É, o Flamengo tentou aderir isso ai com o Muricy, eu falei com o meu cunhado 

ele estava lá, ele estava tipo assim, ele estavam indo para o hotel o jogo era domingo 19 horas 

eles estavam indo de manhã para o hotel, só para se encontrar, fazer (ininteligível) essas coisas, 

ai quando era jogo fora tinha que viajar mesmo um dia antes, mas o Muricy estava colocando 

isso. 

 

Entrevistado: E isso funcionou? 

 

Entrevistado: Ah, o Flamengo foi vice do carioca, assim, mas os caras têm que se cobrar, tem 

que se cobrar, pô, eu vou ficar em casa, é melhor do que ficar num hotel, estou com meu filho 

aqui, estou com minha esposa, vou ficar de perna para cima no sofá. 

 

Entrevistado: Igual o Marcio, que o cara tem filho, mulher, dois filhos. E o cabeça virada do 

Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que saco de carvão já ficava até no porta-malas do carro? É 

muita coisa na cabeça do jogador, é muita, a gente brinca que são muitas forças ocultas. 

 

Fim da transcrição.   
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM GERENTE DE FUTEBOL 

DE CATEGORIA DE BASE 

 
Entrevistado A: É porque ele deve atuar nesse mestrado no pós-graduação lato sensu, que 

oferece mestrado, MBA e eles funcionam num outro prédio. 

 

Entrevistado B: Ah, sim. Por isso até que eu estava em dúvida se era aqui, porque uma vez eu 

fui lá também e ele pediu para eu falar com a turma dele sobre... Eu estava no Corinthians nessa 

época e nós tínhamos refeito todo o projeto de franquias com uma roupagem nova e em 2000 

foi lançada a escola Chute Inicial. Realmente a coisa foi bem, tem tido bastante sucesso, mas 

foi em outro prédio, por isso até que eu estava estranhando aqui. Mas, beleza. Vamos começar? 

 

Entrevistado A: Vamos. 

 

Entrevistado B: Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou gaúcho, fui jogador profissional, 

sou de Pelotas, comecei na base dos clubes de Pelotas. Depois fui comprado naquela época pelo 

Internacional, na época áurea do Figueroa, Falcão, Carpegiani. Depois eu vim para São Paulo, 

rodei por alguns clubes, joguei aqui na Portuguesa. Quando eu vim para a Portuguesa tinha um 

diretor da Portuguesa que era professor de uma faculdade de Guarulhos, de educação física, e 

meu pai sempre falava assim: “Você vai jogar bola, mas você vai estudar, é a única coisa que 

eu quero”. Eu dizia: “Pai, eu te prometo”. Aí meu pai faleceu, eu tinha que cumprir a promessa.  

Entrevistado A: Compromisso de honra. 

 

Entrevistado B: Foi. Então eu fiz a faculdade de educação física, depois fiz uma pós-graduação. 

Na época a GV lançou uma pós-graduação em que participaram a Hortência, Marta, Clodoaldo. 
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Era o auge, ali praticamente estava se falando em marketing esportivo, foi uma experiência 

muito legal, mas foram só seis meses e depois eu fiz um curso de gestão, que me ajudou muito 

em relação a isso. Aí eu comecei a trabalhar numa escola particular, o Colégio Magno, que era 

de um preparador físico, o José Roberto Guimarães. O José Roberto dava aula nessa escola e a 

gente ficou muito próximo. Quando a Rix veio para o Brasil, o José foi trabalhar com futebol 

como gerente de futebol do Corinthians. Foi aí que eu voltei para o futebol como gerente da 

base do Corinthians. Depois a Rix fechou parceria com o Corinthians em Cruzeiro. Na verdade 

a Rix queria fazer uma liga independente para tirar da Globo. Quando a Globo percebeu isso, 

porque o projeto da Rix era fazer parceria com clubes grandes por região, então aqui em São 

Paulo era Corinthians, em Belo Horizonte foi o Cruzeiro, tinha um time do Rio, tinha um time 

do Sul, Norte e Nordeste, a Globo percebeu e falou: vou parar com a brincadeira, só pode fazer 

parceria com dois clubes. Já não tinha como retroagir. A Rix durou pouco, teve problemas 

financeiros na Argentina e as dificuldades com relação aos clubes brasileiros também 

aceleraram o processo de encerramento da parceria. Aí o Corinthians me convidou para 

continuar e eu fiquei dez anos no Corinthians. Quando o Andrés entrou, o Andrés jurava que 

eu era o melhor gestor de base no Brasil, mas eu durei dois meses. Ele falou para mim: 

“Infelizmente, eu tenho que trazer pessoas para eu me tornar presidente. Você é o melhor, mas 

você está fora”. Sem problema. 

 

Entrevistado A: Tem que fazer concessões. 

 

Entrevistado B: É, faz parte, como também foi a questão do Santos agora. Aí eu rodei, no 

Cruzeiro a gente teve uma experiência boa, porque cada clube tem uma forma de gestão. Na 

verdade no Cruzeiro a gente já sentiu uma diferença muito grande com relação ao Corinthians, 

porque tinha um número muito pequeno de diretores e no Corinthians era aquela coisa, 10 ou 

12 diretores, você não sabe nem quem manda, todos mandam e todos desmandam. Então fica 

aquela coisa, um dá uma ordem, outro dá uma contraordem e aí fica aquele jogo de poder. Mas 

no Cruzeiro era uma coisa mais enxuta e a coisa funcionava mais. Nessa época, 2000, a base 

do Cruzeiro era uma base que formou e que vendeu muitos jogadores. Aí já começa um primeiro 

case de venda de jogadores, nós fomos para um torneio na Alemanha e Holanda. Não sei se 

vocês conhecem o Maxwell, que foi lateral esquerdo e foi até da seleção brasileira, foi 

convocado e agora desconvocou. O Maxwell foi vendido num torneio que nós fizemos na 

Holanda, ele foi visto por uns empresários lá. Na verdade não só o Maxwell. O Gomes, que era 

goleiro, ficou muitos anos no Tottenham. Quem mais? O Luizão, que é zagueiro, está até hoje 
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em Portugal. Então esses torneios na verdade eram mais para mostrar os jogadores e futuros 

negócios. O Cruzeiro vendeu vários jogadores. 

 

Entrevistado A: Era um torneio das equipes de base? 

 

Entrevistado B: De base, categoria Sub 20. Isso em 2000. O Cruzeiro vendeu nessa época o 

Luizão, o Gomes e o Maxwell, três jogadores. 

 

Entrevistada C: E eles eram jogadores formados pelo Cruzeiro? 

 

Entrevistado B: Tem uma diferença. Entra em alguns pontos e até hoje a gente não consegue 

definir o que é formado. Para mim, formado é quando o clube... Às vezes falam assim: tal clube 

tem uma categoria de base excelente e forma muitos jogadores. Às vezes não é isso, ele compra 

muitos jogadores para a base e aí vende ou leva para o profissional, promove para o profissional 

e o menino dá certo. Formar eu considero quando ele começa pequenininho e ele é 

desenvolvido, porque eu acho que o grande mérito do clube é ter um trabalho eficiente no 

desenvolvimento das habilidades desses jogadores, eu acho que esse é o papel fundamental das 

bases. Na verdade o Gomes era do Guarani, foi comprado pelo Cruzeiro, o Maxwell era um 

jogador do Cruzeiro e o Luizão era um jogador da Euro Sports, que era o antigo Juventus, que 

tinha uma base sensacional, o Juventus sempre foi um clube que vendeu muitos jogadores para 

clubes grandes, porque tinha um bicheiro que na época tinha muito dinheiro, ele trazia os 

meninos para o Juventus, dava um salário muito bom para os meninos, os meninos sabiam que 

iam ser negociados e aí o Juventus desovava os meninos nos clubes grandes. Mas esses torneios 

ainda existem hoje, alguns clubes continuam levando os jogadores. Tem até uma situação muito 

interessante, eu tive um estagiário comigo lá no Corinthians, ele foi por 12 anos scout do 

Arsenal. Ele circula muito, hoje ele está na Copa América. Então esse cara ficou sendo scout 

do Arsenal na América do Sul e ele faz o levantamento dos jogadores para o clube inglês. 

 

Entrevistada C: Scout é de coringa? 

 

Entrevistado B: Scout é um tipo olheiro. Só que o scout tem que ter muito mais recursos, tem 

que fazer relatórios mais aprofundados e um controle mais agressivo dos jogadores para mandar 

o relatório para o clube, para o clube vir para cá na certeza de que vai levar esse moleque, pelos 

relatórios que o cara fez, ele se encaixa no perfil do clube.  
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Entrevistado A: Scout é um funcionário do clube? 

 

Entrevistado B: Ele era. Os clubes europeus têm esse tipo de serviço, os scouts ficaram até 

famosos, porque descobrem os jogadores. O Denilson, do São Paulo, foi levado para o Arsenal 

pelo Sandro e ficou muitos anos no Arsenal. Outros jogadores também foram levados. A partir 

de 2000 para cá, de alguns torneios, Copa São Paulo, Copa BH, esses scouts já têm os 

calendários e eles vêm para cá já para olhar os meninos, então os caras já vão fazendo o 

acompanhamento, às vezes eles conhecem mais os jogadores do que nós mesmos. Agora não, 

porque a lei mudou, mas antigamente eles saíam com 16, 17, eles iam com a família embora. 

Mudaram a lei justamente para dificultar. Voltando ao Cruzeiro, o Cruzeiro tinha uma base 

muito bem organizada e com olheiros, tinha uma rede de olheiros muito boa que levava os 

jogadores de qualidade para lá e esses meninos subiam para o profissional e às vezes nem 

chegavam a subir para o profissional, já eram negociados. Maxwell é um deles, se fez um jogo 

no profissional, acho que foi o único. Então o Corinthians começou a partir da vinda da Rix 

para cá, o presidente era um americano que trabalhava no México, ele começou a mostrar para 

a direção do Corinthians que o Corinthians tinha que internacionalizar a marca, que tinha que 

se expor para fora, tinha que levar as categorias de base. Aí começou a viajar. Mas é o tal 

negócio, depois que a gente saiu, muitas coisas que tinham avançado retroagiram, porque os 

caras falavam: não tem nada a ver, isso e aquilo, não tem dinheiro e tal, nós não vamos, tem 

que ser tudo pago. Agora vamos para o Santos. Qual é o diferencial que a gente vê no Santos? 

