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RESUMO 
O futebol tem sido encarado como um negócio desde a década de 1990, com a Inglaterra 

desenvolvendo o conhecido “Futebol Moderno”. No entanto, no Brasil, diferentemente dos 

demais países, o processo tem encontrado dificuldades para ser implantado e passar a obter 

bons resultados econômicos e esportivos. Um dos fatores limitantes do avanço da 

profissionalização da gestão do futebol no País é a estrutura organizacional. Os clubes 

brasileiros são juridicamente constituídos como “associações”, que por sua vez são regidos 

por estatutos sociais, os quais regulam a estrutura de gestão dessas associações, porém, pouco 

se conhece sobre as características da estrutura organizacional dos clubes de futebol do 

Campeonato Brasileiro. Assim, para conhecer e analisar essas organizações, foram estudados 

os 20 clubes participantes da “Série A” do Campeonato Brasileiro de 2016, por meio de uma 

Análise de Semelhança sobre a composição, finalidades e competências dos principais órgãos 

sociais descritos nos respectivos estatutos. Apesar de três clubes não apresentarem os 

Estatutos Sociais nos seus websites, foram encontrados seis órgãos principais, Assembleia 

Geral, Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho 

Administrativo nos demais. Além disso, os achados demonstram que o Conselho Deliberativo 

exerce influência sobre os demais órgãos, mas a Assembleia Geral é considerada o órgão 

soberano dos clubes. 
 

Palavras-chave: Clubes de futebol; Estatuto Social; Estrutura Organizacional; Órgãos 

Sociais; Conselhos. 
 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT) 

 

1 INTRODUÇÃO  
 

As organizações sociais têm passado recentemente por um processo de transformação, 

o qual deriva da implantação da mercantilização no desenvolvimento de suas atividades, 

marcando a substituição de uma lógica de promover o “bem-estar” à busca por resultados, 

onde sua atividade torna-se um produto a ser vendido (Rodrigues & Silva, 2009). Tais 

associações são regidas, dentre outros documentos, pelos Estatutos Sociais, que 

regulamentam a sua fundação e as finalidades, formas de associação e outras informações, 

bem como define a estrutura organizacional destas instituições, pontuando quais os 
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órgãos/poderes sociais instituídos, sua composição, finalidades, competências, eleição de 

membros. 

Dentre estas organizações, destacam-se os clubes de futebol, que tiveram o processo 

de transição iniciado na Europa, na década de 1990, com a finalidade inicial de melhorar o 

desempenho esportivo, tornando-se clube-empresa com a implantação técnicas e estratégias 

empresariais, ou seja, adotaram a lógica de mercado para contribuir com o processo de 

profissionalização do esporte, com a combinação de desempenho esportivo e financeiro.  

Enquanto no mundo o esporte estava em processo de profissionalização, no Brasil, 

este processo tem andado a passos curtos, mas a transformação principal aconteceu no mesmo 

período, com a chegada da mídia esportiva por meio dos canais pagos direcionados ao esporte 

(Mattar, 2014). Outras medidas foram instituídas para auxiliar nesta mudança, como a Lei 

Pelé, a Lei Zico e, recentemente, o Programa de Modernização da Gestão e de 

Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT).  

Juntas, estas legislações estabeleceram exigências como a publicação de 

demonstrativos contábeis auditados nos padrões exigidos pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), a divulgação de estatutos sociais, a prestação de contas anuais aos 

órgãos responsáveis pela fiscalização financeira e esportiva. Além disso, o PROFUT faz 

exigências em questões de gestão e estrutura organizacional dos clubes, como a autonomia e 

independência do Conselho Fiscal e o tempo de mandato dos presidentes, em troca de 

parcelamento de débitos com o Governo Federal e o perdão das multas e encargos. 

Embora os clubes de futebol brasileiros sejam considerados associações sem fins 

lucrativos, sabe-se que, com o desenvolvimento deste esporte como um negócio, as 

organizações passaram a se voltar ao resultado financeiro, isto porque, mais campeonatos 

conquistados, mais jogadores revelados, geram mais caixa aos clubes, porém, para conquistar 

títulos, é preciso investir em estrutura e atletas (Bács, 2014). Desta forma, há um looping 

entre o desempenho financeiro e esportivo, os quais se verifica que os clubes brasileiros não 

têm conseguido equilibrar, em função de seus altos prejuízos e grande valores de dívidas.  

O posicionamento de Fatta et al. (2016, p.1) a este respeito é de que “os clubes 

brasileiros ainda não conseguiram desenvolver estratégias bem definidas de negócio que 

geram oportunidades, que atraia patrocinadores, parceiros e investidores”. Sendo assim, a 

estrutura organizacional fica comprometida, pois conforme Gurianova e Mechtcheriakova 

(2015), esta deveria ser uma consequência da estratégia, de forma que conseguiria, com mais 

facilidade, captar as mudanças do ambiente.  

Mattar (2014) pontua que, ainda que as receitas tenham provocado um salto no 

desenvolvimento do futebol como um negócio, a gestão ineficiente nos clubes e federações é 

evidente e precisa ser estudada para que seja possível caminhar rumo ao sucesso profissional 

destas entidades. Segundo Rodrigues e Silva (2009), a utilização de mecanismos empresariais 

nos clubes de futebol afeta sua gestão, podendo alterar a estrutura organizacional, que é uma 

das causas de o futebol brasileiro não ter alcançado o patamar de profissionalização do 

esporte como é visto em outros países, principalmente nos europeus (Mattar, 2014).  

Diante desta situação de ineficiência da gestão, a problemática estrutura 

organizacional dos clubes de futebol brasileiros e, considerando que os seus Estatutos Sociais 

devem fornecer informações sobre a configuração organizacional do clube, como ele é 

estruturado, quais as finalidades e competências dos órgãos sociais, processo eleitoral,  sendo 

tal documento de divulgação em websites exigida pelo PROFUT, tem-se a pergunta que 

orienta este trabalho: quais as características da estrutura organizacional dos clubes de futebol 

do Campeonato Brasileiro? Que tem como objetivo geral identificar as características da 

estrutura organizacional dos clubes de futebol do Campeonato Brasileiro.  



 

 

Entender como estão estruturados os clubes é o primeiro passo para compreender 

quais as dificuldades encontradas no processo de profissionalização. O estudo visa contribuir 

para o aprimoramento da gestão do futebol no Brasil, bem como abrir espaço para a análise do 

cenário esportivo no país e o entendimento da estrutura organizacional dos clubes, 

considerada um dos pilares da ineficiência da gestão por Mattar (2014)  

Justifica-se também pois, segundo Fatta et al. (2016), os resultados financeiros e 

esportivos potencializados ocorrem quando há uma estrutura organizacional bem definida, 

mas o que ainda se verifica no Brasil são sinais de amadorismo na gestão. Além disso, visa 

proporcionar uma base informativa para pesquisas futuras, já que de acordo com Fatta et al. 

(2016), são poucos trabalhos encontrados na área, tanto nacionais como internacionais, 

mesmo diante da evidente relevância que possuem para este tipo de negócio. 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Estrutura Organizacional 
 

A estrutura organizacional é de primordial importância na gestão das organizações, em 

função da eficácia das operações e na realização de metas, bem como no impacto causado, 

como por exemplo, no desempenho (Ranson, Hinings & Greenwood, 1980; Kanten, Kanten & 

Gurlek, 2015). Tal é definida como um mecanismo de ligação e coordenação dos indivíduos 

quanto aos seus papéis, autoridade e poder, sendo, portanto, uma ferramenta útil para 

direcionar o comportamento dos indivíduos através de valores, normas e objetivos. 

