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1. INTRODUÇÃO  

O futebol é o esporte mundialmente mais consumido e praticado. Segundo a Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA) existem 265 milhões de jogadores e jogadoras 

atuando em todo o mundo, além de mais 5 milhões de profissionais envolvidos com o desporto. 

A expressão Desporto originou-se do francês antigo desport, significando recreação, 

passatempo, lazer e toda a forma de praticar atividade física individual ou grupal. De forma que 

a ideia de consumo atrelado ao futebol vai desde a prática em si do desporto até a aquisição de 

bens e serviços utilizados ou fomentados por meio da atividade (NASCIMENTO, 2013). 

 Além disto, o futebol possui especial relevância no Brasil. O processo que o levou a se 

tornar o principal esporte do país passou por uma intrínseca relação com um movimento 

governamental de construção da identidade nacional (RIBEIRO; SOUZA, 2021). Assim, o 

futebol no Brasil tem aproximadamente 16 milhões de praticantes segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Ele comporta também a dimensão social, por ser uma das 

ferramentas essenciais de desenvolvimento e inclusão do indivíduo na sociedade, estando no 

imaginário de muitos jovens como a única alternativa factível de ascensão social (ROTTMANN, 

2019). 

 A evolução decorrente da profissionalização do desporto tanto no Brasil quanto no 

mundo, fomentou o processo de empresarização dos clubes, alçando as equipes a geradoras de 

voluptuosa renda e emprego (LEONCINI; SILVA, 2005). Estes fatores permitiram que todo 

um ecossistema do futebol fosse criado, sendo denominado como a “indústria do futebol” e que 

pode ser extrapolado para uma perspectiva de “indústria do esporte”, corresponde a todo o 

mercado onde são oferecidos bens e serviços capazes de atender à específica demanda dos 



 

clientes e consumidores interessados em se utilizar ou consumir do futebol ou de outro esporte 

em particular (MATTAR, 2013).  

 O movimento de profissionalização permitiu que os clubes começassem a ser 

administrados como verdadeiras organizações. No Brasil, a gestão ainda é feita na grande 

maioria das ocasiões de forma amadora ou pelo menos muito abaixo da capacidade de geração 

que um clube oportuniza, por meio de um executivo de futebol (LEONCINI; SILVA, 2005).  

Na busca pelo entendimento do tema, foi realizado um levantamento bibliográfico de 

textos publicados a partir dos anos 2011 em bases como Google acadêmico, Scielo (Scientific 

Electronic Library Online), Spell (Scientific Periodicals Electronic Library) e Portal de 

Periódicos CAPES/MEC, com os seguintes termos-chave: “Executivo” AND “Futebol”; 

“Diretor” AND “Futebol”; “Gestor” AND “Futebol”; “Gerente” AND “Futebol”; “Dirigente” 

AND “Futebol”. Já na Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração 

(Anpad) foi utilizado o termo “futebol”. Em seguida, foi feita a leitura do resumo dos artigos e 

não foi identificada alguma obra que abordasse sobre o cargo de executivo de futebol. 

 Fator adicional para a presente investigação reside no pouco interesse em pesquisas que 

sejam especificamente direcionadas ao futebol capixaba. Costa, Alves e Ribeiro (2011) 

apontaram para o baixo nível de desempenho dos clubes do Espírito Santo como um fator 

determinante para o distanciamento no interesse e apreciação pelo futebol capixaba.  

 Desse modo, a pesquisa pretendeu responder ao seguinte problema de pesquisa: quais 

são as características inerentes ao desempenho do cargo de executivo de futebol e o estilo de 

liderança praticado nos clubes do futebol capixaba?  O objetivo geral foi: identificar as 

características inerentes ao desempenho do cargo de executivo de futebol e analisar o estilo 

liderança praticado nos clubes do futebol capixaba. Os objetivos específicos foram: 1. 

Identificar junto aos profissionais suas percepções sobre o futebol e os fatores determinantes 

que o fizeram optar pela área em análise. 2. Analisar as percepções dos executivos quanto às 

características relevantes para exercício do cargo. 3. Levantar os referenciais teóricos e 

empíricos sobre o exercício da liderança por parte dos executivos de futebol. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nessa seção abordam-se quatro pontos: futebol, a origem e a indústria; o executivo de 

futebol; análise de cargo e liderança. 



 

2.1 Futebol: origem e indústria  

 Da Europa à Ásia existem diversos registros de civilizações da Antiguidade com 

práticas interativas utilizando a bola por meio do controle com os pés. Durante a Idade Moderna 

surge em Florença o denominado Calcio Storico (futebol histórico), um esporte com o objetivo 

de se comemorar o dia de San Giovanni Batista, praticado todas as noites por aristocratas ricos 

e papas entre o período da Epifania e da Quaresma. O Calcio Storico une aproximações do que 

são hoje o Rugby (esporte coletivo com intenso contato físico) e o futebol, e é considerado por 

diversos estudiosos como o precursor do futebol moderno (BANDINI, 2017; NASCIMENTO, 

2013). 

 Todavia, a forma mais aproximada do desporto como é praticado atualmente, com um 

conjunto de regras específicas e desligado de fins religiosos é datada do século XIX na 

Inglaterra. O esporte que era praticado principalmente pela burguesia britânica (LEONCINI; 

SILVA, 2005) e nos colégios do país Bretão, ainda era de diferentes formas, em alguns, a título 

de exemplo, o uso das mãos ainda era permitido.  

 Com o aumento da quantidade de clubes e interessados na prática desportiva, foi 

necessário o estabelecimento de novas entidades responsáveis pelo manejo das regras e controle 

das agremiações. Desta forma, foi fundada em 1886 a International Football Association Board 

(IFAB), entidade criada pela união das associações inglesa, irlandesa, escocesa e galesa, com o 

objetivo de gerir as regras norteadoras do esporte. Em 1913, a FIFA também foi inserida à 

IFAB, representada por quatro membros, além das quatro instituições fundadoras que juntas 

formam o quadro de membros da IFAB (PIZARRO; RIAL, 2018). 