O Santos é um clube em que a estrutura é muito precária, muito precária. Quando a gente fala 

em Santos, a gente vê o Santos do Pelé, só que o Santos parou no tempo do Pelé. A estrutura 

física do Santos é medíocre, é vergonhoso. Principalmente na época da Copa, a gente vinha 

com uma sequência de conquistas na base muito grande, nós ganhamos duas copas São Paulo, 

uma Copa do Brasil, Campeonato Sub 17, Campeonato Sub 15. A mídia estava constantemente 

divulgando a base do Santos. Na época da Copa vieram muitos olheiros e muitas pessoas que 

admiravam o Santos da época do Pelé foram a Santos para conhecer a estrutura, a Vila Belmiro 

e o CT. Quando chegavam lá, a gente sentia a decepção: mas é isso aqui? É isso aqui, 

infelizmente é isso aqui. Uma coisa que choca muito a gente é que você acha que Santos por 

ser muito próximo de São Paulo, você está acostumado com as pessoas de São Paulo, mas você 

estranha o pensamento das pessoas em Santos. Os caras falavam assim: você tem que se 

acostumar com as pessoas daqui, aqui é Interior. É uma cidade praiana turística, mas a cabeça 

das pessoas é do Interior. Logo que nós chegamos, eles ficavam falando que eu era corintiano, 
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umas bobagens grandes. Com o tempo eles perceberam que realmente não dá para falar dos 

caras que vieram, os caras ganham tudo. Nós revelamos dez jogadores para o profissional. Teve 

um jogo agora contra o Corinthians, parece que tinha oito jogadores da base. Mas qual é a 

diferença do Santos? Ah, nós temos no Santos uma rede de captação muito boa. Não, não temos. 

Nós temos um grupo de profissionais fora do normal. Não, nós temos profissionais de mercado 

e tal, comissões técnicas. Até tinha que ter uma cobrança mais agressiva para que eles realmente 

introduzissem uma metodologia que a gente colocou desde o primeiro. Nós chegamos lá e 

encontramos uma estrutura precária, inchado. O que a gente acredita? Aí retomo aquela questão 

da formação, não é que o clube é um bom formador. Tem comissões técnicas de excelente 

profissionais, onde a metodologia de trabalho é aplicada diariamente, respeitando a faixa etária, 

para que você possa promover e consequentemente vender os jogadores. Lá a gente teve uma 

dificuldade muito grande, porque os caras estão acostumados com aquela rotina de treino e 

aquele método de treino também ultrapassado. Então a gente teve que ministrar treino para os 

treinadores, quer dizer, implantar uma metodologia para os treinadores para que a gente pudesse 

ter uma melhora. Praticamente nós mandamos mais de 120 meninos embora, isso chocou 

demais os caras. 

 

Entrevistado A: Em que ano foi isso? 

 

Entrevistado B: Isso foi em 2013. 

 

Entrevistado A: Você ficou lá? 

 

Entrevistado B: Fiquei até agora, até o final de fevereiro. 

 

Entrevistado A: E começou quando? 

 

Entrevistado B: Comecei em 2013. O presidente falava assim: “Você é louco, cara. Você vai 

mandar 120?”. 

 

Entrevistado A: Tinha quantos? 

 

Entrevistado B: A nossa meta era ter por categoria 22 ou 23 jogadores, tinha 60. Então tinha 

que enxugar.  
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Entrevistado A: Desculpe ficar te chamando. 

 

Entrevistado B: Não, não. Vai perguntando.  

 

Entrevistado A: Quantas categorias? 

 

Entrevistado B: Lá nós tínhamos 11, 13, 15, 17 e 20, cinco categorias. Nós criamos o 12 e o 14 

para que a gente realmente pudesse identificar o trabalho por faixa etária. Então a gente 

estipulava metas para os treinadores desenvolverem por categoria. No final do ano fizemos a 

reunião, chamamos os pais e a gente teve que colocar: “O nosso método de trabalho é com 

equipes reduzidas, ninguém vai impedir que futuramente algum menino de vocês volte para o 

clube, mas a gente entende que trabalhar com 60 garotos numa turma por dia não tem benefício 

nenhum, eles não vão para jogo, eles não têm atenção, eles simplesmente vão ficar aqui por 

estar e a gente não quer, a gente acha que se eles forem para outro clube e se desenvolverem a 

possibilidade de voltar mais para a frente está aberta, ninguém vai fechar a porta para eles”. Foi 

entendido. Aí nós fomos jogar um torneio na África, a Fifa organizou esse torneio junto com a 

Federação da África do Sul. Convidaram o Santos e nós tínhamos ali clubes ingleses, italianos, 

da América do Sul nós e Boca, portugueses. Nós fomos campeões. 

 

Entrevistado A: Onde foi o torneio? 

 

Entrevistado B: África do Sul. Desse torneio eu escutei nessa semana que tem um menino, o 

Caio, que já está sendo vendido. Por quê? Porque foi um destaque nesse torneio. Agora vamos 

entrar na questão da venda desses meninos, da internacionalização. Como é que de repente um 

menino é exposto para fora? Primeiro por essa questão dos scouts, que hoje em dia já é muito 

comum. Por exemplo, há muitos anos existe a Copa Nike, que é uma categoria Sub 15. 

Antigamente a Copa Nike era aberta, então vinham muitos empresários assistir à Copa Nike, 

que era só dos clubes grandes do Brasil, os campeões de cada Estado vinham para cá, 

geralmente São Paulo e Rio. Eles faziam com alguns clubes aqui em São Paulo, alguns clubes 

no Rio e nas finais vinham para São Paulo. Os empresários já sabiam do evento, sabiam que a 

nata dos jogadores brasileiros estava ali, eles vinham para cá assistir. Com a mudança da lei de 

não permitir mais o clube estrangeiro levar o atleta e a família para lá, a gente está perdendo. 
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Tem muito jogador na seleção, Firmino é um exemplo disso, ficou muito pouco tempo aqui e 

foi vendido.  

 

Entrevistado A: Menor de 18, é isso? 

 

Entrevistado B: Com menos de 18. 

 

Entrevistado A: Só pode ser vendido se tiver 18.  

 

Entrevistado B: Agora é aos 18, mas antigamente eles iam embora. Em Alagoas tem o 

Corinthians alagoano, é um absurdo o que esse clube vende de jogadores moleques, a gente 

acha que continua ainda vendendo, porque não tem muita divulgação, esse clube existe para 

vender jogador. Os caras vão lá ver os jogadores e já saem com os jogadores para fora. Com 

essa vinda dos scouts para cá cada vez mais acelerou o processo de ida dos jogadores para fora. 

O David Luís é um caso. O Marcelo, lateral, foi muito cedo embora. O Liverpool tinha os dois 

gêmeos que eram do Fluminense, um lateral direito e um lateral esquerdo, esses meninos foram 

com 15 ou 16 anos e continuam jogando lá. Um parece que foi emprestado agora, o lateral 

esquerdo foi emprestado e o direito continua. Então cada vez mais cedo a mercadoria ia saindo, 

porque realmente eles tratam como mercadoria e, infelizmente, o diretor do clube também. É o 

tal negócio, o clube está andando bem, mas ele precisa de dinheiro para pagar, a gestão continua 

ruim. Estava escutando no rádio vindo para cá que hoje a bancada da bola tentou barrar, só que 

os caras chegaram 40 minutos atrasados, a lei foi aprovada e os caras estavam tumultuando 

porque eles chegaram tarde. Olha que absurdo, eles queriam se opor à aprovação da lei, 

chegaram tarde e agora querem tumultuar para barrar. 

 

Entrevistado A: Qual lei? 

 

Entrevistado B: A lei do futebol. 

 

Entrevistado A: Foi votada hoje, né? 

 

Entrevistado B: Foi votada hoje. Então o bom senso estava lá, todo mundo que queria aprovar 

estava certinho no horário. Os caras que queriam barrar chegaram depois e ainda querem 

tumultuar. 
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Entrevistado A: Foi aprovada. 

 

Entrevistado B: Foi aprovada, mas agora está um tumulto, os caras querem barrar. Nós voltamos 

da África e o Santos, pelo estatuto, tem um presidente e um comitê de gestão, aí chegou um 

italiano lá no clube e disse que estava interessado no Caio. O Caio era empresariado pelo Beto, 

que foi da seleção de Portugal e jogou aqui no Brasil. Ele falou assim: “Tudo bem, o senhor me 

faça uma proposta por escrito pelo clube e a gente vai encaminhar à direção”.  

 

Entrevistado A: Esse senhor italiano que chegou é um scout? 

 

Entrevistado B: Ele vive no Brasil, é um representante do clube no Brasil. Então ele deve ter 

uma ligação, não sei se profissional ou não.  

 

Entrevistado A: Com qual clube? 

 

Entrevistado B: Era o Napoli. Aí eu falei para ele negociar com o presidente, porque questão 

de dinheiro é complicada demais. Teve a reunião e me chamaram para participar no comitê de 

gestão. Aí um dos diretores falou assim: “Você está aqui há pouco tempo, mas eu vou te ensinar 

uma coisa, o Santos não vende jogador de base”. Não? Quase que eu falei para ele: mas o meu 

salário está atrasado. (risos) “Não, não, nós não vendemos jogadores de base”. Então eu vou 

ligar para dar uma satisfação para o italiano. O Santos na venda do Neymar fez uma parceria 

com o Barcelona. Isso ainda vai muito que falar. Nós mandamos o preparador físico do Sub 20, 

mandamos um preparador do Sub 13 e um coordenador do Futsal, para ver justamente 

metodologia de trabalho e tal. Foi muito bom, foi excelente. 

 

Entrevistado A: Isso foi quando? 

 

Entrevistado B: Foi em 2013 também. 

 

Entrevistado A: Em função da negociação do Neymar, eles abriram, é isso? 

 

Entrevistado B: Lógico. Eles queriam fazer um laço de amizade com o Santos, porque o valor 

que o Neymar supostamente foi vendido foi presente de pai para filho. Só que agora a coisa 

está aparecendo. Então foram esses profissionais para lá, foi muito bom porque reforçou 
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bastante tudo que a gente vinha desenvolvendo e o embasamento da metodologia que a gente 

estava usando era muito próximo do de lá.  

 

Entrevistado A: Essa metodologia você desenvolveu sozinho, como foi? 

 

Entrevistado B: A gente vinha estudando, praticamente você vai vendo como cada clube está 

trabalhando e você vai criando de repente um perfil de trabalho que você acredita que vai ser 

positivo.  

 

(interrupção) 

 

Entrevistado A: Você estava falando da metodologia. 

 

Entrevistado B: E também com o Sandro. O Sandro já está no último módulo da Uefa. Hoje no 

Brasil não tem a menor dúvida de que ele é o cara mais preparado desses treinadores todos aí, 

Filipão, Muricy, qualquer um deles, Oswaldo de Oliveira e tal. A gente vê o trabalho do dia a 

dia de cada treinador, eu cheguei a pegar o Muricy lá no Santos, peguei o Oswaldo, já vi o 

trabalho do Filipão muitos anos, eu joguei com o Mortoza, era muito próximo. Então a gente 

criou essa metodologia em função do que o Sandro nos trazia dos cursos da Europa e da vivência 

que a gente continuava estudando aqui e foi implantando vendo o dia a dia.  