Caracteriza-se como uma técnica onde as organizações se diferenciam e interagem por meio 

da atribuição de papeis e atividades de trabalho (Kanten et al., 2015). 

A estrutura organizacional é o desenho, de forma regular e padronizada, das atividades 

de longo prazo e que são persistentes, ou um meio complexo de controle criado e recriado 

initerruptamente (Ranson et al., 1980). Pode ser considerada como um sistema de inter-

relações entre vários órgãos, sendo que para uma associação, deve ser entendida como uma 

estrutura subdividida e as respectivas inter-relações no processo produtivo/econômico 

(Nagovitsin, 1983). Desta forma, torna-se o núcleo do mecanismo econômico responsável por 

determinar os aspectos da atividade realizada.  

Definir como a estrutura organizacional de um clube ou empresa não é fácil e claro, 

visto que as estruturas decisórias envolvem diferentes realidades e definições, necessitando 

lidar com o comportamento dos envolvidos para trilhar um caminho de sucesso na busca e 

manutenção da eficácia da organização (Relvas, Littlewood, Nesti & Gilbourne, 2010). A 

dificuldade passa pela necessidade de a estrutura de tomada de decisão desenvolver um 

sistema de comunicação sólido, robusto e claro, lidando com os conflitos de interesses dentro 

da organização. Tais concepções são justificadas pelo fato de que “a estrutura organizacional 

reflete uma mudança de hierarquia e uma maior dependência de uma autoridade 

descentralizada, trabalho em equipe e incentivos de apoio” (Liao, Chuang & To, 2011, p.728).  

Gurianova e Mechtcheriakova (2015) e Kanten et al. (2015) chamam a atenção ao fato 

de que formar a estrutura organizacional de uma empresa deve começar apenas depois de 

definir os principais objetivos e tarefas, bem como o desenvolvimento da estratégia da 

organização, de forma que ela seja flexível, de forma que uma mudança na estratégia altere a 

estrutura organizacional automaticamente. Além disso, a estrutura deve ser flexível para 

permitir que a organização consiga se adaptar as necessidades geradas pela concorrência de 

mercado, as mudanças do ambiente interno e externo a instituição. 

Tal flexibilidade é discutível, pois segundo Kanten et al. (2015), procura-se determinar 

que tipo de estrutura é mais vantajosa para as organizações, considerando que devem ser 



 

 

capazes de responder a diferentes necessidades da instituição, de forma que uma classificação 

utilizada é a estrutura mecanicista e orgânica. A primeira é caracterizada pela formalização, 

padronização e centralização das funções, fazendo com que os envolvidos saibam, 

claramente, quais suas responsabilidades e atuem de acordo com as diretrizes específicas, 

enquanto que a segunda é definida pela flexibilidade de se adaptar as condições ambientais, 

onde os indivíduos atuam de acordo com os valores e objetivos. As estruturas mecanicista e 

orgânica podem ser classificadas como formal (rígidas e inflexíveis) e informal (fluídas e 

flexíveis), respectivamente (Menguc & Auh, 2010). 

Além das classificações da estrutura organizacional, sua subdivisão é importante para 

a melhoria da gestão, sendo uma das finalidades evitar a duplicação de funções. Tal divisão 

pode ocorrer em departamentos, conselhos, mas deve se observar as características de cada 

organização ao formar a estrutura organizacional para que ela possa auxiliar na obtenção do 

sucesso (Nagovitsin, 1983).  

De acordo com Liao et al. (2011), são quatro os aspectos importantes a serem 

observados na formação da estrutura organizacional: (a) centralização – concentração do 

direito de tomada de decisão; (b) formalização – grau de uso de regras e procedimentos para 

prescrever o comportamento; (c) complexidade - grau de distinção das tarefas em relação aos 

objetivos, orientação e de autonomia; e, (d) integração - grau de coordenação das atividades 

de diferentes atores da organização por meio de mecanismos formais de coordenação. 

Com a importância dada à estrutura organizacional, entende-se que sua aplicação vai 

além das empresas “convencionais”, mas deve ser construída e definida também naquelas 

que, em momento anterior, não eram vistas como tal, como é o caso dos clubes de futebol. O 

entendimento da estrutura organizacional, portanto, é de suma importância para aquelas 

entidades que querem rumar ao sucesso e, considerando que no Brasil, as equipes estão 

distante de alcançarem a glória nos negócios, torna-se necessário compreender sua estrutura. 
 

2.2. Gestão do Futebol Brasileiro e a Estrutura Organizacional 
 

A mudança nas características estruturais do futebol brasileiro foi iniciada na década 

de 1990, com a criação de canais televisivos para a transmissão dos jogos, que incitaram a 

transformação do esporte no país, que sofreu um acréscimo financeiro, com um aumento das 

receitas totais (Mattar, 2014). Foi neste período que os clubes começaram a realizar parcerias 

para atuarem na sua gestão, as quais, pouco tempo depois da sua instituição, haviam sido 

desfeitas (Leoncini & Silva, 2005). O futebol deixou de ser visto como um esporte e passou a 

ser encarado como um negócio, no qual a adoção da lógica empresarial é necessária. 

Ao adotar esta lógica em suas atividades, os clubes passam por um processo de 

transformação que vai desde sua natureza, passando pelas alterações na estrutura 

organizacional, para se voltar aos resultados financeiros, até chegar no produto vendido, neste 

caso, a promoção de jogos e a venda de produtos relacionados à equipe e as transferências de 

jogadores. A profissionalização do futebol e da sua gestão, portanto, exige readequações 

estruturais para implantar a lógica de mercado e os seus mecanismos.  

Costa e Silva (2006) pontuam que, ao adotar uma lógica voltada para o mercado, os 

clubes se utilizam de mecanismos empresariais em sua gestão – a exemplo, ferramentas de 

controle, planejamento, risco e gestão financeira (Bács, 2014) - os quais podem impactar 

diretamente nos processos internos desenvolvidos. Conforme Rodrigues e Silva (2009), 

quando da inserção de práticas empresariais nos clubes de futebol, há mudança da lógica de 

ação que é voltada para o mercado, reconfiguram seus objetos, e, por isso, modificam sua 

estrutura como forma de reorganizar suas atividades para alcançar as novas metas 

estabelecidas. Desta forma, a incorporação de uma estrutura organizacional e um modelo de 



 

 

gestão bem definidos auxilia na melhora dos resultados dos clubes (Fatta et al., 2016), sejam 

eles econômicos ou esportivos. 

Costa e Silva (2006) argumentam que o grau de profissionalização do clube define o 

tamanho da diretoria e dos departamentos, que são maiores à medida que o clube se torna 

mais empresariado. Bács (2014) corrobora este pensamento ao mencionar que equipes de 

futebol profissional modernas e bem-sucedidas precisam de uma gestão de alto nível para 

conciliar e suprir as necessidades de todas as partes interessadas, que aumentam 

significativamente à medida que o clube se profissionaliza. 

Segundo Carravetta (2006, p.43), “a estrutura interna das entidades futebolísticas 

compreende três grandes categorias inter-relacionadas, representadas pelos setores político, 

administrativo e técnico [...] responsável pelo processo comunicativo-relacional que sustenta 

intercâmbios informativos [...]”. A partir deste ponto de vista, vê-se que, internamente, as 

relações comunicativas são a base para o funcionamento da estrutura organizacional proposta. 