 A FIFA, instituição máxima do futebol, foi fundada em maio de 1904, com a presença 

de sete associações europeias, tendo como primeiro presidente o jornalista francês Robert 

Guerin. Tendo sua sede em Zurique na Suíça, ela visa controlar o conjunto de determinações 

que circundam o esporte (PIZARRO; RIAL, 2018), além de garantir a propriedade de elaborar 

um campeonato internacional. Atualmente, possui 211 associações filiadas.  

A elevação do contato com o esporte, seja de forma prática ou expositiva, permitiu o 

surgimento e a consolidação de toda uma cadeia produtiva atraída em atender aos anseios do 

indivíduo contemporâneo interessado no aumento da qualidade de vida e entretenimento. Desta 

forma, a indústria esportiva vem se tornando capaz de satisfazer as demandas dos aficionados, 



 

entusiastas e atletas, entregando o espetáculo midiático que se tem contato nos dias atuais 

(MATTAR, 2013; PIZARRO; RIAL, 2018). 

Ferran Soriano foi um dos executores sobre o processo de reorganização da gestão do 

Futbol Club Barcelona. Ele aponta em seu livro “A bola não entra por acaso: estratégias 

inovadoras de gestão inspiradas no mundo do futebol” (2010) sobre a importância de conhecer 

a indústria na qual qualquer organização está inserida, entendo-a como o campo de jogo daquela 

corporação. Ademais, Soriano (2010, p.15) aponta que a indústria “estará configurada pelo 

tamanho do mercado, pela demanda, pela oferta de produtos e seus substitutos, pelos 

concorrentes atuais e potenciais, pelas rentabilidades geralmente obtidas, etc.”. Portanto, 

conhecer as características próprias da área de atuação é de fundamental importância para a 

perenidade e sucesso da organização. 

Desta forma, é de suma importância a caracterização da indústria no qual o executivo e 

mais amplamente o gestor esportivo, irá atuar. Segundo Mattar (2013) existe toda uma gama 

de profissionais, ramos e áreas que são necessárias para a viabilização da prática, do consumo 

e da produção de bens que circundam a indústria esportiva.  

 

2.2 O executivo de futebol 

 A gestão do esporte brasileiro ainda está ancorada em um paradigma de amadorismo, 

principalmente quando espelhado com grandes centros de referência no esporte mundial, como 

a Europa, a China e os Estados Unidos. Meira, Bastos e Böhme (2012) apontam para a 

importância da construção de uma estrutura organizacional no esporte brasileiro, sendo a 

ausência desta, um dos fatores geradores do abismo no desempenho geral brasileiro em 

competições de grande relevância, como as Olímpiadas. E dentro desta perspectiva, o 

profissionalismo da gestão emerge como um dos mecanismos fundamentais para a alavancagem 

do desporto nacional. 

 Apesar de o futebol ser o desporto praticado no Brasil com o maior número de 

praticantes e com maior capacidade produtiva de atração, a gestão de grande parte dos clubes 

de futebol profissional de alto desempenho ainda é substancialmente atrasada (amadora) 

quando comparada aos clubes de referência (europeus), principalmente no que concerne a 

capacidade de atrelar o equilíbrio da saúde financeira à estruturação de equipes com jogadores 

que possibilitem alta competitividade e ao conturbado ambiente político dos clubes. 



 

A profissão de executivo de futebol ainda não está regulamentada no Brasil. A 

Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (ABEX Futebol) que representa oficialmente 

os profissionais no país foi responsável no ano de 2017 pela fundação da Frente Parlamentar 

Mista pela Profissionalização dos Executivos de Futebol.  

O Deputado Alex Manente elaborou o Projeto de Lei 7396/17 que tem por objetivo 

regulamentar e reconhecer a profissão de executivo de futebol no país (BRASIL, 2021). O 

Projeto de Lei ainda determina que para o exercício do cargo, o profissional deverá ter 

concluído o curso de gestão do futebol ou curso correlato e realizado o curso de formação para 

executivo de futebol. Além disto, estabelece as relações empregatícias do cargo. 

 O quadro 1 aponta o conjunto de competências e as principais atribuições para o 

exercício do cargo, conforme as classificações definidas pela ABEX (2012). 

Quadro 1 – Descrição do cargo de executivo de futebol 

Setor ▪ Operacional. 

Objetivo Geral ▪ Proporcionar o pleno funcionamento do departamento de futebol de base e 

profissional; 

▪ Representar o clube junto a entidades esportivas. 

Objetivos 

Específicos 

 

▪ Organizar, coordenar e supervisionar todas as atividades do clube relacionadas com 

o futebol; 

▪ Observar atletas para contratação e acompanhar a delegação em viagens; 

▪ Supervisionar e gerenciar os processos de vendas, empréstimos e compras de 

atletas; 

▪ Elaborar o orçamento do departamento de futebol. 