 

Entrevistado A: Você tem um curso de educação física? 

 

Entrevistado B: Sim.  

 

Entrevistado A: Aonde? 

 

Entrevistado B: A faculdade eu fiz aqui em São Paulo, em Guarulhos. Na verdade esse 

preparador físico do José Roberto, o José Elias de Proença, praticamente me levou para lá e 

depois me levou para o colégio. 

 

Entrevistado A: Levou para onde? 
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Entrevistado B: Ele me levou para a faculdade lá em Guarulhos e depois ele era o coordenador 

dessa escola particular, do Colégio Magno. Depois ele saiu da coordenação, porque foi ser 

preparador da seleção, e eu fiquei como coordenador por muitos anos lá.  

 

Entrevistado A: E ele tem uma formação em futebol? 

 

Entrevistado B: Ele tem uma formação também e obrigava a gente a estudar. O homem 

mandava, meu pai ressuscitou, reencarnou nele.  

 

Entrevistado A: Seus pais são alemães ou italianos? 

 

Entrevistado B: Meus pais são italianos.  

 

Entrevistado A: Primeira geração ou segunda geração? 

 

Entrevistado B: A minha avó falava fluentemente italiano, era uma italianona grande de olho 

azul, bem azul, ela falava mais italiano do que português. Só que eu convivi pouco, porque saí 

de casa com 16 anos, já fui jogar fora no Inter. Então a gente vivenciou muito o que jogou em 

categorias de base e depois o que trabalhou em categorias de base. Você vai formulando e 

elaborando padrões e conceitos de conteúdos que tem que desenvolver. O presidente do Santos 

falava assim: “Porra, meu, você chegou aqui, mas você consegue impor uma coisa que nunca 

ninguém fez”. Eu dizia: “Presidente, eu sei o que estou fazendo”. E ele: “Mas você está muito 

convicto. Você acha que vai dar certo?”. Eu acredito que dois ou três anos é o tempo ideal, mas 

às vezes a gente já tem uma estrutura no clube. Por exemplo, desses jogadores que estão hoje 

no Santos, Gabigol, se tu me perguntar se eu morro de paixão pelo Gabigol, não. Não acho que 

o Gabigol deveria ter sido promovido para o profissional. Não foi comigo, eu disse que foi um 

erro deles. A formação desse menino está muito incompleta, é um menino que se posiciona 

errado, o drible é falho, a perna direita dele é falha, o cabeceio dele é falho, ele é egoísta demais. 

Eu já estou citando muitos pontos negativos. Qual é o ponto positivo dele? Finaliza bem com o 

pé esquerdo e ele tem um poder de fazer que é instinto do cara, ele é um goleador. Teve outro 

menino lá que foi até para a Europa depois. O destino às vezes marca demais, o Gabriel não 

tinha sido relacionado, foi assistir ao jogo, o outro estava concentrado, comeu e na hora do 

aquecimento passou mal, vomitou. Aí viram o Gabriel lá na arquibancada: “Você vai ter que ir 

para o banco”. Ele falou assim: “Como? Eu acabei de jantar”. “Não, não, você vai ter que ir 
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para o banco, deu um problema”. Chamaram, o moleque foi para o banco, na metade do 

primeiro tempo o atacante se machucou, ele entrou e na segunda bola fez gol. Aí a mãe no outro 

dia foi no presidente e falou: “Meu filho é o máximo, meu filho é herói”. Mas a grande 

preocupação é justamente essa, você tem que promover jogadores já prontos. Então nós 

conseguimos promover dez jogadores. O Oswaldo de Oliveira queria mais um, eu falava assim: 

“Oswaldo não está pronto, ele é muito imaturo”. Na verdade eram dois. O histórico de vida 

desse menino é tão triste que no primeiro insucesso dele a gente vai ter problema seríssimo com 

esse menino. Qual é o histórico de vida dele? O pai é presidiário, praticamente não tem pai, a 

mãe era alcoólatra e morreu atropelada porque estava embriagada, o tio foi atropelado junto 

com a mãe e está tetraplégico, o menino é criado por uma avó, o irmão dele é alcoólatra. Nós 

temos que cuidar desse menino mais tempo do que leva-lo para o profissional. Na base você 

está no dia a dia com os meninos, você conversa, eu sempre gostei de trabalhar na base porque 

fui professor muito anos, minha mãe foi professora, minha esposa é professora, meu irmão é 

professor, a minha irmã é médica, mas também é professora. Então está na raiz. O que eu falo 

para eles não posso falar para o mundo profissional, porque é muita frescura, é muito melindre, 

aquela bobagem, magoou e tal. Para um moleque eu falo o que falo para os meus filhos, eu trato 

como trato meu filho, não pense que eu paparico meu filho, trato igual, pego pesado. Se você 

quer dar uma educação, você tem que de repente mostrar o que pode e o que não pode. Se o 

cara de repente vai para o lado errado, ao menos ele sabe que a gente mostrou o caminho. Então 

o Santos é um clube que tem um diferencial assim: a torcida abraça o jogador. Esse é o grande 

diferencial, o jogador da base do Santos. Bom, eles gritavam Gabriel e vaiavam o Damião, a 

torcida empurrou o Damião para fora. O Damião tem ódio do Santos terrível, porque ele não 

foi aceito por causa do Gabriel. E hoje o Gabriel é reserva, só que ele é reserva para outro que 

é da base, o Giovani. Então aí não tem problema, o problema é ser reserva de um que custa 

tanto.  

 

Entrevistado A: Ah, eu me lembro dessa história. Fala um pouco mais disso que você acha que 

é o diferencial do Santos, porque você disse que não é a estrutura. 

 

Entrevistado B: Não. 

 

Entrevistado A: O que é então? 
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Entrevistado B: Eu acho que o diferencial é o próprio menino da base, o menino que tem idade 

para a base. Eu tive um caso lá, o menino se chama Jorge, ele jogava no Aldax do Pão de 

Açúcar. Quando o Audax se desfez com a venda para o Carrefour, o Brunoro foi para o 

Palmeiras e a gente queria levar o menino, então ficou Palmeiras e Santos disputando o menino. 

Aí eu falei para ele: “Cara, eu não posso te falar que eu vou dar mais que o Palmeiras, eu nem 

sei nem quanto o Palmeiras vai te dar, o que eu posso te dar é isso, te dou esse celular e o teu 

salário por mês é esse”. Aí ele falou assim para mim: “No Palmeiras eles querem me dar cinco 

celulares por mês, mas eu quero ficar no Santos porque no Santos eu sei que vou jogar e vou 

subir para o profissional, no Palmeiras não vai acontecer nada”. Eles sabem que no Santos a 

oportunidade de serem promovidos é praticamente 90%. Lógico, o cara tem que merecer e ter 

sucesso. Tem muito moleque que vai aparecer agora no Santos. Esse menino que eu estava 

falando, o Diogo, os scouts europeus já estavam querendo leva-lo. Quando a gente jogou na 

África, ele foi um destaque. Esse moleque se chama Diogo, ele rompeu um cruzado e eu era o 

pai dele. Ele ia para casa, a última que eu descobri dele um pouquinho antes de eu vir embora, 

não deu nem para dar uma dura nele, diz que ele estava com um amigo andando de carro e 

capotaram o carro. Esses dias ele mandou uma mensagem: “Estou com saudades”. (risos) Só 

tomava dura e está com saudades.  

 

Entrevistado A: Precisava dessas duras. 

 

Entrevistado B: Precisava disso. Esse menino é um potencial, esse menino vai estar com certeza 

em clube grande, se Deus quiser e o joelho recuperar bem, vai estar no Santos e vai ser vendido 

rapidinho.  

 

Entrevistado A: Você já explicou, mas eu queria ouvir de novo, porque isso é crítico para nós. 

O que a seu ver então faz com que o Santos tenha sucesso? 

 

Entrevistado B: Eu acho que o jogador escolhe o Santos porque ele sabe da oportunidade que 

vai surgir e principalmente ele sabe que a torcida vai dar respaldo para ele. Eu trabalhei dez 

anos no Corinthians, a torcida do Corinthians também gosta dos jogadores de base, só que ela 

não tem paciência como a do Santos. A do Santos abraça o menino, incentiva o menino, o 

menino está mal e ela não descarta ele, ela sempre está tentando fazer com que ele se sinta bem 

dentro de campo para que ele possa jogar. Um exemplo disso agora é esse menino Lucas Otávio. 

Não sei se vocês têm visto jogo do Santos ultimamente, é um baixinho. 
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Entrevistado A: Não reparei. Eu sou santista, mas não reparei. 

 

Entrevistado B: Repara nele. Ele foi campeão com a gente na Copa São Paulo. Os caras falavam 

assim: “Mas você vai promover esse moleque com esse físico?”. Vou porque no Santos ele 

joga, realmente ele está jogando e está jogando bem, está se firmando, é um jogador que tem 

uma característica de brigador, ele é fortinho. Então a gente sabe que em outro clube não teria 

essa aceitação.  

 

Entrevistado A: Por que a torcida do Santos aceita mais do que a dos outros? 

 

Entrevistado B: Acho que é uma situação de história do clube. Pelé veio da base, Clodoaldo 

veio da base, a grande maioria dos ídolos brasileiros e santista veio da base. É por isso até que, 

quando a gente que não é de Santos vai trabalhar no clube, eles implicam, porque o cara não 

tem raiz. Eu falava para eles se preferiam a gestão que estava antes, que comprovadamente 

fizeram uma auditoria lá e me mandaram alguns documentos para eu assinar, eu não queria 

assinar, era tudo rolo.  

 

Entrevistado A: Você pode elaborar um pouco sobre isso ou é delicado? 

 

Entrevistado B: Não, não. Por exemplo, eles iam jogar um torneio em BH, eles viajavam com 

uma verba para complemento de alimentação. Jogador come muito, é uma coisa absurda. (risos) 

É a fonte de energia dele. 

 

Entrevistado A: Lógico, é jovem. 

 

Entrevistado B: Eles tomam café da manhã, você força o cara acordar para tomar o café da 

manhã oito horas, dez horas geralmente, se jogar à tarde, já tem um lanchinho, meio-dia 

almoçam, o jogo é às cinco, às três você vai dar um lanche, depois tem o jantar e o lanche 

noturno. Constantemente o cara está comendo. Na concentração você engorda muito, é uma 

coisa absurda, você vai lá olhar para ver eles estão comendo e vai comer. Uns precisam comer 

mais e outros a gente administra: “Maneira aí, bolo deixa para os magrelos”. Aí os caras iam 

com essa verba e traziam nota sem CNPF, umas coisas completamente absurdas. Eles tinham 

saído porque pegaram um monte de irregularidades. Nota de gelo, consomem muito gelo 
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também, mas gastaram mil e poucos reais de gelo no torneio. No final de ano a gente tem que 

fazer o balanço e tem que contratar uma auditoria para auditar a gestão, aí pegaram. Eles 

precisavam que eu assinasse como gestor para fechar o balanço. Eu disse: “Tudo bem, faz um 

documento que não foi na minha gestão”. Aí fizeram o documento e eu levei para o presidente: 

“Não, não, a gente já está sabendo disso tudo”. O grande problema dos clubes brasileiros é a 

gestão. Eles têm dinheiro demais, só que gastam muito errado e também há muitos desvios. 