No entanto, Relvas et al. (2010) apontam que a estrutura organizacional dos clubes 

mudou drasticamente nas últimas décadas em função das pressões externas - provenientes de 

organizações nacionais e internacionais e órgãos dirigentes - sofridas devido ao 

desenvolvimento do negócio futebol. Esta estrutura é definida e controlada pelos seus 

estatutos, que “[...] representam os códigos que resumem os princípios fundamentais, as 

normas e os textos de aplicação que deverão ser seguidos pela diretoria executiva [...]”, bem 

como pelos conselhos e deliberativo e consultivo, que são órgãos de assessoramento 

(Carravetta, 2006, p.45). 

Ainda que a estrutura organizacional tenha tamanha importância no processo de gestão 

e possa ser constituída como fator base para o sucesso das organizações futebolísticas, é 

também um dos fatores que barra o crescimento e profissionalização do futebol brasileiros. 

De acordo com Mattar (2014), existem quatro características que limitam a atuação de uma 

administração eficiente e profissional no Brasil, sendo elas: (a) organizações associativas com 

gestão voluntária; (b) paradoxo gerencial – estrutura organizacional baseada no voluntariado 

para gestão de atividades sociais e esportes amadores e o futebol profissional; (c) instituições 

politizadas com disputa pelo poder; e, (d) paradoxo de orientação – gestão deve satisfazer os 

públicos interno e externo simultaneamente. 

De forma geral, Leoncini e Silva (2005, p.21) pontuam que “a estrutura e a lógica do 

negócio futebol representam o pano de fundo microeconômico para a atuação dos clubes de 

futebol e são condicionantes estruturais diferenciadas e mais complexas do que a de outros 

setores econômicos mais tradicionais”. Diante disso, é possível compreender a dificuldade 

que os clubes brasileiros têm enfrentado para se enquadrar no chamado “futebol moderno”.  

Porém, mesmo com tanta ênfase sobre a necessidade de uma estrutura organizacional 

bem definida e aliada com as estratégias dos clubes, são poucos os estudos sobre o tema. 

Rodrigues e Silva (2009) estudaram os impactos da adoção da lógica empresarial na 

estrutura organizacional do Figueirense Futebol Clube e do Sport Club Internacional. Os 

resultados indicavam que as equipes estavam em estágios diferentes de adoção desta lógica, 

no entanto, sua estrutura estava se readequado da forma exigida durante o processo: o 

Figueirense ampliava a sua estrutura e o Internacional, enxugava. Além disso, encontrou-se 

que a estrutura que estava se formando era voltada para a obtenção de resultado financeiro. 

Já Relvas et al. (2010) analisaram a relação entre as diferentes estruturas 

organizacionais, práticas de trabalho e filosofia no desenvolvimento de programas de 

categorias de base em 26 clubes profissionais de cinco países da Europa. Como resultados, 

verificou-se que há uma homogeneização da estrutura organizacional nos clubes, 

principalmente no que diz respeito a um departamento exclusivo de categorias de base. 



 

 

Porém, o que falta é a comunicação entre os departamentos como forma de melhorar o 

desenvolvimento destes programas e, portanto, revelar jogadores próprios. 

Recentemente, o trabalho de Fatta et al. (2016) analisou as publicações sobre a gestão 

e a estrutura organizacional de clubes de futebol com o intuito de discutir sua influência 

nestas organizações, a partir de uma busca nas bases SPORTDiscus e Web of Science. Foram 

analisados oito trabalhos que resultaram no entendimento que os clubes brasileiros possuem 

uma gestão amadora, inviabilizando atrair parceiros de negócios por não possuir uma 

estrutura organizacional e modelo de gestão bem definidos. 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

A amostra foi composta pelos 20 clubes brasileiros participantes da Série A do 

Campeonato Brasileiro, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (2016) e foi 

escolhida em função destes clubes participarem da principal divisão do maior campeonato de 

futebol do país. Os dados foram coletados nos estatutos sociais equipes, que foram buscados 

nos respectivos websites dos clubes, caso não fosse encontrado, foram pesquisados os 

respectivos documentos nos mecanismos de busca disponibilizados pelo próprio time em seu 

site, se houvesse, ou então, em mecanismos de busca gerais. O Estatuto Social analisado se 

refere ao mais recente disponibilizado pelos clubes.  

Após a busca pelos estatutos, os dados foram coletados e tabulados em três categorias, 

composição, competências e finalidades para cada órgão discriminado no estatuto que 

compõe a estrutura organizacional das equipes. A partir disso, foi identificado um possível 

padrão estrutural entre times brasileiros, de forma que a estrutura aqui analisada é classificada 

como mecanicista, conforme definido por Kanten et al. (2015). 

Com todos os órgãos discriminados nos Estatutos Sociais, verificou-se quais os mais 

citados – após a padronização dos nomes - para estabelecer uma estrutura mínima de órgãos 

sociais dos clubes. Os nomes dos órgãos sociais foram ajustados para facilitar a análise, 

agrupando-os com outros poderes devidos suas finalidades e competências, pois, embora 

estivessem com nomes diferentes, foram identificadas semelhanças com as definições dos 

demais órgãos do clube ou de outros times. Com isso, foi definida a frequência de 

apresentação de cada um deles e, somente após tal definição, foi realizada uma Análise de 

Semelhança para cada uma das categorias: (a) composição; (b) finalidade e, (c) competências, 

de forma que fosse possível combinar as informações retiradas dos estatutos e transformar em 

uma base única na definição das classes elencadas para cada órgão.  

A Análise de Semelhança é um tipo de análise que permite a identificação da 

ocorrência das palavras, possibilitando, como resultado, uma ligação entre as palavras que 

permite identificar uma estrutura de conteúdo organizada a partir do corpus textual analisado, 

que são os dados inseridos no sistema para cada análise, ou seja, é o texto em que será 

verificada as relações entre palavras.  A escolha deste método de análise de conteúdo se deu 

em função de ser o que melhor se adequada para este estudo, pois consegue associar, de forma 

sistemática, as informações textuais (qualitativas) da pesquisa, permitindo uma análise mais 

consistente e confiável (Marchand & Ratinaud, 2012). 

A análise foi realizada pelo software IRAMUTEQ, um programa que organiza “de 

forma facilmente compreensível e visualmente clara com representações gráficas pautadas nas 

análises lexicográficas”. Este software permite realizar análises em forma matricial (com 

indivíduos em linhas e palavras em coluna) ou em forma textual (corpus textual), forma esta 

utilizada neste estudo para a análise de semelhança (Camargo & Justo, 2016, p.4).   

Antes de realizar a Análise de Semelhança, mas após a agrupamento dos órgãos com 

finalidades e competências semelhantes, realizou-se um corte para analisar os principais 



 

 

órgãos sociais. Portanto, foram considerados como órgãos bases aqueles mencionados em 

pelo menos 75% dos estatutos sociais, e auxiliares aqueles com menções superiores a 40%.  

Desta forma, com a análise de semelhança foi possível apontar uma certa congruência 

entre os estatutos dos clubes quando da definição dos órgãos que os comporão 

organizacionalmente e, com isso, atingir o objetivo principal, ao determinar as características 

da estrutura dos clubes, por meio das palavras que mais foram utilizadas. O processo de 

análise desta pesquisa pode ser visto através da Figura 1. 