Principais 

Atribuições 

▪ Estabelecer relacionamentos comerciais com agentes de futebol, para compra e 

venda de direitos de atletas; 

▪ Observar atletas no estrangeiro, visando novas contratações; 

▪ Realizar reuniões periódicas com as comissões técnicas; 

▪ Aprovar ou rejeitar relatório mensal de custos do setor; 

▪ Analisar e avaliar os relatórios mensais dos observadores técnicos; 

▪ Elaborar política de salários com base no modelo de empresa e normas legais; 

▪ Controlar os direitos de imagem e de arena; 

▪ Coordenar programa de treinamento para atletas de alta performance; 

▪ Analisar relatórios da fisiologia; 

▪ Elaborar programa de premiações e produtividade; 

▪ Estabelecer contatos com a confederações e federações para negociar os interesses 

do clube com relação aos calendários de torneios; 

▪ Aprovar o orçamento anual no âmbito do seu departamento e encaminhar para 

aprovação à alta administração; 

▪ Aprovar o programa de seleção de observadores técnicos para o futebol amador; 

▪ Supervisionar a gerência de futebol e comissão técnica do futebol profissional; 

▪ Aprovar o regimento interno dos atletas de futebol profissional; 

▪ Elaborar política de captação de atletas de base; 

▪ Aprovar calendário esportivo de competições de base de acordo com o calendário 

nacional; 

▪ Supervisionar o departamento médico; 

▪ Estabelecer programas de reuniões com agentes de futebol de atletas vinculados ao 

clube com o objetivo do estreitamento do relacionamento profissional e 



 

alinhamento com a política esportiva do clube 

organizar delegações, manter os entendimentos relacionados a contratação de 

jogadores e do pessoal técnico e auxiliar; 

▪ Representar o clube perante a confederação brasileira de futebol (CBF), federação 

estadual de futebol, confederação nacional de desportos, ligas independentes, 

associações, união dos clubes de futebol, demais entidades futebolísticas de âmbito 

regional, nacional e internacional e entidades assemelhadas ou afins; 

▪ Recomendar aquisição, alienação ou exoneração dos denominados direitos 

federativos e direitos sobre o atestado liberatório de jogadores de futebol, podendo 

também recomendar os termos e condições celebração e rescisão de contratos com 

jogadores de futebol profissional e da base (contratos de formação); 

▪ Recomendar a contratação e demissão da comissão técnica e demais membros do 

quadro técnico de futebol dos níveis profissional e base. 

Características e 

Habilidades 

▪ Liderança; 

▪ Habilidade gerencial; 

▪ Dinamismo; 

▪ Formação acadêmica; 

▪ Comprometimento; 

▪ Conhecimento das normas e legislação que regem o futebol profissional; 

▪ Domínio de inglês e espanhol; 

▪ Lealdade. 

Subordinado  a ▪ Presidência do clube ou a um diretor definido pelo presidente. 

Supervisiona ▪ Gerente médico, gerente de futebol profissional e gerente de futebol de base. 

 Fonte: adaptado da ABEX (2012). 

 

2.3 Análise de cargo 

 De acordo com Bohlander e Snell (2015, p. 126), “A análise do cargo é o processo 

sistemático para coletar informações sobre os parâmetros de um cargo”, ou seja, por meio deste 

processo que será indicado o conjunto de competências e ferramentas necessárias ao 

profissional que ocupará o cargo, permitindo que a descrição e a especificação das tarefas 

concernentes a este sejam identificadas.  

Para a elaboração de uma análise do cargo, certo conjunto de fatores devem ser definidos 

para que o propósito da entrevista seja alcançado, são eles: Propósito do cargo; Deveres do 

cargo; Critérios do cargo; Nível de conhecimento necessário; Treinamentos prévios para 

assumir o cargo; Aptidões (mentais e físicas) necessárias; Condições de trabalho; Autoridade 

(hierarquia); Responsabilidades; Feedback e Remuneração. 

 Os dados para análise do cargo podem ser provenientes de diversas fontes, sendo as 

mais comuns: entrevista com funcionários e gerentes; questionário; observação e registro 

realizado por responsável capacitado; e por meio de um registro diário mantido pelos 

funcionários (BOHLANDER; SNELL, 2015).  

  

 



 

2.4 Liderança 

 O termo liderança carrega em sua etimologia a ideia daquele que tem como função 

liderar. O vocábulo foi adicionado à língua portuguesa na segunda metade do século XIX e 

deriva da palavra anglófona, to lead, que abrange interpretações como conduzir, chefiar, 

persuadir e liderar (CONCEIÇÃO NETO, 2011). 

 Historicamente, existem quatro conjuntos de abordagens sobre liderança: 1. A 

abordagem inatista contém a teoria dos “Grandes Homens”; a teoria dos “Traços”; e a teoria 

“Carismática”. A primeira trata o líder como uma figura heroica, sendo uma figura dotada de 

atributos que o distingue dos demais e que deve ser reverenciada como tal. A segunda teoria 

aponta sobre os traços e características que fazem do líder um ser diferenciado dos demais. Já 

a terceira teoria aborda o carisma como algo proveniente de um dom divino e que deve ser 

explorado pelo líder. 2. A abordagem comportamental aponta o desenvolvimento do “Grid 

Gerencial” por Robert Blake e Jane Mouton (1964). Este grid (grade) consiste em uma escala 

com cinco estilos de liderança que atuam de forma a indicar o quão voltado para a tarefa ou 

para o subordinado, o líder está. 3. A abordagem contingencial destaca as seguintes teorias: o 

modelo de contingência de Fiedler (1964); o modelo de participação e liderança de Vroom e 

Yetton (1973); a teoria da liderança situacional de Hersey e Blanchard (1986); e a teoria do 

caminho-meta de House (1971) e aborda que a liderança é situacional. 4. A abordagem 

neocarismática aponta as teorias que emergiram a partir dos anos 1980, tais como: carismática; 

transacional; transformacional; visionária; e a servidora. Essas teorias apontam para a ética, os 

valores, a transformação dos liderados e a ideia de servir (CONCEIÇÃO NETO, 2011). 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi qualitativa, pois fez uso de textos e interpretações diversos, e estes 

levantamentos retornarão em formato de texto e serão organizados e interpretados. 

 Quanto ao seu propósito, a pesquisa foi descritiva ao englobar a descrição das 

características próprias do elemento de estudo e requerer uma absoluta clareza do problema e a 

necessidade detalhada de informações. E exploratória quando buscou analisar um fato ainda 

pouco estudado e pesquisado na academia (GIL, 2018).   