Isso, infelizmente, em todos, até no Cruzeiro que era mais organizado.  

 

Entrevistado A: Desculpa insistir nesse ponto. Então tem uma história no Santos. Por que será 

que o Santos tem essa história de promover e ter mais ídolos do que outros? 

 

Entrevistado B: Porque o Santos na época de Pelé era o clube que internacionalizou a marca. O 

Santos jogava mais fora do que no Brasil, Libertadores, mundiais, ia para a Itália. Entre 

convidar Santos e Corinthians, Palmeiras ou Cruzeiro, é Santos, eles conhecem o Santos, tanto 

por causa do Pelé como pelo Santos naquela época ir pelo mundo inteiro jogar e participar dos 

torneios. O meu modo de ver é esse. Depois da era Pelé teve uma continuidade, veio o Neymar. 

O único ponto negativo foi aquele amistoso de oito a zero, pelo amor de Deus, foi terrível. Mas 

aí veio o Neymar, agora parece que é o Gabriel. 

 

Entrevistada C: Robinho, Diego. 

 

Entrevistado B: Robinho e Diego também. 

 

Entrevistado A: A geração dos jovens. 

 

Entrevistado B: É a geração e todos formados na base. Não é que eles foram comprados e 

levados para lá. Uma vez eu estava falando com o presidente numa reunião, eu falei que tinha 

detectado só uma coisa que não era explorada bastante lá e a minha ideia era justamente era 

justamente fazer o oposto do que eles estavam fazendo. Categoria Sub 11, Sub 12 e Sub 13 o 

Ministério Público não deixa você alojar, você só pode alojar jogadores a partir de 14 anos, aí 

eles moram no clube, o clube tem a responsabilidade de educar, de alimentar, de cuidar, 

dentista, tudo é responsabilidade do clube. Já que até 14 anos eu não posso alojar, nós temos 

que valorizar a Baixada, pegar essas crianças da região das praias e colocar para jogar. Eu disse 

que seria uma forma de atrair todos esses meninos, porque os clubes de fora vêm buscar esses 
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meninos aqui. Só que aí a gente acabou com um comércio que tinha lá, que era esquema mesmo, 

o cara ligava para a pousada, a pousada já marcava um teste para o menino.  

 

Entrevistado A: Como era? 

 

Entrevistado B: A gente quebrou as pousadas. O menino ligava para a pousada, a pousada já 

marcada o teste no Santos.  

 

Entrevistada C: Ela intermediava. 

 

Entrevistado B: Exatamente. Era como se fosse um representante do clube.  

 

Entrevistada C: Era empresário do menino. 

 

Entrevistado B: Praticamente. Se o menino fosse aprovado, aí já entravam os agentes e tal.  

 

Entrevistada C: E morava na pousada. 

 

Entrevistado B: E morava na pousada. 

 

Entrevistado A: Hum, entendi, o interesse da pousada era esse. 

 

Entrevistado B: O interesse da pousada era de que o menino ficasse morando lá. 

 

Entrevistado A: Pelo Sub 11. 

 

Entrevistado B: E por consequência a pousada tentava atrair os agentes, agentes entre aspas, 

para levar para a pousada. Aí eles faziam torneios.  

 

Entrevistado A: O agente no caso era... 

 

Entrevistado B: O cara que levava o menino. 

 

Entrevistado A: Alguém da Baixada. 
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Entrevistado B: É. 

 

Entrevistada C: Porque existem formas de entrar, vídeos. 

 

Entrevistado B: Sim. A gente valorizou o Futsal do Santos, que era uma fonte boa, o Robinho 

saiu de lá, Neymar saiu de lá. Muitos jogadores no futsal começam a jogar desde os oitos anos, 

isso a gente valorizou. Franquias do clube a gente também valorizou. 

 

Entrevistada C: Franquias são as escolinhas, né? 

 

Entrevistado B: As escolinhas. A gente foi trazendo tudo isso para ter o acerto.  

 

Entrevistada C: Nenhum desses jogadores sai para outro time, ele só vai sair quando se tornou 

profissional? Existe uma venda? 

 

Entrevistado B: Como assim? 

 

Entrevistada C: Por exemplo, ele está na categoria 11, 12 ou 13, algum time pode ir lá e comprar 

ele ou ele só pode ser vendido quando se tornar profissional? 

 

Entrevistado B: Hoje em dia foi criada uma lei de que os clubes têm que ter um certificado de 

clube formador da CBF, então tem uma série de exigências e tal. Quando o menino faz 14, o 

clube que tem o certificado obriga a família a assinar o contrato de clube formador. Por quê? 

Porque é uma retaguarda que o clube tem se ele sair para outro clube. 

 

Entrevistada C: Os direitos ficam para o clube, né? 

 

Entrevistado B: Os direitos ficam para o clube. Não é tão oficial por causa da idade, porque ele 

é menor, mas o clube vai na CBF e briga exigindo uma compensação porque foi lhe tirado um 

jogador. 

 

Entrevistado A: Mesmo da categoria de base. 
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Entrevistado B: É. Só que 11, 12 e 13 é livre. 

 

Entrevistada C: É onde mais acontece esse intercâmbio? 

 

Entrevistado B: Não. Eu acho que é muita burrice um clube... O Santos teve um caso, não sei 

se vocês ouviram falar do Jean Chera. O Fantástico divulgou isso faz muito tempo, divulgou 

um videozinho do moleque fazendo embaixadinhas e chutando. O Santos levou o menino 

pagando um salário altíssimo para a família. Esse menino não virou, não evoluiu, estacionou. 

Na base você tem que ter um olho muito clínico e trazer a ciência para o seu lado para tentar 

errar menos. Errar a gente vai errar, mas tem que tentar errar menos. Quais são os fatores nessa 

metodologia que a gente implantou? A questão da idade óssea, para ver se ele já não está 

maturado. Qual é o fator determinante? Quando você vê um menino que no Sub 15 é o reizinho, 

o caminho para o fracasso está muito próximo. Por quê? Se ele já estiver com a maturação 

pronta, a força dele está muito desproporcional, ele está no ápice e os outros estão aqui embaixo. 

 

Entrevistado A: Ele é mais velho, por assim dizer.  

 

Entrevistado B: Ele seria mais velho, ele tem mais força, ele é mais maduro e tal. Só que com 

o passar do tempo os outros vão evoluindo e ele está parado, os outros vão passar ele, ele 

continua naquele estágio em que está. Isso é um fator determinante, então você faz o 

examezinho do punho para ver a idade óssea. A questão cognitiva, que antigamente não se 

levava muito em conta, hoje é um fator determinante. Não levar os filhos para a escola hoje é 

um fator determinante. Eu tinha um menino lá no Sub 15 que tinha muita velocidade e driblava 

com uma facilidade bem razoável, só que infelizmente o cognitivo dele era zero. 

 

Entrevistado A: Como você avaliava?  

 

Entrevistado B: Pela tomada de decisão, que é um fator também na nossa avaliação. A tomada 

de decisão é: eu passo para ele ou passo para ele, chuto em gol ou faço cruzamento. Você vai 

percebendo quais são as atitudes dele e aí vai percebendo que não é possível, esse menino tem 

velocidade e tem drible, mas o cognitivo dele é muito baixo e aí não tem jeito. Não tem jeito, 

por mais que você queira, de repente para o... eu falava para os caras, eu digo, para o treino, 

mostra para ele quais são os caminhos, os caras  “Aqui você tinha essa opção, você tinha opção 

tal, tal, tal.” Deixa passar, segue o treino. Tal, tal, tal. Vai para o jogo. Então assim, o emocional 
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dele num jogo... Aí chamava o psicólogo, fizemos um trabalho em cima dele, tal, tal, tal. “Ó 

você vai acompanhar o jogo comigo e tal, tal.” Ó percebe que qualquer situação fora do padrão 

que a gente coloca para ele no treino, ele não tem uma atitude... a gente colocava que o menino 

tem que ter uma atitude vencedora. Por quê? Porque durante o treino, durante o jogo, durante a 

final, você tem que superar as tuas dificuldades, você tem que superar o teu adversário e você 

só vai superar se você realmente tiver ambição. Você traçava vários perfis do menino para 

entregar para o psicólogo “Ó, trabalhe isso...” Não só esse menino, você tem que trabalhar 

muito o individual e coletivo. Para até por... Porque tem a questão da discriminação também, 

do grupo, não é? Os moleques falam “Mas esse moleque é muito burro. Não dá. Não passa, não 

passa para ele e tal.” Então você tinha que trazer o grupo, inserir ele no grupo para que ele 

também pudesse ser aceito. Então assim, esses fatores todos vão te determinando... vão sendo 

fatores importantes que vão determinar, mais ou menos se o... Não pensa que o Neymar, nas 

categorias menores ele era tudo isso que ele é agora. Por quê? A maturação dele foi bem tardia. 

Cacá é outro exemplo. Cacá foi praticamente reserva em todas as categorias do São Paulo. Cacá, 

ele deu sorte que foram jogar a final aqui, durante a semana machucou um, machucou outro, 

levaram o moleque, o moleque entrou no jogo, machucou, tal, fez o gol e ascensão. Maturação 

tardia. Todos os jogares que, de repente, são sucesso num profissional com pouca idade, às 

vezes eles... Lógico, eles tinham habilidade, eles tinham precisão, eles tinham... eles eram 

diferenciados, mas eles não num nível tão alto como são agora. E o Neymar a gente sabe que... 

Eu não cheguei a pegar, eu peguei muito pouquinho do Neymar, agora ele já está praticamente 

saindo, mas a gente  conversava com pessoas da... E assim, só que o grupo às vezes até pegava 

no pé dele e às vezes ele achava que era mais que os outros, não é? Que ia lá e dava umas 

(ininteligível) [01:03:37] que também é... faz parte lá. Mas diz que aí o pai interferia e tal, 

aquelas coisas. Mas são coisas assim, são... na base você tem que de repente ter... criando essa 

metodologia tempo, né, com a percepção. Por isso assim, que eu falo para os caras, os caras 

falam “Porra, você vai olhar até a avaliação?” “Sim, eu preciso olhar a avaliação, porque eu 

preci...” Tinha um jogador lá... 