 
Figura 1 Processo de análise dos dados qualitativos 

 

Portanto, a análise de semelhança foi a fase final para determinar as características 

gerais da estrutura organizacional dos clubes de futebol brasileiros participantes do 

Campeonato Brasileiro da “Série A” de 2016. 
 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 Definição da estrutura mínima 
 

Os Estatutos Sociais dos clubes Chapecoense, Cruzeiro e Sport não foram 

encontrados, portanto, a amostra final ficou composta de 17 clubes participantes da Série A, 

dentre os quais, foram identificados – com base na denominação - 22 diferentes tipos de 

órgãos sociais discriminados nos estatutos. No entanto, como algumas denominações eram 

próximas das outras, foram agregados para resumir a informação.  

No Santos não havia um órgão denominado diretoria, mas existia um Comitê de 

Gestão e a Administração Executiva, que foram agregados e considerados com uma Diretoria. 

Tal situação foi semelhante no Grêmio, onde constavam no estatuto Gerência Executiva, 

Presidência e Vice-Presidências, as quais, pelas funções exercidas, assemelhavam-se às 

diretorias estabelecidas por outros clubes, sendo então estes três classificados apenas como 

um. No Santa Cruz foi verificada a inexistência de um órgão chamado Diretoria, mas a 

menção de um Executivo, sendo este considerado como um órgão diretor. 

Quanto ao Conselho Fiscal, foi agregado a ele uma Comissão Fiscal e um Conselho de 

Orientação e Fiscalização. Este último foi agregado pois o Palmeiras não identificava em sua 

estrutura um órgão denominado Conselho Fiscal, mas pelas competências, se assemelhava aos 

referidos órgãos em outros clubes. O Corinthians possui o Conselho de Orientação (CORI), 

do qual algumas competências se assemelham ao fiscal, porém, em seu estatuto consta um 

poder com este nome, sendo agrupado como Conselho Administrativo. No caso do Botafogo, 

a Junta de Julgamento e Recursos foi agregada ao Conselho de Ética e Disciplina pela 

similaridade das competências e para o Atlético MG, as Comissões foram agregadas à 

Diretoria dos clubes, formando apenas um poder social. 

Outros três órgãos – Conselho de Ética e Disciplina, Comissão Patrimonial e Conselho 

de Grandes Beneméritos – foram excluídos da análise porque a representatividade era 

pequena em relação aos demais órgãos. O Quadro 1 apresenta a identificação final dos órgãos 

de acordo com os clubes. 
 



 

 

Quadro 1 Informações gerais dos clubes brasileiros participantes da Série A de 2016. 

Clube 
Forma 

Jurídica 

Data de 

Fundação 

Data do 

Estatuto 

Órgãos Sociais 

AG CF CD D CC CA 

América Futebol Clube ASFL 1912 2015 X X X - X X 

Associação Atlética Ponte Preta ASFL 1900 2014 X X X X X - 

Botafogo de Futebol e Regatas ASFL 1894 2008* X X X X X - 

Clube Atlético Mineiro ASFL 1908 2008 X X X X - - 

Clube Atlético Paranaense ASFL 1924 2014 X X X X - X 

Clube de Regatas do Flamengo ASFL 1895 2015 X X X X - X 

Coritiba Foot Ball Club ASFL 1909 2011 X X X - X X 

Esporte Clube Vitória ASFL 1899 2008 X X X X - - 

Figueirense Futebol Clube ASFL 1921 2013 X X X - - X 

Fluminense Football Club NI 1902 2001 X X X X X - 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense ASFL 1903 2015 X X X X X X 

Santa Cruz Futebol Clube NI 1914 2007 X X X X - - 

Santos Futebol Clube ASFL 1912 NI X X X X X - 

São Paulo Futebol Clube ASFL 1930 2011 X X X X X - 

Sociedade Esportiva Palmeiras ASFL 1914 2006** X X X - - - 

Sport Club Corinthians Paulista ASFL 1910 2015 X X X X - X 

Sport Club Internacional ASFL 1909 2014 X X X X - - 

Legenda: ASF – Associação Sem Fins Lucrativos; NI – Não Informado (no Estatuto Social); AG – Assembleia 

Geral; CF – Conselho Fiscal; CD – Conselho Deliberativo; D – Diretoria; CC – Conselho Consultivo; CA – 

Conselho Administrativo. 

* Encontrado no site e não no documento. 

** O Clube apresenta, nas disposições iniciais, que o estatuto foi aprovado em reunião em 2013, porém, nas 

disposições finais, aponta que entrou em vigor em 2006, sendo apontada neste trabalho esta data como a última 

atualização do estatuto. 

 

Conforme o Quadro 1, vê-se que dez dos 17 analisados possuem atualização do 

estatuto posterior a 2010, sendo que os demais têm quase ou mais de dez anos com a vigência 

do mesmo estatuto, dentre eles, o do Fluminense, datado em 2001.  Os estatutos são 

relativamente recentes, mesmo assim, em decorrência do PROFUT, eles provavelmente 

precisarão ser adaptados à nova legislação. Os clubes, conforme o Quadro 1, enquadram-se 

como associações sem fins lucrativos, conforme seus respectivos estatutos, e, por isso, sua 

gestão não é remunerada e é exercida de forma voluntária, de forma que a dedicação é parcial 

(Costa & Silva, 2006; Mattar, 2014). 

Os três órgãos bases encontrados em todos os estatutos foram a Assembleia Geral 

(17), o Conselho Fiscal (17) e o Deliberativo (17), sendo ainda a Diretoria (13) um órgão 

frequentemente documentado. Certamente existe Diretoria em todos as equipes, contudo, 

ressalta-se que em quatro clubes a diretoria não está especificada no estatuto, mas existe tanto 

a identificação quanto a divulgação dos membros e cargos dos diretores nos websites.  

Os conselhos Consultivo e Administrativo também têm presença nos estatutos, porém 

foram considerados como órgãos auxiliares da administração. Desta forma, para os clubes 

brasileiros da Série “A” participantes da edição de 2016 existem quatro órgãos que são a base 

em sua estrutura organizacional e dois auxiliares, como apresentado na Figura 2. 
 



 

 

 
Figura 2 Estrutura organizacional básica 

 

Com essa caracterização, efetuou-se a análise das composições, finalidades e 

competências desses órgãos para extrair suas características bases, separando-se em órgãos 

sociais base e auxiliares. 
 

4.2 Apresentação dos Órgãos Sociais Base  
 

4.2.1 Assembleia Geral - AG 
 

Sendo o órgão apresentado por todos os clubes em seus estatutos, a AG, embora não 

rotineira e comum como os demais órgãos, é o poder soberano dos clubes, divergente do 

pontuado por Carravetta (2006), que afirma ser o CD o órgão máximo de poder nas entidades. 

Quanto a sua composição, apenas um clube não apresentou informações a respeito, sendo 

analisados, portanto, 16 textos, enquanto que para as finalidades e competências foram 

analisados 15 textos, igualmente. O Quadro 2 apresenta as características deste órgão. 
 

Quadro 2 Resumo das características para a Assembleia Geral. 

Composição 

Composta pelo sócio titular maior de 18 anos, integrante do quadro associativo do clube há 

pelo menos dois anos ininterruptos e que esteja em pleno gozo dos seus direitos estatutários, ou 

seja, esteja quite com suas obrigações de sócio determinadas pelo próprio estatuto. 

Finalidade 

Eleger e dar posse aos membros do Conselho Deliberativo, Presidente e Vice-Presidente do 

clube; deliberar sobre a extinção, fusão, incorporação, cisão ou transformação do clube; dar 

provimento as vagas aos conselhos; apresentar o conjunto completo de Demonstrações 

Contábeis. 