A coleta dos dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas que permitem 

maior flexibilidade de diálogo. Além disso, a entrevista qualitativa oportuniza que o 



 

entrevistado emita suas opiniões sobre determinado tema com maior expansão. Ela foi 

elaborada com base no referencial teórico e no modelo de entrevista para análise do cargo 

apresentada por Bohlander e Snell (2015). A entrevista estruturou-se em quatro partes: a 

primeira parte visou compreender as percepções do profissional a respeito do futebol, tendo 

como questão-chave, “o que o futebol representa para você?”; a segunda etapa inicia o processo 

de imersão no cargo, visando compreender as motivações que levaram o profissional a escolher 

o cargo de executivo; a terceira etapa da entrevista visou a descrição aprofundada das 

características do cargo; e a quarta e última etapa abarcou as questões relativas sobre o processo 

de liderança praticado pelo profissional. 

Anteriormente à entrevista semiestruturada, foi utilizado um formulário visando extrair 

os dados pessoais e profissionais do entrevistado, contendo: nome, sexo, data de nascimento, 

estado civil, escolaridade, naturalidade, endereço, meios para contato, cargo atual, tempo de 

clube, renda, tempo de atuação na área, tempo em cargo de liderança, subordinados diretos, 

treinamentos realizados, promoções na carreira. 

Os sujeitos da pesquisa foram três executivos de futebol ou profissionais que 

exercessem cargo similar, realizando o conjunto de atividades referentes cargo, tendo como 

referência a ABEX (Quadro 1). A escolha dos profissionais foi feita com base na identificação 

dos clubes de melhor posição no Ranking Nacional dos Clubes (RNC) 2021.   

 Faz parte do RNC de 2021 um total de 236 clubes, sendo que apenas sete equipes do 

Estado do Espírito Santo figuram entre as melhores do país. Porém, um clube tinha encerrado 

suas atividades. Foram convidados os seis clubes, apenas três aceitaram participar da pesquisa. 

Inicialmente, foi feita a aproximação com os clubes para que estes pudessem disponibilizar o 

contato dos seus executivos. Em seguida, foi estabelecida a conexão com o executivo.  

Com o objetivo de preservar o anonimato dos sujeitos da pesquisa, foi utilizada a 

seguinte classificação: Executivo de Futebol 1 (EF1), Executivo de Futebol 2 (EF2) e Executivo 

de Futebol 3 (EF3) conforme a sequência da entrevista na data e no horário. 

 As entrevistas ocorreram virtualmente entre os dias 15 e 17 de outubro de 2021, por 

meio do serviço de comunicação Google Meet, com duração média de 75 minutos. Para a 

realização das entrevistas, foi solicitado que os executivos assinassem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a gravação de áudio e vídeo do 

encontro para que as respostas pudessem ser transcritas e analisadas.  



 

A técnica de análise de conteúdo foi utilizada para o tratamento das informações 

coletadas. Ela tem “por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação” (BARDIN, 2016, p. 24).  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção apresenta as características dos clubes onde os profissionais atuam, a 

caraterização dos entrevistados e em seguida a análise de conteúdo, comparando as respostas, 

buscando atingir os objetivos da pesquisa. 

4.1 Caracterização dos clubes e dos entrevistados 

 Seguem os quadros 2 e 3:   

Quadro 2 - Caracterização dos clubes 

Clube Tempo de 

existência 

Modelo do 

clube 

Composição da direção Quantidade de 

funcionários 

CF1 + 90 anos Associativo Um presidente, um vice-

presidente e quatro diretores 

50 

CF2 + 90 anos Associativo Um presidente, um vice-

presidente, dois presidentes 

de conselho e um diretor 

60 

CF3 + 90 anos Associativo Um presidente, dois vice-

presidentes e cinco diretores 

30 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

 

Quadro 3 – Caracterização dos entrevistados 

Clube Idade Sexo Escolaridade Naturalidade 
Tempo como 

executivo 

Tempo em cargo 

de liderança 

EF1 34 anos Masculino 
2º grau 

completo 
Espírito Santo 4 anos 4 anos 

EF2 35 anos Masculino 
Superior 

completo 
Espírito Santo 3 anos 3 anos 

EF3 33 anos Masculino 
Superior 

completo 
Espírito Santo 

3 anos e 10 

meses 
3 anos e 10 meses 

Fonte: elaborado pelos autores (2021). 

4.2 Percepções em relação ao futebol 

 Esta categoria de análise buscou identificar as percepções dos entrevistados quanto à 

sua conexão com o futebol, abrangendo o significado e a construção histórica na vida do 

indivíduo, do primeiro contato até o processo de ingresso no meio como profissional. 

 Quanto ao significado do futebol, os entrevistados apontaram que ele é fruto de um 

processo de exposição desde a tenra infância, permitindo a construção de vínculos sociais e 

familiares, além de ser uma alternativa de promoção social como afirma Rottmann (2019). 



 

EF1: “[...] O esporte representa saídas, representa sucessos e representa causas. [...] 

O futebol hoje, pra mim, é um causador de uma mudança de vida, uma melhoria no 

ser humano hoje. Se todo mundo praticasse um pouquinho de esporte, seria bem 

diferente”.  

EF2: “Futebol pra mim, comecei a jogar futebol desde os 7 anos de idade de lá pra cá 

todos os dias jogando boa, participando de tudo que você imaginar, sendo juiz, árbitro, 

mesário. Futebol pra mim tá no sangue, corre aqui desde garoto”.  

EF3: “O futebol é uma coisa engraçada, a gente acaba sendo envolvido com isso 

desde pequeno aqui no Brasil. Pode significar várias coisas, pra mim tem um peso 

muito grande, a parte de ligação familiar”.    