 

Entrevistado B: Avaliação? 

Entrevistado A: Avaliação são as peneiras, forma aquele monte de jogadores, tal, tal e solta lá. 
E também a gente criou metodologias para a avaliação. Porque eu falava para os caras, digo 
“Cara, como é que você vai trazer um menino e vai colocar num contexto aí? 11 contra 11. Tá, 
o menino, vamos botar o Neymar, o Neymar está no time 'B'. O 'A' contra o 'B'. O time 'B' é 
horroroso, a bola só fica com o time 'A'. O time 'A' está constantemente no ataque. O Neymar, 
ele não vai tocar na bola, essa bola não vai chegar nele. Então vai acabar o... eu vou fazer um, 
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dois treinos, “Tá, o Neymar, muito obrigado, não deu certo, tal, tal.” Então o que a gente 
começou a fazer? Três etapas. Jogos reduzidos, onde o tempo de bola fica mais com os meninos, 
tá? Aí a importância do futsal. E na Europa, o que eles fizeram? Eles não tinham futsal, agora 
o futsal para eles está mais desenvolvido. Mas quando eu fui com o Cruzeiro em 1994, quando 
nós fomos para a Holanda, o Ajax, em 1994 já tinha desenvolvido metodologias de campos 
reduzidos. Era um futsal em campo aberto. Então eles já faziam cinco contra cinco, sete contra 
sete. Só que eles foram muito mais inteligentes que a gente... não mais inteligentes, é que a 
gente, aqui, nós temos... quem dirige o futebol não tem conhecimento nenhum de futebol. Então 
assim, mesma coisa da imprensa, que eu pego... Agora quando eu saí do Santos o cara fez uma 
(ininteligível) [01:06:06] “O que você acha da imprensa?” Eu digo “Olha, para a base vocês 
são piores ainda. Porque vocês nunca viram um treino, vocês não sabem que metodologia é 
aplicada, o que... e vocês emitem opinião às vezes da base... Para vocês, a melhor base aqui 
ganha mais, agora vocês não estão vendo o trabalho que é efetuado no dia a dia. Isso vocês 
tinham que ter. Porque às vezes vocês falam que...” Só que o seguinte, os trabalhos hoje 
comparados com o meu tempo, lógico, são infinitamente melhores. Cada ano que passa vem 
evoluindo só que nós não temos mais jogadores como na época antiga onde você tinha campos 
de várzea por todo... No Sul, pô, na minha cidade... nem lá na minha cidade, lá em Pelotas, não 
tem mais campo de várzea. Aí eu digo para os caras, antigamente, meu, você ia num campo de 
várzea, você formava um time que ia para jogar e olhe lá se não saía campeão. Hoje a gente não 
tem tanta mão de obra, você tem que escolher, fazer as tuas escolhas e principalmente 
desenvolver, aí é que está. A gente... eu falo para os caras, eu digo... aí o cara me perguntou 
assim “Pô, mas como é que você chegou lá em dois anos e tal...?” Eu digo “Gente, ao mesmo 
tempo que você cria a tua equipe de trabalho, você cria o teu ambiente.” Ao mesmo tempo que 
eu tinha que dar porrada nos caras eu tinha que agradar os caras. E foi nesse ambiente que a 
gente formou lá e tal. Porque o que é que gente viu lá? Os caras eram muito... eu nunca tinha 
visto isso, o gestor, o gerente da base lá, ele... Lógico, para fazer as falcatruas dele, ele tirava 
os caras, ele não deixava ter contato e tal. Os caras não se relacionavam com o cara, eu nunca 
vi isso. 

Entrevistado B: Não se relacionavam com (inaudível) [01:08:28] 

Entrevistado A: Não podiam entrar na sala do gerente. Eles só podiam entrar quando eles eram 
chamados e aí, quando eu cheguei eu falava “Essa porta, ela só fecha quando a faxineira vier 
fazer a limpeza e... Ela fica constantemente, eu quero ter contato com os pais, eu quero ter 
contato com os funcionários, eu preciso escutar muito. Para ver o que não funcionou aqui. E a 
gente criou um ambiente agradável com as comissões técnicas. Os caras tiveram o respaldo que 
eles nunca tiveram. E tiveram a segurança que eles nunca tiveram. Nós estávamos na semifinal 
do Paulista na Sub-20 e na Copa do Brasil. E a gente viu que os dois a gente não ia ganhar. E 
aí nós fomos jogar contra o Atlético Mineiro lá em Sete Lagoas e o Meilton era ainda nosso, do 
Santos, tal. Acabou o primeiro tempo 0 x 0 e eu dei uma pegada no treinador e no capitão do 
time lá, que eu falei para eles “Vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão pensando que 
vocês estão em um parque infantil.” Só que foi com outros termos, um pouquinho mais... 

Entrevistado B: Um pouquinho mais adequado à situação 
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Entrevistado A: É. Eu falei para eles, eu digo “Nós estamos botando fora uma possibilidade de 
ir para a final porque vocês estão achando que isso aqui é um jardim de infância, cara, que nós 
vamos chegar...” Nós perdemos quatro gols assim, dois, três praticamente sem goleiro, sem 
goleiro, uma coisa absurda, olha, difícil de ver no futebol. Eu falei no intervalo, eu digo “Nós 
vamos perder esse jogo e eu quero ver a gente conseguir recuperar o prejuízo lá em São Paulo, 
lá em Santos.” “Não, tal, tal, tal, tal. Não, pode deixar eu vou puxar a orelha deles, tal...” Eu 
digo “Então tá.” Tomamos 2 x 0. E a regra da Copa do Brasil, um gol fora   

Entrevistada C: É o dobro. 

Entrevistado A: É, praticamente o dobro, vale mais. Eu digo 2 x 0. Eu digo “Ó, nós vamos 
jantar, e eu vou... fica toda a comissão aqui, até o roupeiro, o roupeiro fica aí também.” Aí 
ficamos até 02:30. Aí eu falei para eles “O que é que vocês estão querendo? O que vocês estão 
pensando da vida? Que que rola? Eu nunca vi um treinador, um treinador com... antes do jogo 
com celular ligado, com Facebook? Digo “Você tá pensando o que, rapaz?” Eu ia dar uma dura 
no jogador, quando eu vi o moleque sentado na maca, eles fazem a botinha, né? O moleque 
todo... Eu digo “Bom, se eu der uma rasgada nele, ele vai falar assim 'Ah, você tá pipocando'...” 
Para não tumultuar o ambiente no vestiário antes do jogo, recolhi, eu digo “Mas se esse... 
ganhando ou perdendo, ele vai tomar, mas deixa ele para mim.” Aí ficamos até duas e pouco, 
no jantar eu falei para eles “Não, o seguinte, você está me falando que a gente não consegue 
(ininteligível) [01:12:04] então o seguinte, sábado, para o jogo de volta no Paulista, você vai 
botar o teu time reserva.” “Não, pelo amor de Deus, o presidente não sei o que...” Eu digo “Eu 
assumo.” “Você vai pôr...” “Nós vamos sair fora do Paulista, para ganhar a Copa do Brasil, que 
tem televisão, vai dar uma repercussão maior e tal. Você escolhe.” “Não, Copa do Brasil.” 
“Então tá, põe o time reserva.” Aí a gente estava... tinha que ganhar acho que 2 x 0, a gente 
ganhou 1 x 0, no fim a gente ganhou 2 x 1 o jogo, saímos fora. Terça era o jogo, Copa do Brasil. 
Eu digo “Bom, agora velho, é contigo, a minha parte eu já fiz, agora estou esperando a tua.” 
“Não, não...” Bom, a história do jogo foi uma coisa absurda, porque assim, nós saímos 
ganhando 1 x 0, a gente massacrando o Atlético, tinha que fazer 3 x 0 para classificar. Se o 
Atlético fizesse 1, a gente ia ter de ganhar de 4 x 1. Pô. Em cima, em cima, em cima. Num 
contra-ataque o juiz deu um pênalti, eu acho que estava um metro fora da área, pênalti. 1 x 1. 
No finalzinho do primeiro tempo, o Lucas (ininteligível) [01:13:20] fez 2 x 1. Nós ganhamos 
de 6 x 1 o jogo. E aí fomos campeões e tal. Então assim, hoje, o que eles falam, eles ligam para 
mim, o pessoal da comissão, mandam fotos “Pô, que saudades, tal, tal. Como que é? Não dá 
para voltar?” Eu digo “Lógico que não, vocês estão loucos o presidente já tem o pessoal dele 
aí.”  

Entrevistado B: Eu acho que talvez – é a minha leitura, eu não deveria adiantar opiniões – mas 
eu acho que você é um educador, eu acho que você... uma teoria minha é que... Eu estudo muito 
(ininteligível [01:14:01] do Espírito Santo. Tem uma imigração italiana muito importante. 
Então eu acho que esse pessoal analfabeto, mas eles trouxeram da Itália ou da Europa, uma 
ética de trabalho, uma valorização do trabalho, do ensino, do estudo, que faz diferença e por 
isso que deu certo. Mas eu queria voltar a um ponto.   

Entrevistado A: Vamos lá. 
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Entrevistado B: Uma das minhas hipóteses, que eu não sei, eu não deveria ter mas eu tenho, 
você acha que Santos, por ser uma cidade praiana, faz alguma diferença? 

Entrevistado A: Também. Foi um ponto também que eu, conversando... Porque assim, nós 
fomos um grupo de pessoas de São Paulo para trabalhar lá e os jogadores também gostam da 
cidade. Porque é uma cidade praiana, é tudo pertinho, a segurança é maior que aqui, as 
menininhas andam mais à vontade, o deslocamento deles também é melhor. Isso também é um 
diferencial, a cidade atrai mais que... Porque assim, vou dar um exemplo... Não sei se vocês já 
viram o CT do São Paulo, da base? 

Entrevistado B: Não. 

Entrevistado A: Se puder, entra. É a coisa mais maravilhosa do mundo, tem no site do São 
Paulo. 

Entrevistada C: Eu li que o Santos, ele investe... ontem eu estava... li na entrevista do Presidente, 
12 milhões por ano no time da base e o São Paulo, 24 milhões. Então essa é a grande... 

Entrevistado A: É. Não é isso tudo  

Entrevistada C: Não, mas a proporção, o cara investe muito mais do que muito (inaudível) 
[01:16:00]. 

