
Futebol: o segredo de uma contratação bem feita   
 
Os meios de comunicação espanhóis já especulam sobre a possível contratação do jogador 
brasileiro Kaká, do Milán, pelo Real Madrid, ou sobre a possibilidade de o astro brasileiro 
Ronaldinho deixar o Barcelona com destino à Itália. O mesmo ocorre em outros países da 
Europa onde o futebol é o esporte de maior popularidade. E como o verão europeu está 
próximo — e é nessa época que os clubes compram e vendem jogadores —, o mercado de 
contratações está fervendo. A primeira celebridade da mídia a quebrar o gelo este ano foi o 
inglês David Beckham, que surpreendeu meio mundo quando, em pleno mês de janeiro, 
anunciou sua saída do Real Madrid com destino ao Los Angeles Galaxy, equipe da Liga 
Profissional de Futebol (MLS) dos EUA.  
 
Do Real Madrid saiu também, por volta da mesma época, o brasileiro Ronaldo, vencedor da 
bola de ouro e campeão do mundo em várias ocasiões, encerrando assim a etapa iniciada pelo 
ex-presidente da equipe do Real Madrid, Florentino Pérez, que tinha por filosofia contratar as 
principais estrelas da constelação futebolística. Houve época no Real Madrid que jogaram 
juntos jogadores do calibre do português Luis Figo, ganhador da bola de ouro, e o francês 
Zinedine Zidane, David Beckham e o também inglês Michael Owen, além dos brasileiros 
Ronaldo e Roberto Carlos. A concentração de tantos astros do futebol em uma mesma equipe 
rendeu ao time o apelido de Galáticos. Durante a presidência de Pérez, que pediu demissão na 
temporada de 2005-2006, o clube saneou suas contas e gastou mais de 400 milhões de euros 
em contratações.  
 
“A contratação de um jogador estelar é o investimento mais importante de uma entidade 
esportiva”, explica Ignácio Urrutía, diretor acadêmico do Centre for Business Management, do 
IESE, Universidade de Navarra, na Espanha.”É mais do que um elemento de produção no 
plano esportivo. Trata-se também de um investimento em vendas futuras, um atrativo para o 
patrocínio de empresas, um fator que aumenta a presença dos meios de comunicação, além de 
ser um motor que alimenta a ilusão da torcida”, observou Urrutía no III Fórum Anual de 
Administração de Entidades Esportivas, realizado em Madri, onde apresentou os resultados de 
um estudo intitulado “Os cinco erros mais comuns na hora de calcular o valor do passe de um 
jogador”. O estudo será oficialmente lançado em setembro, durante o Congresso Europeu de 
Gestão Esportiva. Foram analisadas na ocasião 216 contratações feitas pelo futebol europeu no 
valor de mais de dez milhões de euros entre 2000 e 2006.  
 
O Los Angeles Galaxy, que contratou Beckham para as próximas cinco temporadas, sabe muito 
bem o que é generosidade financeira. Embora o meio-campista inglês continue a jogar pelo 
Barcelona até o próximo verão, seu futuro clube já anunciou um lucro de dez milhões de euros 
desde a contratação. As receitas provêm, em boa parte, da venda   de assinaturas e de 
poltronas especiais, mas a equipe espera obter cerca de 185 milhões de euros com patrocínio 
e camisetas. 
 
Modelo de avaliação 
 
Não raro, porém, as contratações podem resultar em fracasso no plano esportivo ou 
econômico. De acordo com Jesús García Pitarch, diretor desportivo do Atlético de Madri, que 
também participou do Fórum e vivenciou pessoalmente esse tipo de problema nas equipes 
espanholas de futebol de Valência e do Atlético de Madri, o principal obstáculo para uma boa 
contratação é “a falta de coesão entre treinador, diretor esportivo, secretaria técnica, 
administrativa e presidência”.  
 
“Trata-se de um erro de comunicação”, observa Urrutía à Knowledge@Wharton. Quando um 
clube experiente comete um erro de contratação, diz ele, às vezes “o erro se explica porque 
aquele que toma a decisão é o presidente do clube, e não o treinador, que lidará diretamente 
com o jogador. O presidente compra como torcedor que é, mas o fato é que ele pouco entende 
do assunto. Por outro lado, o treinador, que trabalhará com o jogador, nota que o clube 
contratou alguém de que não necessitava, seja por seu estilo de jogo, seja porque há 
jogadores que considera melhores. Algo muito semelhante acontece em qualquer empresa. 