Dentro dessa perspectiva de ascensão social, o futebol é percebido como um lazer (“hobby 

gigantesco”) capaz de proporcionar uma mudança substancial das condições de vida do 

indivíduo em si e da sua família, desde que receba o recurso necessário para o desenvolvimento 

do seu potencial. Essa possibilidade de mudança é reforçada pela família. O EF1 traz em seu 

imaginário o caráter de “torcedor” aliado ao fanatismo (“fã” termo reduzido de fanático), 

expressando um entusiasmo, uma dedicação e uma admiração por algo que na realidade não 

aconteça de fato. Veja o relato abaixo. 

EF1: “[...] sempre fui fã de futebol, eu era zagueiro, mas eu tinha uma dificuldade 

gigantesca nas escolinhas por situação financeiras da minha família, talvez eu poderia 

ser um jogador um pouco melhor, mais avançado em algumas situações, mas eu não 

tive oportunidades, não tinha quem me abraçava naquela época [...]. Então, acho que 

o futebol sempre foi um hobby gigantesco, minha família toda sempre foi muito 

envolvida com futebol. [...] sempre ficava em cima das árvores perto do estádio pra 

ver os jogos e pra mim foi uma coisa gigantesca, uma coisa maravilhosa de tá aqui 

dentro deste clube e ver como é diferente a visão lá de fora de torcedor pra agora como 

gestor”.  

 Observa-se também que quando o imaginário de expressão do potencial não se 

concretiza dentro do campo de futebol (“zagueiro”), o indivíduo pode assumir funções 

executivas (“gestor”) dentro do clube favorito. 

4.3 Percepções quanto às características do cargo 

 Esta categoria de análise buscou identificar as percepções dos entrevistados quanto ao 

conjunto de atividades desenvolvidas no cargo em seus respectivos clubes e em experiências 

pregressas na área. 

 No que se refere ao propósito geral do cargo, os profissionais enfatizaram a questão da 

organização e da responsabilidade por estabelecerem contatos.  

EF1: “Como executivo eu tenho a maior liberdade de negociar, de você conversar [...] 

o meu papel hoje é organizar, compartilhar e lidar com todos os outros departamentos, 

departamento de base, departamento de futebol profissional, eu participo junto com o 

presidente reuniões, eu participo junto com o presidente de patrocínios, a gente corre 

atrás a gente faz visitas, a gente liga, então a gente tem todas essas demandas com 

outros departamentos”. 



 

EF2: “O que abrange a minha função agora é tranquilidade né cara, é conversar com 

atleta, comissão técnica, essas coisas [...] Eu comando dois massagistas, um roupeiro, 

um médico, um fisioterapeuta, eu comando o responsável pela manutenção do campo, 

eu sou responsável pelos atletas, pela comissão técnica, eles têm horário pra chegar, 

horário pra sair, horário a ser cumprido, eu comando [...]’. 

 Os entrevistados indicaram que o processo de seleção para a vaga foi mediante indicação, 

fruto de relacionamentos e trabalhos já desenvolvidos que respaldaram a capacidade para 

exercício do cargo. 

EF2: “Eu fui selecionado porque eu já tinha uma experiência na organização”.  

EF3: “[...] me convidou para estar junto com ele pra poder conduzir nessa área 

sabendo da minha formação, sabendo dos contatos e eu prontamente aceitei”.  

Assim como apontou Neuburger (2011), o estabelecimento de bons relacionamentos e 

contatos (networking) é uma ferramenta que possibilita e oportuniza contextos que permitam a 

alavancagem da carreira. 

 Os entrevistados consideraram a importância de estarem presentes no dia a dia do clube, 

atentando às demandas, principalmente dos atletas e da comissão técnica. O EF2 destacou a 

responsabilidade pela conservação do patrimônio físico do clube. Além disso, houve o realce 

do lado humano do trabalho, o foco nos processos de gestão de pessoas, tais como seleção e 

atividades do departamento de pessoal. 

EF1: “[...] eu to todo dia no horário de 6h30 as 8h30 dentro do estádio, passando a 

volta pra ver se tem alguma coisa em aberto, pra organizar, pra deixar alguma 

pendência feita, o departamento todo alinhado… A gente passa no alojamento, vê os 

atletas, vê o que está precisando, reuniões, praticamente três vezes por semana com a 

diretoria pra discutir temas, discutir ações”. 

EF2: “[...] agora o que tá acontecendo é mais organização interna do grupo, o que tá 

faltando, o que tá precisando, uma reforma aqui, uma reforma ali, uma pintura aqui, 

uma pintura ali desse jeito. “[...] agora eu tô correndo atrás de atletas, contatos, vídeos, 

se esse atleta vai servir pra gente durante o campeonato todo [...] janeiro em diante 

começa as inscrições, tem que entrar no site da CBF, fazer inscrição de atleta, gerar 

contrato, fazer exames de sangue, urina, fezes, tudo que você imaginar tem que fazer, 

cardiológico e tudo passar para CBF [...]”.  

EF3: “[...] monitorando as contratações, as demissões, a folha de pagamento, a 

documentação necessária pra fazer a contratação, tudo isso [...]”. 

 Quanto aos desafios do cargo, os executivos alertaram sobre o problema na 

comunicação interna e as ausências de receita e pessoal suficientes para o desenvolvimento de 

todas as atividades do clube. Um deles informou que a estrutura do clube, de acordo com o 

estatuto, indica a necessidade da presença de 36 profissionais, todavia há somente 6 atuando 

nos cargos determinados. Os relatos abaixo indicam como um grande desafio, a capacidade de 

influenciar pessoas para que os projetos possam ser aceitos de forma a ultrapassarem as 

barreiras conservadoras no clube. 