Entrevistado A: Mas assim, porque assim, a gente lida com os números... nessa... O que eu fiz 
para eles foi... Na verdade nos levaram até no Conselho para apresentar a redução que a gente 
estava fazendo, eles começaram a perceber que eles estavam economizando e tendo mais 
resultado, que era a proposta da gente. Se eu reduzir o número de jogadores, a minha qualidade 
de treino vai ser melhor, os resultados vão ser melhores e eu vou conseguir gastar menos. E eu 
fiz um cálculo para ele, em três meses de refeitório, foi uma coisa absurda. Porque pô, onde 
comiam 300, começaram a comer 120. 180 deixaram... Então era assim, era a Casa da Mãe 
Joana, era uma cidade praiana mesmo. O cara não tinha jogo no domingo, mas o pai levava o 
moleque, ele almoçava no clube, ia para praia... almoçava no clube e voltava para a praia. Ainda 
levava pão para a família, tal, tal. Era assim, uma coisa... 

Entrevistado B: Sem controle nenhum. 

Entrevistado A: ...sem controle nenhum. Sem controle nenhum. E aí a gente mostrou numa 
reunião lá que a gente já estava economizando. Aí tinha um cara da Globo.com. Aí qual foi a 
matéria do cara na segunda-feira... não isso foi numa quarta ou numa quinta “Santos agora 
economiza na comida.”  

Entrevistado B: Que sacanagem. 

Entrevistado A: Aí um dia eu falei para um moleque “Porra, cara, duas uma ou você é muito 
sacana, cara, ou você não entende nada do que foi mostrado lá.” “Não, é só a chamada, depois 
no texto...” Eu digo “Pô, mas muita gente só vê a chamada.”  
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Entrevistado B: Como é essa coisa que você disse 'que a torcida abraça o jogador'? Isso é no 
campo ou também extrapola o campo ou existe uma relação diferente entre a torcida e o... 

Entrevistado A: É eu acho... eu acho que é em geral. Porque assim, eles faziam uns eventos lá 
e o Gabigol é muito esperto nisso, ele tinha um marketing por trás que... Então assim “Ah, o 
Santos, no Dia das Mães vai não sei o quê.” Aí iam casa de saúde das velhinhas lá, o Gabigol 
ia. Aparecia o Gabigol com uma senhora, tal, tal, tal. “O Santos agora vai fazer para as crianças, 
dia da Páscoa vai levar ovinhos, tal...” O Gabigol ia lá levar ovinhos no... Então assim... E a 
torcida, ela... É questão, eu acho que é a questão da cidade mesmo, a cidade abraça, porque sei 
lá, os meninos da cidade se destacam no cenário futebolístico, eles têm prazer em falar isso, o 
Santos revela, põe para jogar e os meninos têm muita qualidade e tal. Eu vejo assim, porque 
assim, no Corínthians, pô, eu ganhei duas Copas São Paulo, no Corinthians, mas não tinha tanta 
repercussão como no Santos.  

Entrevistado B: Não tinha na cidade (inaudível) [01:19:41] 

Entrevistado A: Não, na mídia.  

Entrevistado B: Na mídia. 

Entrevistado A: Porque assim... Tudo bem, ganhamos duas Copas São Paulo e tal, 2004 e 2005. 
Mas assim, no Santos, a gente ganhava um Paulista, que a gente ganhou um lá com as categorias 
menores, nossa, era uma repercussão, porque tal, porque tem Caio, porque tem esse... Para os 
meninos também a visibilidade era maior, não era só para a gente, para a gestão. Para a gestão 
era, pô a gente... eu trabalhei no Cruzeiro, trabalhei no Corinthians, trabalhei no Barueri. 
Barueri a gente levou fomos vice-campeões com duas categorias num ano, nenhum grande 
conseguiu ir... Então assim... Mas como o Santos não tem repercussão igual. É uma coisa, assim, 
eles enaltecem demais o trabalho da base, tanto que agora saiu uma reportagem até no Lance, 
falando muito mal da base “A base do Santos agora...” Foi semana passada, aquela matéria que 
eu te mandei. 

Entrevistada C: É eu mandei. 

Entrevistado A: Então assim, por quê? Porque eles falando “Pô, mas isso nunca aconteceu 
aqui.” Tá. Questão da avaliação, tudo aquilo que a gente fez – sabe? –, em dois anos, pô, 
enxugou, avaliou, tal, tal. Agora, cenário perfeito, meu, agora nós vamos pegar a dedo, vamos 
botar dois meninos nessa posições do 11... 11, 12 e 13 a gente nem se preocupava, mas no 15, 
dois meninos, precisa dois atacantes, no 17 um zagueiro, um lateral... Era pontual, pontual, a 
gente já tinha o perfil dos meninos. Pô,agora que já está tudo prontinho. Só que eu não sabia 
que estava nesse estágio. O cara indica, o cara vai direto para a categoria. O pessoal estava 
falando para a gente que já tem sessenta, sessenta e poucos. Voltou ao estágio que era. Então... 
Mas então assim, aí eles criticaram porque o número... Quando a gente reduziu, eles meteram, 
eles pegaram pesado, quando deu resultado, eles enalteceram “Pô, e tal, e tal. Pô que trabalho 
e tal isso, e tal, e tal.” Como agora voltou ao que era, eles falaram “Pô, mas não estamos 
entendendo, né? Estava desse jeito, os caras reduziram, trabalharam, deu certo. Agora nem o 
cara avaliação faz, vai direto...” É interesse. Interesse das pessoas que estão... 
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Entrevistado B: Interferências (ininteligível) [01:22:31]. Eu queria te fazer algumas 
perguntinhas mais antes de abusar demais de você. Como que é o processo de venda de um 
jogador? Seja ele, vamos dizer, sub-20 ou profissional. Você falou que às vezes vai para fora, 
tem um torneio ou um scout vem e observa. E aí? Até o cara entrar no campo, na Europa, como 
é que acontece. 

Entrevistado A: Bom, hoje todos têm empresários, né? Então assim, através do empresário, o 
empresário vem ao clube, negocia com a direção, são estipulados os valores, aí entram as duas 
direções, compra e venda. Um segundo momento o clube comprador vai negociar salários com 
o atleta.  

Entrevistado B: Desculpa, primeiro então... 

Entrevistado A: Acordo entre as duas direções. Compra e venda. “Ó, eu vou te vender o 
Neymar, o Barcelona vai pagar 'X'.” 

Entrevistado B: Direto a direção. 

Entrevistado A: Direto direção com direção. 

Entrevistado B: Quem que atuou nesse processo antes, o... 

Entrevistado A: Geralmente vai vir um diretor do... Deveria ter vindo, deve ter acontecido, o 
diretor do Barcelona, um dos Santos. Aí ou... num segundo... ou também o empresário do 
Neymar, que é o Wagner  Ribeiro, foi lá... Lógico, quando o jogador, ele já está em um estágio 
muito alto, que todo mundo conhece, eles já vão procurar primeiro até o agente, o empresário. 
Para o empresário, vão chamar o agente, o agente vai lá, tal. E às vezes o agente já leva para o 
clube, para o Santos. O agente vai lá e tal, tal. Quando o jogador não é tão conhecido assim, é 
que nem mercadoria, o cara vai com o material lá “Olha, eu estou vendendo...” 

Entrevistado B: Vai oferecer. 

Entrevistado A: Vai oferecer. 

Entrevistado B: E oferece para alguém do clube, para um diretor? 

Entrevistado A: Isso. 

Entrevistado B: Não tem umas outras entidades, outros agentes que entram nesse processo, 
agências...? 

Entrevistado A: Não, não.  

Entrevistado B: O contato, então quem entra é o scout na observação e o empresário. 

Entrevistado A: Geralmente o scout vai dar o ok para o clube, para o clube comprador. O clube 
comprador vai entrar em contato com o agente do jogador. Fala assim “Ó, nós estamos 
interessados em trazer o jogador para cá, tal, tal, tal. Você sabe quanto que o clube vai querer 
vender?” “Não sei, mas eu vou levar. Quanto que vocês oferecem?” “Ó.” “Então vou.” Leva a 
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proposta lá. Às vezes, na nova lei, agora, já está estipulado o valor da multa, então o cara tem 
contrato já está estipulado o valor da multa. Ou o cara paga a multa e não precisa nem conversar 
com o clube, ou ele não tem dinheiro para pagar a multa e ele fala assim ao clube “Olha, está 
estipulado aqui a multa, 200 milhões, eu não tenho. Mas eu tenho 20. Te interessa vender por 
20?” Aí o clube está naquela pindaíba, fala assim “Vem hoje para cá que tu já leva o cara daqui.” 
Então são... geralmente isso... E com jogador de base também é a mesma situação. Tanto o 
profissional como o base. Hoje até... teve um cara uma vez que levou um DVD de um moleque 
de cinco anos.  

Entrevistado B: Não acredito. 

Entrevistado A: Vai... é uma criança, deixa o moleque brincar, você tá... Eu não vou perder 
tempo com isso, vai me desculpar. 

Entrevistada C: Opinião do jogador não vale nada. 

Entrevistado A: Opinião do jogador é dinheiro.  

Entrevistado B: Ele quer... 

Entrevistada C: Mas, que eu estava ouvindo... até ontem, o Lucas Lima, o Lucas Lima 
(inaudível) [01:26:53] 

Entrevistado A: O Lucas Lima é o seguinte, o Lucas Lima, a Dorine, que tem um percentual  
grande nele. Onde a Dorine falar para ele “Meu, você vai para Portugal, lá tem um vinho 
maravilhoso, tu vai jogar lá, você tá na Europa, tal, tal, tal, tal.” 

Entrevistado B: A Dorine é o quê? 

Entrevistado A: É um grupo que investe em jogadores, então ela compra, ela chega, por 
exemplo, como os clubes brasileiros eles estão todos endividados, ela fala assim ó “O Lucas 
Lima...” 

Entrevistada C: “Eu te dou dinheiro e você me dá um percentual do jogador.” 

Entrevistado A: É “Você me vende um percentual. Aí eu te dou 5 milhões e aí você me dá 80% 
do Lucas Lima.” “Tá bom, então tá.” Só que aí, quem praticamente vai ser o dono do jogador 
é mais o clube. O clube tem o direito de falar assim “Eu não libero ele.” Só que o clube, eles 
vão massacrando tanto o clube que chega um ponto que os caras falam assim “Não, tá vendido, 
não tem como.” Um clube é refém desses investidores, dos empresários. 

Entrevistado B: E tem muitos jogadores que pertencem a investidores. 

Entrevistado A: A investidores. A FIFA está tentando alguma forma de eliminar isso. Mas... 

Entrevistado B: Então o cara investe no jogador que ele acredita que vai crescer, compra 'X' por 
cento com o clube, aí o jogador tem uma cláusula de multa de 'X', vem o clube estrangeiro, 
paga essa cláusula de multa, o jogador é liberado, mas o investidor fica com o percentual que 
ele faturou. Então essa é uma figura que interfere ainda no (inaudível) [ 01:28:49] 
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Entrevistado A: Com certeza. Um caso muito semelhante é o do Valdívia, agora, que o 
investidor do Palmeiras deu o dinheiro, comprou, só que se o Valdívia não ficar no Palmeiras, 
o dinheiro dele investido, vira pó. Eu falei para ele, digo “Bom, mas aí é uma falta de visão do 
investidor. Pô, investir no Valdívia?”  