Quando é preciso contratar  um chefe de vendas ou um diretor comercial, a pessoa que faz a 
contratação não trabalhará diretamente com o novo funcionário.”  
 
Mas, como acertar em cheio o elemento chave que, de acordo com Urrutía, pesa mais na conta 
de resultados de um clube, isto é, o jogador e seu salário? Para resolver a questão no plano 
estritamente empresarial, isto é, para saber de que maneira um ativo afeta um determinado 
modelo de negócio, Urrutía procurou responder em seu estudo às seguintes perguntas: como 
se determina o preço de um jogador de futebol? Haveria algum modelo de cálculo?  
 
O professor do IESE explica que as variáveis mais significativas utilizadas em 1999 para 
avaliar um jogador de futebol eram as seguintes:  
 
Idade do jogador. 
 
• Tempo de experiência como profissional. 
 
• Número de partidas jogadas na temporada passada. 
 
• Número de gols marcados na temporada passada. 
 
• Número de gols marcados no exterior em toda a sua carreira esportiva. 
 
• Posição do clube que está vendendo o jogador na última temporada. 
 
• Posição do clube que está comprando o jogador na última temporada. 
 
Descobriu-se que nas contratações de 216 jogadores durante o período estudado, só quatro 
dessas variáveis estavam relacionadas ao preço: idade, temporadas como profissional, número 
de gols marcados em times do exterior e posição do clube que está comprando o jogador na 
última temporada. Depois, Urrutía foi “a campo” e realizou diversas entrevistas para 
comprovar, de fato, o que havia ocorrido nas contratações. Ele descobriu que os clubes 
cometem uma série de erros muito comuns. 
 
Os cinco pecados capitais das contratações 
 
Urrutía lista os cinco erros mais comuns na hora de contratar um jogador por somas vultosas. 
O primeiro deles consiste em “pagar muito caro por um jogador ainda jovem, isto é, por 
alguém que ainda é uma aposta no futuro”, acrescenta. Ele traça um paralelo com o mundo 
empresarial e explica que isso também acontece na bolsa, “especialmente naqueles momentos 
de boom. Você paga uma soma elevada porque tem uma expectativa de benefício futuro”.  
 
Um exemplo disso é a contratação do atual goleiro do Juventus, Gianluigi Buffon. No momento 
em que foi comprado, ele havia jogado poucas temporadas, tinha apenas 23 anos, não havia 
marcado gols em campos do exterior porque, além do mais, era goleiro, e a posição do time 
que o estava comprando na temporada passada era muito ruim. Mesmo assim, o jogador foi 
comprado por 54,1 milhões de euros, uma quantia exorbitante em se tratando de um goleiro.  
 
Nesse ponto, Urrutía faz referência à metodologia empregada na contratação de jogadores. 
Para ele, o maior problema é que o evento acaba se transformando em leilão. “Às vezes, você 
paga caro por um jogador jovem porque os clubes entram em uma disputa. Se o clube que o 
está vendendo tem bom desempenho   e age com inteligência, e sabe como manipular suas 
fichas, saberá como seduzir vários clubes fortes. Se o primeiro clube a participar do leilão faz 
uma oferta de compra de um centro-avante por cinco milhões de euros, sua expectativa é de 
que o preço acabe sendo multiplicado por três ou por quatro, porque são tantos os 
intermediários e tanta gente que esconde informação que o preço acaba inflando.”  
 
Some-se a isso a pressão dos meios de comunicação que, tradicionalmente, são os que fazem 
recomendações sobre qual jogador um determinado clube precisa, ou então criam polêmicas 



às vezes pouco fundamentadas em que criticam um ou outro clube por ter deixado escapar um 
certo jogador.  
 
O segundo erro consiste em “vender barato quando o jogador tem fama internacional”. Um 
exemplo clássico é o caso de Michael Owen, premiado com a bola de ouro, ele foi vendido pelo 
Liverpool para o Real Madrid por doze milhões de euros apenas. Pouco mais de um ano depois, 
sem ter sucesso na Espanha, o Real Madrid o vendeu por 25 milhões de euros.  
 
Urrutía observa que “quando as variáveis mais ou menos determinantes do preço não são 
levadas em conta na hora da venda, isto significa que o jogador quer sair do clube e você é 
obrigado a vendê-lo barato porque não se deu conta de que o ciclo de vida do jogador estava 
se esgotando”. Estamos aventando aqui a hipótese, disse ele, “de que é difícil manter as 
grandes estrelas nos clubes por mais de três ou quatro anos”. Esse tipo de jogador “precisa de 
desafios novos, ambientes novos, portanto os clubes têm de star atentos a isso quando 
compram ou vendem”. Se a saída de um jogador não é bem administrada, observa, “o preço 
baixa rapidamente porque não há muitos  lugares (clubes) para onde esse tipo de jogador 
possa ir”, acrescenta.  
 