 

EF1: “Os maiores desafios eu falo hoje que é convencer o próximo que aquilo vai 

funcionar, acho que esse é o primeiro maior desafio, porque quando todo mundo 

acreditar, todo mundo achar que aquilo vai olhar de uma forma correta, de uma forma 

legal, tudo se torna mais fácil. O tempo que você perde pra convencer é muito grande 

e era o tempo que a gente podia tá convencendo patrocinador, convencendo apoiador, 

mas você tá aqui ainda convencendo diretor aprovar aquele seu projeto”.  

EF2: “[...] na supervisão acho que não, como eu disse lá atrás eu quero alavancar o 

futebol capixaba, mas eu não vou fazer isso sozinho”.  

Em relação à formação ou certificação para ocupar o cargo, todos os profissionais 

indicaram a não exigência para tal. Inclusive, nenhum deles fez ou tem a pretensão de fazer 

qualquer curso voltado à gestão esportiva ou de especialização para executivo. 

 Quanto às competências técnicas e comportamentais necessárias para o exercício do 

cargo, os entrevistados enfatizaram características relacionadas a uma boa gestão de grupo, 

onde o foco sempre esteja em escutar e dialogar com as pessoas próximas, estabelecendo um 

bom relacionamento. Além da capacitação técnica, alguns fatores tais como abertura à inovação, 

criatividade, flexibilidade, trabalho em equipe, controle emocional e administração de conflitos 

interpessoais e intergrupais foram identificados nas falas dos entrevistados como competências 

comportamentais fundamentais para o exercício.  

EF1: “Acho que com certeza uma mente, uma ideia bem aberta, a preparação de uma 

equipe de trabalho focada dentro dessa ação, desse projeto. E a parte técnica com 

certeza é estudar, estudar de todas as formas, evoluir bastante, todo dia muda”. 

EF2: “[...] você tem que ter tranquilidade, mas no meio do futebol tranquilidade não 

existe. [...] durante o dia a dia você vai vendo o que precisa fazer, deixar de fazer, se 

você tem que dar um sorriso, um bom dia [...] depende do seu humor, né [...]”. 

EF3: “A primeira coisa é saber da parte de gestão, pelo menos o básico [...] e a parte 

comportamental está relacionada principalmente a trânsito entre os atores envolvidos 

como a federação a arbitragem, a torcida, com o quadro de sócios, conselhos, então 

uma pessoa que vai para o conflito que vai para o choque com qualquer um desses 

agentes é alguém que tá fadado a ter dificuldades”.  

Também se destacou a importância da tranquilidade nas ações como competência 

comportamental para gerir seus liderados, inclusive os mais velhos do que o líder, alertando 

para o fato de que o choque pode levar a conflitos intergeracionais. 

 Quanto às responsabilidades que o cargo exige, sejam por pessoas, documentos ou 

dados, os entrevistados direcionaram suas respostas principalmente para o fator salário dos 

profissionais, apontado como uma informação confidencial. Destacou-se também uma 

responsabilidade sobre a imagem do clube, onde as ações executivas influenciam diretamente 

na forma como o clube é percebido pela família. 

EF1: “No departamento feminino a maior responsabilidade é de vidas, de meninas 

mais novas[...]. A família, isso é uma responsabilidade gigantesca”. [...] com a 



 

documentação, esse processo de ficar noites em claro cadastrando, inscrevendo, 

organizando e salário, o salário hoje o jogador não recebeu, ele tem direito [...]”.  

EF2: “Tenho o controle do salário que cada jogador recebe, mas não posso falar, nem 

pra minha esposa eu falo [...]”. 

No que se refere às condições do ambiente de trabalho que são ofertadas aos executivos 

nos clubes, sublinham-se a tranquilidade no convívio com as pessoas e as características físicas 

e estruturais do local apontadas em uma escala mediana a ruim. 

EF1: “[...] a gente tem o escritório, a gente tem hoje a sala do presidente e a minha, 

uma sala única, e tem o escritório, então a gente tem hoje, com certeza, não a melhor 

estrutura, mas uma estrutura muito positiva pra trabalhar muito tranquilo”. 

EF2: “Tranquilo, ninguém te enche seu saco como antes. São pessoas que entendem 

de futebol, você fazendo o seu certo ninguém te incomoda. É a minha segunda casa”.  

EF3: “Essa é uma das dificuldades [...] hoje tá totalmente sem condições de trabalho. 

Então, o que eu tenho que resolver eu uso o meu computador pessoal”.  

 Em relação à hierarquia presente nos clubes, os entrevistados destacaram similarmente 

o nível e a quem são subordinados. As figuras do presidente, dos vices e do gerente direto 

aparecem como os atores a quem eles devem se reportar. Os entrevistados foram consultados 

quanto às ações independentes que estão autorizados a tomar. Eles enfatizaram que possuem 

uma liberdade limitada às decisões em contextos que habitualmente ocorrem, para que assim 

os superiores não sejam consultados por qualquer situação adversa. Todavia, precisam manter 

um contato constante com os responsáveis para grande parcela das tomadas de decisão. 

EF2: “Tudo o que eu faço eu consulto o presidente primeiro [...]. Se ele me der carta 

branca pra fazer, do contrário, não. Eu nunca pego e faço, eu tenho que consultar ele 

primeiro [...] eu sou mandado pelo presidente e o vice, né, aí o que acontece na 

diretoria eu passo para o jogador e com o jogador eu passo pra diretoria, é como se 

fosse uma ligação entre eles”. 

EF1: “Algumas coisas que a gente sabe não pode acarretar certo tipo de situação, a 

gente consegue resolver ela na hora. Porque a gente já leva resultados, a gente não 

leva problemas, a gente leva situações resolvidas, a gente tem essa missão aqui 

também, pequenas situações a gente consegue resolver”.   