Competências 

Dar cumprimento às disposições estatutárias e à legislação aplicável ao regular funcionamento 

do clube; implantar novas quotas associativas e suas respectivas especificidades; julgar os 

recursos a ela dirigidos; conceder títulos a associados, bem como a exclusão destes do quadro 

associativo, conforme disposições estatutárias; decidir sobre as transações de bens 

patrimoniais, sejam eles alienação ou imposição de ônus sobre os bens móveis. 

 

Atenta-se para o fato de que em cinco clubes foi verificada que a idade mínima para 

compor o órgão é de 16 anos. A questão do período para participação é algo que varia de 

clube para clube, sendo contado para alguns clubes um ano, três ou até mesmo oito de 

associação. No que diz respeito a identificação da finalidade, a AG pode ser convocada pelos 

conselhos Administrativo (caso o clube tenha) ou Fiscal, ou ainda pelo presidente do 

Conselho Deliberativo, para reuniões de dois tipos: ordinárias e extraordinárias.  

Em geral, as reuniões ordinárias ocorrem de três em três anos para a eleição de 

membros do CD, podendo o tempo variar de acordo com cada estatuto social, que geralmente 

acontecem na primeira quinzena de dezembro, o que coincide com o fim da temporada do 

futebol no Brasil. Para a apresentação do conjunto completo de Demonstrações Financeiras, 

as reuniões ordinárias acontecem anualmente até dia 30 de abril do ano subsequente à 

elaboração dos referidos demonstrativos.  



 

 

Quanto a realização da AG Extraordinária, ocorre sempre que convier aos interesses 

sociais, por convocação do presidente dos conselhos Deliberativo ou Administrativo, ou 

ainda, por um quórum mínimo de associados, para, além daquelas finalidades já apresentadas 

no Quadro 2, promover alterações no Estatuto Social. Para a análise das competências deste 

órgão foi verificado que parte delas remete também às finalidades da AG, de forma que foram 

apresentadas no Quadro 2 somente as competências que se diferenciaram de seus fins, sendo 

estas, uma característica geral do órgão.  
 

4.2.2 Conselho Fiscal - CF 
 

O Conselho Fiscal tem apresentação máxima nos Estatutos, sendo que todos os clubes 

(17) apresentaram sua composição e competências, enquanto apenas seis mencionaram suas 

finalidades. O Quadro 3 apresenta as características gerais do órgão social. 
 

Quadro 3: Resumo das características para o Conselho Fiscal. 

Composição 

Composto, em média, por seis membros, sendo três titulares e três suplentes, os quais são 

eleitos pelo Conselho Deliberativo para um mantado de três anos no referido conselho que 

possui caráter permanente e independente. 

Finalidade 

Acompanhar e fiscalizar da administração financeira e dos atos de gestão praticados por todos 

os órgãos do clube, sendo autônomo e independente; orientar a administração, com poder de 

inspecionar e controlar a situação financeira do clube. 

Competências 

Elaborar seu regimento interno, eleger seu presidente e disciplinar o exercício de suas 

atribuições; examinar os balancetes, as contas, relatórios, livros e os documentos fiscais e dar 

parecer a respeito destes itens; analisar o conjunto completo das Demonstrações Financeiras 

anuais, apresentando o respectivo relatório de aprovação ou não; apresentar parecer 

circunstanciado sobre o movimento econômico, financeiro e administrativo do clube, bem 

como sobre a proposta e a fiscalização da execução dos orçamentos e a necessidade de créditos 

adicionais a este; escolher e contratar os auditores independentes para auxiliar nas suas 

funções; analisar a contabilidade efetuada pelo clube; respeitar e fiscalizar o cumprimento das 

deliberações do CD, bem como o auxiliar na fiscalização da administração do clube; fiscalizar 

o cumprimento da legislação e das disposições estatutárias; comunicar, ao CD, qualquer 

circunstância lesiva ou que possa vir a ser prejudicial ao clube, denunciando todas as 

irregularidades encontradas; denunciar todo erro ou fraude que seja prejudicial ao clube.  

 

Ressalta-se que em alguns clubes a composição pode variar, sendo encontrado casos 

em que havia cinco membros titulares e cinco suplentes, ou ainda, que o mandato era de 

quatro ou cinco anos. A respeito das finalidades, vê-se que poucos clubes apresentaram, sendo 

esta resumida no Quadro 3. 

Dentre as competências do CF, chamou a atenção a quantidade de vezes que elas 

remetiam ao CD. Por vez, nota-se ainda que em comparação aos resultados anteriores, este 

possui uma maior concentração de termos, remetendo à influência exercida pelo CF na 

estrutura organizacional dos clubes.  

No que compete ao CF sobre questões contábeis, no que diz respeito a análise do 

conjunto completo das Demonstrações Financeiras anuais, destaca-se que alguns clubes 

citaram a análise da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) e não a 

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), já obrigatória aos clubes de futebol. Tal fato 

demonstra a desatualização dos respectivos estatutos sociais, que não acompanham as 

mudanças do cenário econômico e esportivo. 

Em geral, foram identificadas muitas competências do CF, mas que podem ser 

resumidas como as acima citadas, pois são as mais apresentadas nos estatutos, as demais, em 

suma, são particulares de cada associação. 

Uma particularidade deste conselho é que alguns estatutos pontuam qual a formação 

exigida para os membros. Em alguns clubes é exigido que apenas um tenha formação em 



 

 

Contabilidade, Administração, Economia ou Direito. Sete dos 17 estatutos analisados 

mencionaram o profissional de Contabilidade como membro do conselho, seis a respeito dos 

administradores e economistas, quatro possibilitavam a participação de profissionais do 

direito e dois da área de finanças.  

Isto demonstra a preocupação de um conselho formado por pessoas da área, que 

tenham conhecimento sobre aquilo que lhes é de competência. Tal situação é importante pois 

entende-se que os profissionais, mesmo que de forma voluntária, exercerão suas funções com 

zelo em prol do clube e de sua profissão, estando sujeitos a seus princípios éticos.  
 

4.2.3 Conselho Deliberativo - CD 
 

O Conselho Deliberativo é o órgão mais citado na análise dos demais poderes, isto se 

deve, em suma, por causa de sua finalidade e competências, corroborando a existência dada a 

este conselho por Carravetta (2006), também considerado um órgão altamente político. 

Apresentado por todos os clubes, sendo que todos mencionam sua composição e 

competências, e 15 apresentam sua finalidade. 

O Quadro 4 apresenta a visão geral das características deste órgão. 
 

Quadro 4: Resumo das características para o Conselho Deliberativo. 

Composição 

Composto por ex-presidentes e membros natos e eleitos, sendo estes eleitos em AGO, para um 

mandato de, pelo menos, três anos. Em média, é composto de, no mínimo, 150 e, no máximo, 

300 membros para um mandato de três anos, cabendo reeleição. Há uma exigência mínima de 

membros brasileiros, sendo que todos devem ter mais de 18 anos, pertencer ao quadro 

associativo do clube e estar em pleno gozo dos seus direitos associativos. 

Finalidade 

Deliberar, consultar, fiscalizar e decisão das atividades administrativas do clube, orientando e 

aprovando a gestão dos negócios, observadas as Leis, Estatutos e Regimento Interno aos quais 

os clubes estão submetidos; discutir e aprovar a proposta orçamentária anual, discussão, análise 

e aprovação das Demonstrações Contábeis, dos balancetes e de todos os documentos que 

envolvem a contabilidade do clube; eleger seu presidente e discutir as demais atribuições do 

conselho; discutir os interesses sociais, sobre cassação ou suspensão de mandatos de quaisquer 

membros dos órgãos do clube, para provimento de cargos em outros conselhos, para julgar 

recursos de sua competência. 