Por isso, outro erro muito comum é a ”pressa em vender”. Foi o que aconteceu com David 
Beckham. O jogador quis sair do Manchester devido a supostos desentendimentos com o 
treinador, sir Alex Ferguson, e com isso o clube obteve apenas 25 milhões de euros do Real 
Madrid — que ganhou muito dinheiro com Beckham graças à atenção que ele despertava na 
mídia. Urrutía classifica a chegada do inglês ao Real Madrid como o “efeito de maior impacto 
na conta de resultados do clube”.  
 
O professor do IESE observa que o ciclo de Beckham terminou no Real Madrid porque ele não 
pensa mais em jogar em times da primeira divisão, já que está preocupado com outras coisas. 
“Sua saída será sentida. Quando o Manchester o vendeu, embolsou 25 milhões de euros, e 
agora Beckham sai de graça.” Para Urrutía, não souberam administrar a situação, e ele torna a 
insistir que “se o clube não souber preservar esse tipo de jogador, em quatro anos ele se vai”. 
Foi o que aconteceu também com Ronaldo, que foi contratado pelo Real Madrid por 45 milhões 
de euros e foi vendido por menos de seis. “O Milán estava à sua espera”, diz, acrescentando 
que “o Real Madrid deveria refletir sobre a forma como essa venda foi administrada.”  
 
Também não se deve demonstrar que há dinheiro em caixa para ir às compras, porque de 
acordo com Urrutía, “quando a negociação envolve muito dinheiro, o desfecho é negativo”. Foi 
o que aconteceu com o Barcelona depois da venda de Luis Figo por 60 milhões de euros. A 
existência de todo esse dinheiro em caixa pode ter disparado o preço das contratações de 
Cristanval (17 milhões de euros), Saviola (35,9), Petit (15), Overmars (40), Geovani (21), 
Gerard (24) e Alfonso (10,5). “A pressão decorrente da existência de tanto dinheiro em caixa 
pode levar a decisões rápidas para que se mantenha a ilusão da torcida depois da saída de um 
ídolo”, explicou Jesús García Pitarch durante o Fórum. 
 
O quinto erro mais comum consiste em “não gastar com olheiros”, o que pode resultar no 
desembolso de 50 milhões de euros por um jogador como o argentino Hernán Crespo, cujo 
valor foi superestimado. Esse preço caiu pela metade em apenas dois anos. Atualmente, diz 
Urrutía, buscam-se talentos de dez ou onze anos, mas em sua opinião essa não é uma boa 
política porque a pressão econômica e esportiva pode impedir que as melhores promessas não 
cheguem a vingar. O aspecto que mais se sobressai no jogador é o emocional. Criar um clima 
artificial não dá resultado”, diz. Por isso, ele recomenda gastar mais em estrutura, não tanto 
com jogadores. 
 
O melhor modelo de negócios 
 
Contudo, entre tantos erros, o modelo de negócio mais rentável é o dos clubes ingleses. A 
torcida gasta muito com o clube, por isso, dos 20 times com maior volume de receitas, oito 
são ingleses. 
 
  



 
Os espanhóis vão bem individualmente. Os dois clubes com maiores receitas na Europa são o 
Real Madrid, com 292 milhões de euros, e o Barcelona, com 259. As grandes equipes 
espanholas negociam os direitos de transmissão pela TV em separado dos demais clubes do 
país, por essa razão as receitas da liga espanhola, em seu conjunto, encontram-se muito atrás 
das de outras ligas européias.  
 
O Real Madrid fatura, “só” com produtos comerciais, 125 milhões de euros. Outras fontes de 
receitas são as assinaturas, os patrocinadores e os referidos direitos de transmissão pela TV. 
Estes últimos proporcionam receitas fixas, e por isso, explica Urrutía, não importa muito se os 
resultados obtidos em campo não forem tão significativos. Contudo, diz o professor, “muitos 
patrocinadores investiam porque ali estavam figuras do porte de Zidane, Ronaldo, Beckham. 
No momento em que o Real Madrid tiver de renegociar o patrocínio é que se verá de fato a 
força da marca.” 
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