 Os entrevistados foram questionados sobre como vislumbravam a sua participação no 

propósito da instituição. A expressão “organização” foi novamente enfatizada por eles. 

EF2: “É o que eu falo toda hora pra você, organização né cara. Você tá lá, final de 

campeonato, você levantar o troféu de campeão, você viu tudo que você fez lá atrás 

todo aquele esforço danado de manhã, de tarde e de noite, saindo quase meia noite 

querendo saber as coisas, organizar as coisas”.  

 É interessante pontuar que os executivos realizam atividades operacionais e possuem a 

multifuncionalidade, exercendo funções diversas por falta de pessoal suficiente e de condições 

financeiras. A falta de planejamento e organização do clube traz a ausência do profissionalismo 

na gestão, acarretando o acúmulo de funções.  



 

EF1: “Isso, a gente faz multitarefas aqui dentro. Eu já fui pra dentro de campo ser 

gandula, porque um faltou, já fui maqueiro, hoje eu fico na portaria nos jogos 

profissionais, a gente auxilia dentro do bar, então a gente faz hoje multitarefas [...]”. 

EF2: “O que eu fiz ultimamente, semana passada eu fui atrás de três campos fora do 

estádio pra a gente poupar um pouco o nosso gramado [...] também podia ter outras 

pessoas, lavar cozinha é normal, já lavei cozinha, banheiro, arrumei vestiário [...]”. 

 EF3: "Quando a gente tava com um quadro de direção [...], tinha muitas pessoas 

atuando em diversas frentes, então acabou que foi uma época muito boa apesar da 

centralização do presidente anterior a gente tinha muita gente ali, mesmo que os 

direcionamentos não fossem bem executados, a gente tinha muita gente ali atuando”.  

 No que diz respeito às habilidades necessárias para o exercício do cargo, foram citadas 

“comunicação”, “liderança”, “profissionalismo” e “organização”. Quanto à existência de 

feedback em relação ao desempenho das atividades executivas, não existem procedimentos 

estabelecidos e contínuos. O feedback está associado aos resultados de desempenho dos 

jogadores dentro de campo, principalmente quanto ocorre uma derrota, surge a autocobrança.  

EF2: “[...] a gente não tem diretamente um feedback, é no dia a dia. Por exemplo, 

jogou no sábado, foi uma derrota, aí na segunda a representação fala o que aconteceu 

no jogo, o que foi feito e o que poderia ser feito [...]. Eles não querem problemas, eles 

querem soluções [...] eu me cobro”. 

 No tocante à avaliação da remuneração que recebem para o exercício do cargo, um dos 

entrevistados indicou estar satisfeito com o salário recebido, dada a dimensão atual das 

exigências e do clube. Outro entrevistado enfatizou que o valor deveria ser bem superior, tendo 

em vista que não está de acordo com o valor praticado no mercado. 

EF2: “Tempo que fico aqui varia muito, cara. Quando é pré-temporada que é de 

manhã e de tarde, eu só tenho tempo de ir em casa, almoçar e voltar, que aí o treino 

começa, em média 9h30 da manhã, termina 11h ou 11h30, é o tempo de almoçar e a 

tarde tem o das 15h. Em média umas 6h, 7h por dia. [...] cara, para o parâmetro nosso 

de futebol, sim. Nos grandes clubes de futebol aí o que os supervisores ganham é 

acima de 10, eu ganho três salários [...]”.  

EF1: “[...] hoje, se fosse cobrir, vamos botar uma base aí dentro de um mercado que 

a gente faz hoje que gira uma base de cinco a seis salários mínimos por mês [...]”. 

 Em síntese, observa-se que certas atribuições e competências são fundamentais para o 

exercício do cargo, tais como: responsabilidade pela conservação do patrimônio físico; 

responsabilidade por informações confidenciais; gestão de pessoas; capacidade de influenciar 

pessoas – habilidade de liderança; saber trabalhar em equipe; controle emocional; 

administração de conflitos e multifuncionalidade. 

4.4 Percepções sobre o exercício da liderança 

 Esta categoria de análise buscou avaliar as percepções dos entrevistados quanto ao 

exercício da liderança, identificando as conexões entre o que é praticado e a literatura. 



 

 No que concerne ao bom exercício da liderança no cargo de executivo de futebol, uma 

característica mencionada pelos entrevistados foi a adaptação ao contexto, o que caracteriza 

uma liderança situacional, envolvendo um comportamento político.  

EF1: “Primeiramente, exemplo de pessoa, exemplo no dia a dia, exemplo de você ser 

e com certeza de você entender as pessoas de acordo com a formalidade, se eu tenho 

pessoas voluntárias eu vou tratar elas como voluntárias, se eu tenho elas como pagas 

eu vou tratar elas com um dever um pouco maior. [...] Um grande líder é o que monta 

outros líderes”.  

EF3: “[...] acredito que passa pelo bom trânsito, pela comunicação, pela habilidade 

de transitar no meio de torcedores, transitar no meio de atletas, no meio da federação, 

entre a arbitragem, entre as pessoas envolvidas. É claro que pode parecer um 

comportamento muito político, mas de fato é. De fato é saber fazer política, é saber 

entrar, saber sair e saber conduzir”. 

 Tendo em vista que o modo dos clubes é associativo, as características levantadas muito 

se aproximam da gestão amadora apresentada por Mattar (2013). Dois profissionais indicaram 

que existe pouca autonomia de ação, fora do que é já estipulado no estatuto do clube. A 

autonomia é identificada como “saber o que deve ser feito”. Destacou a expressão “confiança” 

como algo que o entrevistado busca passar aos seus subordinados para que consigam se 

expressar e terem maior autonomia para tomar suas decisões.  