Competências 

Dar cumprimento às disposições estatutárias e à legislação aplicável ao regular funcionamento 

do Clube, eleger os membros do Conselho Administrativo e apurar suas respectivas 

responsabilidades na gestão; fiscalizar os demais órgãos quanto ao cumprimento do estatuto do 

clube e manifestar-se sobre quaisquer propostas de alteração jurídica do clube; fiscalizar a 

gestão do clube, examinando o movimento financeiro e demais documentos que reflitam a 

situação econômico-financeira e contábil da entidade, avaliando a atuação da diretoria do 

clube; eleger seu presidente e vice-presidente, bem como destituí-los de tal cargo se assim 

necessários, além de elaborar seu Regimento Interno; fiscalizar o cumprimento do 

planejamento estratégico do clube, avaliar os demonstrativos contábeis e os balancetes, em 

conjunto com o parecer dos demais órgãos, dando seu próprio parecer a respeito da prestação 

de contas do clube; destituir ou preencher as vagas do CF, bem como punir devidamente os 

membros deste órgão que não cumprirem com suas obrigações.  

 

Na composição, parte dos membros é considerado membro titular, parte suplente. O 

número de membros e o tempo do mandato varia entre os clubes, sendo que a categoria de 

membros natos pode ser fracionada em subcategorias.  

O CD deve fiscalizar as atividades dos demais órgãos da instituição e avaliar o 

cumprimento das exigências do Estatuto Social, aplicar as penalidades que lhe são cabíveis, 

de acordo com sua competência, zelando pela situação econômico-financeira e social do 

clube, julgando todos os atos que possam lhe causar danos. As finalidades e competências 

deste conselho aqui apresentadas condizem com as resumidas por Carravetta (2006). 
 



 

 

4.2.4 Diretoria - D 
 

A Diretoria é um órgão bastante influente na estrutura organizacional, porém, não 

apresentada em todos os Estatutos Sociais. Dos 17 clubes, 13 a mencionaram apresentando 

sua composição, enquanto dez citaram suas competências e apenas dois, suas finalidades. O 

Quadro 5 apresenta as características deste órgão social. 
 

Quadro 5: Resumo das características para a Diretoria. 

Composição 

Composta, em geral, pelo Presidente, Vice-Presidente (s) do clube e Secretários, além de, pelo 

menos, 10 diretores, sendo eles: futebol, social, financeiro, esporte amador, patrimônio, 

finanças, jurídico, planejamento, marketing e administração e controle.  

Finalidade Órgão responsável pela administração e gestão do clube. 

Competências 

Representar o clube em todos os âmbitos, administrar e zelar pelo patrimônio e imagem do 

clube de acordo com seus interesses, agindo em conformidade com o planejamento estratégico 

e orçamento pré-estabelecido, bem como de acordo com as disposições estatutárias e 

resoluções instituídas pelos demais órgãos sociais do clube; elaborar os orçamentos geral e por 

diretoria/comissão e enviá-los ao Conselho Deliberativo para sua apreciação, apresentando as 

receitas e despesas estimadas, bem como elaborar o seu Regimento interno; fixar as quantias a 

serem pagas pelos associados, a admissão ou destituição dos mesmos; prestar contas 

acompanhadas do parecer da auditoria independente e remetê-lo ao Conselho Fiscal e 

Deliberativo, assim como a solicitação de créditos adicionais aos orçamentos; instituir ou 

destituir as diretorias/comissões de acordo com as necessidades da estrutura organizacional do 

clube, sempre com parecer dos demais órgãos sociais aos quais está submetida. 

 

A subdivisão da Diretoria em departamentos converge com o apresentado por 

Rodrigues e Silva (2009), os quais apontam que a departamentalização (marketing, recursos 

humanos, estratégia, etc.), antes característica exclusiva de empresas, hoje é verificada em 

clubes de futebol. Bács (2014) apresenta que para os clubes suíços participarem das 

competições futebolísticas no país, é necessário preencher alguns requisitos mínimos 

organizacionais, dentre eles, possuir um diretor de administração, finanças e marketing. Vê-se 

que tais cargos estão embutidos na estrutura organizacional da maioria dos clubes brasileiros 

neste estudo. Os resultados de Relvas et al. (2010) foram corroborados, pois apontaram que 

alguns dos clubes europeus analisados possuíam uma diretoria como órgão e dentro dela, a 

designação de um diretor de futebol, verificado para os brasileiros. Porém, as diretorias 

sociais e esporte amador variam entre os clubes, pois alguns trabalham apenas com futebol 

profissional e também não possuem a parte social, ou seja, em sua atividade fim não está 

contemplada a associação recreativa.  

Para a estabelecer as finalidades básicas da Diretoria não foi possível utilizar a Análise 

de Semelhança, pois apenas dois estatutos tinham informações a respeito de sua finalidade, 

sendo inviável estabelecer uma relação considerada base para tal. Menciona-se, portanto, que 

a finalidade deste órgão, proposta pelo o que foi encontrado, é administrar e gerir o clube, 

conforme o Quadro 5. 
 

 

4.3 Apresentação dos Órgãos Sociais auxiliares 
 

4.3.1 Conselho Consultivo - CC 
 

Dos oito clubes que citaram o CC em sua estrutura organizacional, sete apresentaram 

sua composição, três suas finalidades e cinco as competências, resumidas no Quadro 6. 
 



 

 

Quadro 6: Resumo das características para a Conselho Consultivo. 

Composição 

Composto, geralmente, pelos ex-presidentes eleitos do clube, dos conselhos Administrativo e 

Deliberativo, os quais devem ter exercido pelo menos um ano de presidência ininterrupta, 

associados natos, os quais tem mandatos vitalícios e os membros eleitos, classificados em 

efetivos e suplentes, eleitos pelo CD, sendo que o tempo de mandato varia de três a cinco anos. 

Devem compor o quadro de conselheiros apenas aqueles que tenham 18 anos de idade ou mais. 

Finalidade 
Aconselhamento e opinião sobre as matérias que dizem respeito a conservação das tradições 

éticas, filosóficas e históricas do clube. 

Competências 

Deliberar e manifestar-se a respeito: da responsabilidade financeiras grave ou que venha gravar 

o patrimônio do clube, das alterações no Estatuto Social, das alterações da forma jurídica do 

clube, de quaisquer situações relevantes para o clube. 

 

A composição e a finalidade do CC convergem com aquelas resumidas por Carravetta 

(2006), o qual pontua que, nos casos em que existe, devido a sua importância política na 

estrutura interna dos clubes, exerce influência decisiva na entidade. 

Para o Conselho Consultivo as informações obtidas foram insuficientes para fazer a 

Análise de Semelhança das finalidades, pois três corpus textuais continham informações deste 

cunho. Devido a uma finalidade limitada, as competências são reduzidas, para as quais foram 

analisados cinco corpus textuais que continham informações, sendo resumidas no Quadro 6.  
 

4.3.2 Conselho Administrativo - CA 
 

O CA foi o conselho que teve menor frequência, sendo apresentado sete vezes, sendo 

sua composição e competências foram descritas por todos, enquanto que as finalidades em 

apenas dois documentos, resumidas no Quadro 7. 
 

Quadro 7: Resumo das características para a Conselho Administrativo. 