Entrevistada C: (ininteligível) [01:29:17] fica mais machucado do que (ininteligível) 
[01:29:19]. 

Entrevistado A: Então. Mas aí que você vê, ontem jogou Chile... Vocês viram? Não sei se tu 
viu. 

Entrevistada C: E o Chile ganhou. (ininteligível) [01:29:28] seleção. 

Entrevistado A: E o desempenho do Valdívia, o desempenho dele foi... A atitude dele, isso que 
é... A atitude dele no jogo do Chile é um, a atitude, a atitude dele no jogo do Palmeiras é outra. 

Entrevistado B: É outra. Ele é Chile, ele é Chile (ininteligível) [01:29:42]. 

Entrevistado A: Mas o que ele ganha do Chile... o que ele ganha do Palmeiras ele não ganha no 
Chile. 

Entrevistado B: Então deveria ter uma... 

Entrevistada C: Ele vai para o México agora, não é? Não agora é Arábia. 

Entrevistado A: Não, Arábia, parece que é Arábia. 

Entrevistado B: Hugo, me fala mais duas coisinhas. Times... Bom, quais são os times mais bem 
sucedidos, na sua opinião de exportar e vender jogadores para o exterior? Que a gente poderia 
conhecer também, além do Santos?  

Entrevistado A: Eu vejo assim, Cruzeiro é um time que... vendia bastante meninos da base. 

Entrevistado B: Mas não só da base. 

Entrevistado A: O Cruzeiro era, no profissional também. 

Entrevistado B: Cruzeiro. 

Entrevistado A: Cruzeiro. Era um bom vendedor. Até os caras falavam, ó que o Cruzeiro, o 
jogador que ia para lá valia sempre mais, eles sabiam vender muito bem os jogadores. Ou eles 
vendiam e falavam o valor real da venda, porque às vezes se o cara vende por 5 e está vendendo 
por 20. E aí... sabe lá. 

Entrevistado B: Onde vai esse dinheiro. 

Entrevistado A: Então assim, hoje em dia é difícil você... Por exemplo, agora estão falando que 
o Inter trouxe o Nilmar de volta e tem um clube... Não sei se é Itália ou Inglaterra que diz que 
fez já uma oferta... Assim, na verdade, o clube, ele se torna um bom vendedor mais pela situação 
financeira dele, pela necessidade que ele tem. O Corinthians, por exemplo, está numa pindaíba 
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danada, então está tendo que vender. O São Paulo foi uma referência em gestão, está tendo que 
vender porque... E assim, o São Paulo, ele se meteu nesse buraco aí por causa da gestão, 
principalmente da base. As falcatruas na base, que a gente sabe que existiam, era uma coisa 
absurda. Então assim, o clube se torna um bom vendedor, mais, infelizmente, pela situação. 

Entrevistada C: ...financeira. 

Entrevistado A: ...financeira. 

Entrevistado B: Então o nome que te ocorre de um outro que (inaudível) [01:32:15] 

Entrevistado A: É, o Cruzeiro era uma referência como clube vendedor. 

Entrevistado B: O São Paulo teve alguma época que foi (inaudível) [01:32:25] 

Entrevistado A: É, o São Paulo vendeu mais quando os jogadores estavam no auge, Raí, 
Serginho lateral esquerdo foi vendido, mais quando o São Paulo foi campeão mundial, que aí 
está em exposição. Careca... 

Entrevistado B: Mas não que tenha uma tradição  

Entrevistado A: Não, não, porque   

Entrevistado B: Competência... 

Entrevistado A: É. O São Paulo se dizia... e é, a gente sentia isso, era uma referência como 
gestão. E ultimamente tem... 

Entrevistado B: Então além do Santos e do Cruzeiro... 

Entrevistado A: Esse Corinthians já (inaudível) [01:33:03] 

Entrevistado B: (inaudível) [01:33:04] 

Entrevistado A: É, esse... esse... Se tu pesquisar... seria interessante até o número de jogadores 
que esses caras... é uma coisa absurda que eles já venderam. Você vai chegar nuns duzentos e 
poucos fácil. 

Entrevistado B: Mas aí é um fenômeno meio... Deve ter uma explicação muito parecida   

Entrevistado A: Não, é um clube-empresa  

Entrevistado B: Só existe para vender. 

Entrevistado A: Só existe para vender. Não, participa dos campeonatos mais para exposição, 
mas é um...  

Entrevistado B: O Internacional... 

Entrevistado A: O Inter... o Inter é aquela coisa, o Inter  

Entrevistado B: O Grêmio... 
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Entrevistado A: Quando eles estão no ápice, assim,que os jogadores estão numa visibilidade, O 
Inter foi campeão mundial, vendeu o Nilmar, Fernandão foi embora e tal. São momentos que 
propiciam essa exposição maior e isso que eu acho que é um fator determinante. E isso também 
faz vender mais e também aumenta o número de torcedores. A questão do vencer é fundamental 
para esses clubes. 

Entrevistado B: Aumenta a arrecadação, o número de sócios... 

Entrevistado A: É. 

Entrevistado B: Então, mas não, assim, não se destacam por uma formação... Só então Santos, 
Cruzeiro... 

Entrevistado A: É, eu vejo assim, mais essas situações, o clube, quando por exemplo, o Santos, 
estava nessa situação aí, aí o que o clube faz? O clube às vezes chama o agente e fala “Ó 
precisamos vender aí, cara, (ininteligível) [01:34:52]” Aí o que o cara... Qual é o trabalho do 
cara? O cara vai na mídia, fala assim, ó... Estão falando agora, que o Milan está vindo buscar o 
Gabigol. Eu não acredito, mas ele já vai plantando: “Clube italiano interessado...” Justamente 
para, mais ou menos os scouts de fora “Pô, quem é esse menino?” “Ah, joga aqui, joga ali.” 
“Qual a característica? Mostra um materialzinho dele aí. Tal, tal” Então é uma forma de tu 
expor o teu produto. 

Fim da gravação 
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APÊNDICE I – SCRIPT UTILIZADO NO R STATISTICAL 

 
#Rodadas dados Futebol - Versão 2 06/02/2017 
#Carolina Cristina Pinto Prado de Araujo 
 
#limpeza dos sistema 
rm(list = ls()) 
 
#Determinação de pasta de trabalho 
#setwd("/Volumes/SSD/Dissertação/Análise de Dados/Rodadas_Dados") 
 
#Para Conferir pasta utilizada 
getwd() 
 
#----------------------- 
#(1)TESTE KAPPA 
#----------------------- 
#Importação de base para comparação de respondentes 
 
#### Pacote para análise KAPPA  
#http://www.cookbook-r.com/Statistical_analysis/Inter-rater_reliability/ 
 
library(irr) 
#Primeiro teste_todos os times com todas as respostas 
#Arquivo não pode conter repetição nos nomes das linhas (ex. SAO PAULO não pode aparecer 2x) 
Comp_Resp <- read.csv("comparacao_1.csv", sep=";") 
kappa2(Comp_Resp, "squared") 
 
 
#sem atletico mineiro 
Comp_Resp2 <- read.csv("comparacao_2.csv", sep=";") 
kappa2(Comp_Resp2, "squared") 
 
#sem os times de minas 
Comp_Resp3 <- read.csv("comparacao_3.csv", sep=";") 
kappa2(Comp_Resp3, "squared") 
 
rm(Comp_Resp,Comp_Resp2, Comp_Resp3) 
 
#----------------------- 
#QCA 
#----------------------- 
 
# Abrir todos os pacotes para análise do modelo. 
library(QCA); library(SetMethods); library(venn) 
 
#Importação de dados para trabalhor com QCA 
#Arquivo deve conter decimais com . e não com , 
futebol <- read.csv("base_media.csv", sep=";", row.names = 1) 
 
#Ver tabela completa 
View(futebol) 
 
#ou ver 5 primeiras linhas da tabela 
head(futebol) 
 
#--------------------------------- 
#(2)CALIBRAÇÃO DA BASE DE DADOS 
#--------------------------------- 
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## (A) Calibration (theoretical method) 
# Criar um vetor variável e incluir dados conforme calibração. 
# Deve ser repedito para cada variável 
 
Dese_exp_fs<- NA #empty vector 
Dese_exp_fs[futebol$Dese_exp<=1.5]<-0 
Dese_exp_fs[futebol$Dese_exp>1.5 & futebol$Dese_exp<=3]<-0.33 
Dese_exp_fs[futebol$Dese_exp>3 & futebol$Dese_exp<=4]<-0.67 
Dese_exp_fs[futebol$Dese_exp>4]<-1 
Dese_exp_fs 
 
Mkt_Internacional_fs<- NA #empty vector 
Mkt_Internacional_fs[futebol$Mkt_Internacional<=1.5]<-0 
Mkt_Internacional_fs[futebol$Mkt_Internacional>1.5 & futebol$Mkt_Internacional<=3]<-0.33 
Mkt_Internacional_fs[futebol$Mkt_Internacional>3 & futebol$Mkt_Internacional<=4]<-0.67 
Mkt_Internacional_fs[futebol$Mkt_Internacional>4]<-1 
Mkt_Internacional_fs 
 
Infra_fs<- NA #empty vector 
Infra_fs[futebol$Infra<=1.5]<-0 
Infra_fs[futebol$Infra>1.5 & futebol$Infra<=3]<-0.33 
Infra_fs[futebol$Infra>3 & futebol$Infra<=4]<-0.67 
Infra_fs[futebol$Infra>4]<-1 
Infra_fs 
 
Equ_de_Profissionais_fs<- NA #empty vector 
Equ_de_Profissionais_fs[futebol$Equ_de_Profissionais<=1.5]<-0 
Equ_de_Profissionais_fs[futebol$Equ_de_Profissionais>1.5 & futebol$Equ_de_Profissionais<=3]<-0.33 
Equ_de_Profissionais_fs[futebol$Equ_de_Profissionais>3 & futebol$Equ_de_Profissionais<=4]<-0.67 
Equ_de_Profissionais_fs[futebol$Equ_de_Profissionais>4]<-1 
Equ_de_Profissionais_fs 
 
Plan_des_jog_fs<- NA #empty vector 
Plan_des_jog_fs[futebol$Plan_des_jog<=1.5]<-0 
Plan_des_jog_fs[futebol$Plan_des_jog>1.5 & futebol$Plan_des_jog<=3]<-0.33 
Plan_des_jog_fs[futebol$Plan_des_jog>3 & futebol$Plan_des_jog<=4]<-0.67 
Plan_des_jog_fs[futebol$Plan_des_jog>4]<-1 
Plan_des_jog_fs 
 