EF1: “Hoje eu tenho lá a preparadora física, eu tenho a fisioterapeuta, o treinador de 

goleiro e o treinador em campo preparando o elenco. A gente já deixa tudo organizado 

pra eles, tudo preparado agora pra executar o trabalho bem tranquilo. [...] hoje você 

compartilhando as coisas principais com eles, você não precisa esconder tudo pra 

dentro de você e as dificuldades e as realidades, as coisas positivas. Você vai dando 

confiança pra eles onde eles vão conseguindo ter a autoestima e primeiramente tendo 

a confiança dentro deles”. 

 Quanto às características que os entrevistados acreditam serem fundamentais para o 

exercício da liderança, observou-se o controle emocional (“tranquilidade, “paciência”) como 

chave para o sucesso na liderança de um grupo.  

EF1: “[...] personalidade, saber lidar com cada momento, com cada situação, acho 

que a fala com certeza [...]. Acho que a personalidade de você tratar o ambiente de 

cada um, um líder hoje pra cada equipe. [..] Eu não posso pegar a minha liderança 

achando que a minha é única igual a todas”. 

EF2: “Tranquilidade, paciência, dinâmica de grupo, cara tem que ter [...]”. 

 Outro entrevistado enfatiza que a liderança não passa pela demonstração de força e 

imposição, e sim pelo exemplo e bom relacionamento com todas as partes importantes no 

processo. Esta relação de uma liderança baseada no exemplo e no foco para entendimento do 

anseio de cada indivíduo foi trabalhada por Burns (1978) e Bass (1985) no modelo de liderança 

transformacional.  

EF3: “Eu penso que essa parte de estar acima dos outros, ou de ter uma voz mais dura, 

mais rígida ou mais imperativa, eu acho isso totalmente desnecessário... Eu penso que 



 

passa pela liderança, além do bom exemplo que tem que ser feito, você mostrar porque 

você tá indicando fazer aquilo e a importância de fazer aquilo, então a forma de você 

explicar e de você mostrar a importância de executar a tarefa eu acho que é 

fundamental pra liderança. Algo meramente positivo”. 

 Algumas características foram mais marcantes e apresentaram maior compatibilidade 

entre a visão dos entrevistados. Fatores como a adaptação ao contexto (liderança contingencial), 

o saber lidar com diferentes pessoas e anseios (liderança transformacional), além do saber 

proporcionar um ambiente aberto, voltado para que as pessoas possam se expressar e reportar 

suas análises (liderança direcionada para pessoas), se destacam como fundamentais para uma 

boa liderança, de acordo com os profissionais. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo pretendeu responder à pergunta de pesquisa: Quais são as 

características inerentes ao desempenho do cargo de executivo de futebol e o estilo de liderança 

praticado nos clubes do futebol capixaba? 

 Em resposta ao primeiro objetivo específico, identificar junto aos profissionais suas 

percepções sobre o futebol e os fatores determinantes que o fizeram optar pela área em análise, 

constatou-se que os laços familiares são determinantes neste processo, além disso, o fator 

identidade nacional é importante influenciador, tendo em vista que desde a tenra infância os 

brasileiros são expostos a uma cultura de valorização do futebol.  Deste modo, a entrada dos 

profissionais no mercado do futebol surge como uma alternativa de expressão dos sentimentos 

desenvolvidos em prol do desenvolvimento e do maior profissionalismo do esporte. 

 Em resposta ao segundo objetivo específico, analisar as percepções dos executivos 

quanto as características relevantes para exercício do cargo, os profissionais indicaram que 

responsabilidade pela conservação do patrimônio físico; responsabilidade por informações 

confidenciais; gestão de pessoas; capacidade de influenciar pessoas – habilidade de liderança; 

trabalho em equipe; controle emocional; comunicação; organização; administração de conflitos 

são fundamentais para o bom desenvolvimento do cargo. Destaca-se também a 

multifuncionalidade, justificada pelo fato do baixo investimento nos clubes locais, em suprir as 

exigências de pessoal de um clube de futebol profissional.   

 Em resposta ao terceiro e último objetivo específico, levantar os referenciais teóricos e 

empíricos sobre o exercício da liderança por parte dos executivos de futebol, a abordagem 

contingencial vincula a adaptação do modo de agir do líder ao perfil e às necessidades dos 



 

liderados diante dos contextos. Este fator é marcante no futebol, pois sendo o jogador o 

principal ativo deste mercado, tende a exigir maior dedicação e submissão das pessoas a frente 

das entidades que o contratam. 

 Além disso, também pode ser identificado que existe uma correlação entre a prática da 

liderança dos entrevistados com os modelos de liderança transacional e transformacional. O 

modelo transacional foi identificado pelo fato de o contexto esportivo exigir que incentivos 

salariais consideráveis existam como forma de proporcionar maior interesse no atleta para a 

conquista dos objetivos propostos. E o modelo transformacional, por ter sido verificada a 

inclinação dos profissionais em exercer sua liderança mediante o próprio exemplo. 

 Cabe evidenciar que houve limitações para realização da pesquisa, haja vista que o baixo 

número de equipes capixabas no Ranking Nacional dos Clubes não permitiu que uma 

quantidade maior de executivos fossem entrevistados. Deste modo, para futuras pesquisas é 

sugerido que haja uma abrangência maior de profissionais, mesmo que estes atuem de forma 

amadora, para que se possa explorar ainda mais as características pertinentes ao cargo. É 

importante frisar que o trabalho apresentou anseios e variáveis condizentes com o futebol 

capixaba, avaliações em outros estados também serão relevantes para futuras pesquisas. 

 A presente pesquisa buscou trazer luz ao futebol e ao esporte de modo geral, com uma 

visão profissional e sistemática. Abordando teorias e práticas já desenvolvidas pela academia 

para um contexto ainda muito amadoramente explanado. Deste modo, o estudo visou identificar 

os aspectos objetivos e subjetivos do executivo de futebol. 
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