Composição 
Composto de ao menos 5 membros, Presidente, Vice-Presidentes e Secretários, os quais são 

eleitos em AG ou pelo CD, maiores de 18 anos, para um mandato de três anos, em média. 

Finalidade 
Órgão responsável pela orientação, fiscalização e supervisão das atividades do clube de acordo 

com as exigências definidas em AG, sendo, portanto, o poder de gerência da instituição. 

Competências 

Fixar orientação geral das atividades do clube, contratar os serviços de auditoria independente, 

elaborar seu regimento internos e deliberar sobre as atribuições dos seus membros, nomear ou 

destituir membros da Diretoria, cumprir e fazer cumprir as deliberações do CD, CF e AG, bem 

como o Estatuto Social; fazer recomendações à Diretoria sobre sua organização e aplicação de 

verbas, defender os interesses do clube em relação aos poderes instituídos, aos associados e a 

terceiros; comunicar, ao CD, infrações a lei ou ao Estatuto Social, bem como aplicar as 

penalidades de sua competência; autorizar a contratação ou demissão de atletas e membros da 

comissão técnica, bem como processar e julgar seus próprios membros e demais associados; 

criar cargos, contratar e demitir funcionários, bem como fixar a remuneração da diretoria. 

 

Cabe salientar que, em alguns clubes, o CA possui um número maior de membros por 

agregar os suplentes e membros natos, de acordo com a estrutura organizacional e o quadro 

associativo do clube. A respeito das finalidades, não foi possível fazer a análise pois só havia 

dois corpus textuais com informação nesta categoria, que está apresentada no Quadro 7.  

De modo geral, o Conselho Administrativo é um órgão que pode ser confundido com a 

Diretoria, principalmente, devido ao que lhes são atribuídos. Os dois possuem competências 

muito similares que podem remeter a associação direta entre eles.  
 

4.4 Discussão dos Resultados 
 

Com a apresentação da estrutura organizacional encontrada, vê-se que há uma 

evidente comunicação entre os órgãos que compõe esta estrutura. A necessidade de prestar 

contas, comunicar e trocar informações entre os diferentes conselhos pode apresentar algum 



 

 

tipo ou forma de subordinação entre eles. Nota-se que as composições de cada órgão têm suas 

especificidades e finalidades, entretanto, algumas das atribuições destes poderes se repetem, o 

que pode impactar no fluxo de informação e gestão interna, por meio de interferência direta 

na maneira como cada órgão deve e exerce suas funções. 

Na definição das características, em alguns casos, finalidade e competências se 

repetiram, não deixando bem claro o motivo de criação do poder social, assim como a falta de 

informações para alguns órgãos quanto a sua finalidade, comprometendo a análise. A 

repetição das competências entre os diferentes poderes pode ser um sinal de alerta sobre a 

gestão, pois, devido a hierarquia interna estabelecida dentro de cada clube, as funções podem 

estar sendo sobrepostas, desviadas ou duplicadas, que pode acarretar em insegurança 

administrativa, afetando os resultados esportivos.  

Desta forma, ao menos em função da norma maior, o que se verifica é que a 

subdivisão da estrutura organizacional, neste caso, não parece evitar a duplicação de funções 

devido a duplicação de funções entre órgãos, contrariando o apontado por Nagovitsin (1983), 

que indicava que a subdivisão da estrutura organizacional evitaria tal duplicidade. 

Outro ponto verificado é que a estrutura organizacional dos clubes é a responsável 

pela gestão do futebol profissional simultaneamente à gestão de atividades sociais e esportes 

amadores (quando houver), sendo que, neste caso, as estratégias, objetivos e metas são 

diferentes, bem como as finalidades de cada área, mas acabam sendo agrupadas. Aliado a 

isso, tem-se ainda a dedicação parcial dos gestores, devido a característica de gestão 

voluntária desenvolvida em associações sem fins lucrativos – situação da maioria dos clubes 

de futebol brasileiro, que pode resultar na falta de especialização da gestão, limitando a 

profissionalização dos clubes. Tais constatações condizem com o apresentado por Mattar 

(2014), diferenciando-se a questão remuneratória e dedicação exclusiva da diretoria, que, em 

alguns casos pode ocorrer. 

Com a não divisão das atividades que o clube conduz, pode haver pouca dedicação 

para o esporte maior, o futebol, responsável pelo potencial financeiro do clube. Isto porque a 

necessidade de gerir todas os setores, alguns pontos acabam sendo esquecidos, quando na 

verdade, poderiam potencializar os resultados, ou seja, os conflitos de interesses podem 

surgir. Além disso, a falta de especialização pode resultar na gestão por pessoas sem 

experiências na área e o conhecimento técnico necessário para ter uma administração 

profissional.   

A respeito da remuneração dos membros dos órgãos sociais, diferentemente dos 

demais órgãos, a Diretoria é a única que tem característica remuneratória, embora não 

explícita em todos os estatutos, de, diferentemente do abordado por Costa e Silva (2006), que 

pontuaram que a diretoria em entidades sem fins lucrativos era exercida de forma voluntária, 

porém os autores justificam que, na sua amostra, a remuneração ocorre porque os clubes 

terceirizaram sua administração. Nos demais órgãos a atuação é voluntária e não exigem a 

atuação integral, já a Diretoria é o órgão atuante do clube, por isso tal exigência.  

Foram constatados que cinco dos 17 clubes analisados mencionavam algum tipo de 

remuneração para a Diretoria, sendo que os trechos dos artigos que tratam do tema estão 

apresentados no Quadro 9. 
 



 

 

Quadro 8 Artigos dos Estatutos Sociais que tratam da remuneração de diretores. 

Clube Artigo Descrição 

Atlético Mineiro 64 

“No exercício de suas funções e competência, a Diretoria será auxiliada por um 

corpo de Diretores Adjuntos e Administradores, por ela indicados e submetidos à 

aprovação do Conselho Deliberativo, inclusive suas respectivas remunerações, os 

quais exercerão funções de confiança, conforme as atribuições que lhes forem 

delegadas [...]” 

Coritiba 112 
“IV - aprovar a contratação de gerentes e funcionários e definir as suas 

remunerações, de acordo com o plano de cargos e salários”. 

Figueirense 139 

“Parágrafo único. Serão contratados e remunerados profissionais, com 

qualificação comprovada, pelo FIGUEIRENSE, para a ocupação de chefias 

executivas em cada uma das áreas”. 

Flamengo 68 

“§ 4º - Aos dirigentes não estatutários, contratados e remunerados pelo 

FLAMENGO, impõe-se as mesmas obrigações, vedações e responsabilidade 

exigíveis dos presidentes e vice-presidentes dos Poderes do FLAMENGO, nos 

termos dos § 1º, 2º e 3º”. 

Grêmio 94 
“Os cargos de gerentes serão remunerados e preenchidos mediante contratos na 

forma da lei”. 

Santos 77 

“A Administração Executiva do SANTOS é conduzida por profissionais 

remunerados, com qualificação comprovada, contratados pelo SANTOS em 

regime de tempo integral e dedicação exclusiva ao SANTOS, que serão 

responsáveis pela execução da administração geral do SANTOS, subordinados às 

decisões e determinações do Comitê de Gestão, com remuneração fixada por este. 

Vitória 21 

“§ 3º - O Conselho Diretor poderá contratar e definir remuneração de 

profissionais, observados os valores praticados pelo mercado, para efetivamente 

atuarem na gestão executiva ou na prestação de serviços específicos ao VITÓRIA, 

podendo, para tanto, criar e extinguir cargos”. 