#Unir Resultado na base de dados "futebol" 
futebol$Dese_exp_fs<-Dese_exp_fs 
futebol$Mkt_Internacional_fs<-Mkt_Internacional_fs 
futebol$Infra_fs<-Infra_fs 
futebol$Equ_de_Profissionais_fs<-Equ_de_Profissionais_fs 
futebol$Plan_des_jog_fs<-Plan_des_jog_fs 
 
#Conferencia de cadastro correto 
head(futebol) 
 
#Limpar vetores de calibração criados  
rm(Dese_exp_fs,Equ_de_Profissionais_fs,Infra_fs,Mkt_Internacional_fs,Plan_des_jog_fs) 
 
#Exporta planilha calibrada - Salvar em csv fora sistema 
write.csv(futebol,"futebol_calibrado.csv") #csv 
 
### Graficos da distribiução fuzzy set scores - histograma: 
hist(futebol$Dese_exp_fs, breaks = 10,  
     main = "Distriuição de Desempenho na exportação",  
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     ylab = "Frequência",  
     xlab = "Desempenho Exportador (Calibragem)")  
     
par(mfrow = c(2,2)) #para plotar o 4 graficos das variaveis independentes em uma mesma figura. 
 
hist(futebol$Mkt_Internacional_fs, breaks = 10, 
     main = "Distriuição de Marketing Internacional", 
     ylab = "Frequência",  
     xlab = "Marketing Internacional (Calibragem)")  
 
hist(futebol$Infra_fs, breaks = 10, 
     main = "Distriuição de Infraestrutura", 
     ylab = "Frequência",  
     xlab = "Infraestrutura (Calibragem)")  
 
hist(futebol$Equ_de_Profissionais_fs, breaks = 10, 
     main = "Distriuição de Equipe de Profissionais", 
     ylab = "Frequência",  
     xlab = "Equipe de Profissionais (Calibragem)")  
 
hist(futebol$Plan_des_jog_fs, breaks = 10, 
     main = "Distriuição de Planejamento do desenvolvimento de jogadores", 
     ylab = "Frequência",  
     xlab = "Planejamento do desenvolvimento de jogadores  (Calibragem)")  
 
par(mfrow = c(1,1)) #retonar ao padrão de exportação de imagens 
 
 
#----------------------- 
#(3)NECESSITY 
#----------------------- 
 
#----------------------- 
#(3A)NECESSITY Y 
#----------------------- 
# Condição de necessidade de cada condição em relação a Y - Testar cada grupo de variáveis em relação a Y; se 
X > Y 
 
QCAfit(futebol[, 7:10], futebol$Dese_exp_fs, necessity = TRUE, names(futebol[, 7:10])) 
necfit_xy<-QCAfit(futebol[, 7:10], futebol$Dese_exp_fs, necessity = TRUE, names(futebol[, 7:10])) 
 
QCAfit(1-futebol[, 7:10], futebol$Dese_exp_fs, necessity = TRUE, names(futebol[, 7:10])) 
necfit_nxy<-QCAfit(1-futebol[, 7:10], futebol$Dese_exp_fs,  
                 necessity = TRUE, paste("not", names(futebol[, 7:10]))) 
 
write.csv(necfit_xy, "necfit_xy.csv") 
write.csv(necfit_nxy, "necfit_nxy.csv") 
 
 
#Aparente  Mkt_Internacional_fs <- y 
# Verificar distribuição de casos no xy plot. 
xy.plot(futebol$Mkt_Internacional_fs, futebol$Dese_exp_fs, xlab="MKT_Inter", ylab="Des_Exp", 
        necessity=TRUE, case.lab = TRUE, labs = 1:40) 
 
 
#Aparente  Plan_des_jog_fs  <- y  
#Confirmação de mkt como necessário para y 
xy.plot(futebol$Plan_des_jog_fs, futebol$Dese_exp_fs, xlab="Plan Des Jog", ylab="Des_Exp", 
necessity=TRUE) 
# Possível presença de elemento necessário - ##### baixa cosistencia ###### 
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#Outros fatores comparados com Desempenho exportador - graf. xy 
xy.plot(futebol$Infra_fs, futebol$Dese_exp_fs, xlab="Infra", ylab="Des_Exp", necessity=TRUE) 
xy.plot(futebol$Equ_de_Profissionais_fs, futebol$Dese_exp_fs, xlab="Equi. Prof.", ylab="Des_Exp", 
necessity=TRUE) 
 
 
#----------------------- 
#(3B) NECESSITY ~Y 
#----------------------- 
 
QCAfit(futebol[, 7:10], futebol$Dese_exp_fs, names(futebol[,7:10]), necessity=T, negation = TRUE) 
QCAfit(1-futebol[, 7:10], futebol$Dese_exp_fs, paste("not", names(futebol[,7:10])), necessity=T, negation = 
TRUE) 
 
necfit_xny<-QCAfit(futebol[, 7:10], futebol$Dese_exp_fs, names(futebol[,7:10]), necessity=T, negation = 
TRUE) 
necfit_nxny<-QCAfit(1-futebol[, 7:10], futebol$Dese_exp_fs, paste("not", names(futebol[,7:10])), necessity=T, 
negation = TRUE) 
write.csv(necfit_xny, "necfit_xny.csv") 
write.csv(necfit_nxny, "necfit_nxny.csv") 
 
#Não há agrupamento necessário para formação de ~y 
 
#------------------------- 
#(4) SUFFICIENCY Y 
#------------------------- 
 
#---------------------------------------------------- 
# (4A) Construção da tabela Verdade & formação dos grupos 
#---------------------------------------------------- 
 
TT_y <- truthTable(futebol, outcome = "Dese_exp_fs", 
                   conditions =c("Mkt_Internacional_fs","Infra_fs","Equ_de_Profissionais_fs","Plan_des_jog_fs"), 
                   incl.cut = .8, 
                   complete = TRUE, 
                   PRI = TRUE, 
                   show.cases = TRUE, 
                   sort.by = c("incl", "n")) 
TT_y 
 
#para salvar Tabela Verdade em CSV 
write.csv2(TT_y$tt, "Truth_Table_y.csv") 
 
# Determinação de solução conservadora 
sol_yc <- eqmcc(TT_y, details = TRUE, show.cases = TRUE) 
sol_yc 
 
sol_yc$PIchart #quais combinações são atendidas por quais linhas da tabela verdade.(verificar se não há 
# sobreposição de escala) 
 
#Determiniação da solução mais parcimoniosa 
sol_yp <- eqmcc(TT_y, include = "?", details = TRUE, show.cases = TRUE) 
sol_yp 
 
# pressupostos simplificadores 
sol_yp$SA 
 
# Solução intermediaria 
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# Indicar o que é esperado pela saída dos dados em dir.exp = c(1,1,"-",0) 
sol_yi <- eqmcc(TT_y, include = "?", dir.exp = c(1,1,1,1), details = TRUE, show.cases = TRUE)  
sol_yi 
#easy counterfactuals 
sol_yi$i.sol$C1P1$EC 
#sol_yi$i.sol$C1P2$EC #indicar esta linha se houver mais modelos. 
 
#Não há casos de ambiguidade - duas equações - para os modelos gerados 
#C, P, I não gerão equação ambigua. 
 
#Plotar estrutura dos grupos - Digrama de Venn 
venn(TT_y, ilabels = TRUE, ellipse = FALSE, transparency = TT_y$tt$incl) #Cor alinhada com "inclusion" 
 
 
#------------------------------------  
#(4B) SUFFICIENCY Teste para ~Y 
#------------------------------------  
 
TT_ny <- truthTable(futebol, outcome = "Dese_exp_fs", neg.out = TRUE, 
                    conditions =c("Mkt_Internacional_fs","Infra_fs","Equ_de_Profissionais_fs","Plan_des_jog_fs"), 
                    incl.cut = .8, 
                    complete = TRUE, 
                    PRI = TRUE, 
                    show.cases = TRUE, 
                    sort.by = c("incl", "n")) 
TT_ny 
 
#alteração do outcome das combinações 11 e 13 para 0. 
 
TT_ny$tt['11', 'OUT'] <- 0 
TT_ny$tt['13', 'OUT'] <- 0 
 
TT_ny 
 
write.csv2(TT_ny$tt, "Truth_Table_ny.csv") 
 
# produce the most parsimonious solution 
 
sol_nyp <- eqmcc(TT_ny, include = "?", details = TRUE, show.cases = TRUE) 
sol_nyp 
 
# simplifying assumptions 
sol_nyp$SA 
 
 
#------------------------------------------------------------------------  
#(5) SUFFICIENCY Teste Y e ~Y - ISSUE 1: SIMULTANEOUS SUBSET RELATIONS 
#------------------------------------------------------------------------  
# Condições explicam simultaneamente a presença de Y e ~Y. 
 
SSR<-intersect(rownames(TT_y$tt)[TT_y$tt$OUT==1],rownames(TT_ny$tt)[TT_ny$tt$OUT==1]) 
SSR 
 
 
#------------------------------------------------------------------------  
#(7) SUFFICIENCY Teste Y e ~Y - ISSUE 1: SIMULTANEOUS SUBSET RELATIONS 
#------------------------------------------------------------------------  
 
# Perform ESA using the following steps: 
# a) ban remainders contradicting necessity,  
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# b) ban simultaneous subset relations,  
# c) ban contradictory simplifying assumptions 
# d) produce the enhanced solutions 
######################### 
## ESA -  
######################### 
# ISSUE 1: CONTRADIÇÃO DE NECESSIDADE 
# Algum pressuposto simplificador contradiz estado de necessidade?   
# Se Mkt_Internacional_fs <- Dese_exp_fs, então ~Mkt_Internacional_fs -> ~Dese_exp_fs 
# Portanto, nenhum logical remainders que implique ~Mkt_Internacional_fs pode ser utilizado como SA. 
# Ao avaliar as combinações, verificou-se que nenhum termo contradiz a condição de 
#necessidade. Bem como, nenhum remainder utilizou elementos de contradição. 
 
 
# ISSUE 2: CONTRADICTORY ASSUMPTIONS 
# Verificar se pressupostos simplificadores para solução mais parcimoniosa 
# para Y e ~Y se sobrepõem.  Fazer contradictory simplifying assumptions (CSA). 
 
CSA <- intersect(rownames(sol_nyp$SA$M1), rownames(sol_yp$A$M1)) 
CSA 
 
# Não há sobreposição de y e ~y 
#sol_nyp$SA$M1[CSA, ] 
#sol_yp$SA$M1[CSA, ] 
 
 
######################### 
## ESA - IMPOSSIBLE REMAINDERS 
######################### 
#ban produce the enhanced solutions 
sol_yp$SA 
sol_yi$i.sol$C1P1$EC 
 
# Não há uso de soluções contraditórias 