Fonte: Retirado dos Estatutos Sociais dos Clubes. 
 

Com isso, é possível ver que nestes casos, a remuneração é permitida para aqueles que 

contratam gestores, corroborando Costa e Silva (2006). Assim, ao contratar, a experiência 

profissional, formação, regime integral e dedicação exclusiva são exigidas. Desta forma, a 

diretoria consegue ainda ter profissionais remunerados, o que pode ser um fator positivo na 

busca de uma gestão profissionalizada, pois, quando não remunerados, embora se dediquem 

ao clube, diretores e conselheiros precisam dedicar-se a outra atividade que lhes dê retorno 

financeiros, sendo o clube uma atividade acessória. 

Outra situação pertinente refere-se ao número de membros apresentados nos estatutos 

e os que estão apresentados nos websites dos clubes. Em determinados casos, há um número 

maior de membros descritos no documento do que o apresentado na página. Neste ponto, cabe 

salientar que os motivos podem ser vacância, desatualização do site. Em outros casos, os 

números apresentados no website são superiores aos expressos no estatuto, entretanto, neste 

caso, pode ser justificado que, muitas vezes, os estatutos expressam em números somente os 

membros eleitos, sendo apresentado no site em conjunto com os membros considerados natos. 

A respeito das mudanças organizacionais propostas pela Lei No.13.155, o Art. 4º 

inciso II estabelece que o mandato máximo do presidente e demais cargos eletivos é de quatro 

anos, sendo permitida uma única reeleição. Na verificação da concordância do Estatuto com a 

legislação, constatou-se que o São Paulo era o único clube com mandado do presidente 

superior a quatro anos e não havia informação para definir quantidade de reeleições 

permitidas. Quanto à reeleição do presidente, o Internacional não apresenta informação e o 

Corinthians veda a reeleição consecutiva. 

Quanto às eleições dos conselhos, verifica-se que para o Deliberativo, Grêmio e São 

Paulo apresentaram mandatos de seis anos, sendo que o primeiro pontua que a cada três anos 

são realizadas novas eleições para substituir metade dos conselheiros eleitos anteriormente. 



 

 

Para o Conselho Consultivo, o São Paulo pontua um mandato de cinco anos para o presidente 

deste. Em geral, para os demais clubes, os mandatos dos conselhos estão dentro do período 

definido pela Lei, enquanto que as reeleições permitidas, quando estão definidas no Estatuto, 

resultam em uma única vez. Por vez, alguns clubes apenas informam que a recondução do 

mandato é permitida. 

Com isso, e sabendo que os clubes precisam se adequar às normas exigidas para obter 

os benefícios do PROFUT, entende-se que alguns devem passar por reformulações no estatuto 

para que não deixem de usufruir das vantagens oferecidas pelo Governo Federal por 

intermédio da Receita Federal. A medida serve para evitar que uma única gestão perpasse 

anos à frente das decisões do clube, de forma que mudanças estruturais e estratégias não 

ocorram. Assim, entende-se que a adequação às normas permitirá, ao menos em teoria, uma 

estrutura voltada para às melhorias internas, que refletem nos aspectos econômico-financeiros 

e tendem a afetar positivamente os resultados.  
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo com base na Análise de Semelhança, pode ter gerado alguma 

incongruência, a exemplo, algumas informações essenciais podem não ter sido captadas pelo 

método utilizado. Verificou-se, ainda, que alguns dos Estatutos Sociais se encontravam 

desatualizados podendo comprometer a análise em função de modificações na estrutura 

organizacional dos clubes, que são passíveis de não ter sido levantadas nos documentos.  

Esta possível desatualização contrapõe um ponto apresentado por Gurianova e 

Mechtcheriakova (2015), que argumentam que estrutura organizacional deve ser criada a 

partir da estratégia da empresa, para que esta seja flexível podendo ser alterada para se 

enquadrar nas metas de crescimento, caso contrário, pode frear o desenvolvimento da 

empresa. Vê-se, portanto, que a estrutura dos clubes não está baseada na estratégia e, portanto, 

pode ser um empecilho para o seu crescimento. Além disso, em alguns momentos a clareza 

das competências dos órgãos prejudicou também a análise, pois, em muitos casos, eram 

semelhantes aos demais poderes, sendo a definição de características básicas afetada. 

Como principais resultados, foram encontrados 6 conselhos considerados como uma 

estrutura organizacional mínima destes clubes, sendo quatro deles determinados como órgãos 

básicos, pois foram mencionados em mais de 75% dos Estatutos Sociais, sendo eles a 

Assembleia Geral, o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria. Os dois outros 

órgãos foram considerados auxiliares, pois foram apresentados entre 40 e 50% dos Estatutos 

Sociais, sendo eles o Conselho Consultivo e o Conselho Administrativo. 

Como características principais, tem-se que a Assembleia Geral é o poder soberano 

dos clubes, com reuniões ordinárias e extraordinárias para discutir assuntos de sua 

competência, mas, principalmente, para eleger ou aprovar a eleição dos membros dos demais 

conselhos dos clubes. Além disso, é responsável pela eleição do Presidente e Vice-Presidente 

dos clubes, sendo esta sua principal finalidade. 

Por vez, o Conselho Deliberativo, subordinado à AG, é responsável pela deliberação e 

fiscalização do exercício das atividades administrativas dos clubes de acordo com a 

Legislação Esportiva a qual estão submetidos, bem como seus Estatutos Sociais e Regimentos 

Internos. Suas reuniões também são de natureza ordinária e extraordinária, com intuito de 

verificar a atuação dos demais órgãos. O Conselho Fiscal, é o órgão responsável pela 

fiscalização das atividades do Clube, da sua contabilidade, bem como da aprovação das contas 

e da avaliação da gestão financeira e administrativa, observando os interesses do clube e a 

legislação fiscal e contábil as quais está submetido.  



 

 

A Diretoria é o órgão responsável por administrar o clube para atingir os objetivos de 

sua atividade fim, sendo seus membros obrigados a dedicação exclusiva ao clube, portanto, é 

o único órgão social em que pode haver uma remuneração fixa. Já o Conselho Consultivo visa 

fiscalizar a manutenção das tradições éticas, filosóficas e históricas do clube, sendo composto, 

em sua maioria, por Ex-Presidentes do clube, enquanto que o Conselho Administrativo, 

entende-se que sua finalidade é orientar a Diretoria no desenvolvimento de suas atividades, 

fazendo com que cumpra as atribuições que lhe foram definidas pelo Estatuto Social.  

De modo geral, vê-se uma semelhança nas estruturas organizacionais dos clubes 

amostrados, indo de encontro ao que Relvas et al. (2010) apresentaram em sua pesquisa, que 

dentro e entre os países as estruturas e objetivos dos clubes de futebol tendem a ser similares, 

mas que características culturais podem ser bastantes incisivas na concepção da organização.  

Diante destes resultados, vê-se que ainda são necessários estudos que analisem estas 

organizações e como elas estão estruturadas, para que cada vez mais o conhecimento sobre o 

futebol como um negócio seja ampliado e os clubes de futebol brasileiros, entrem, enfim, para 

o seleto grupo de clubes que possuem uma gestão profissional, alcançando bons resultados 

dentro e fora de campo, contribuindo cada vez mais para o crescimento da economia local e a 

promoção de grandes espetáculos esportivos. 

Sendo assim, como pesquisas futuras, sugere-se a análise da estrutura organizacional 

de outros clubes de futebol brasileiros, para verificar se estão enquadrados nos resultados aqui 

encontrados, bem como de clubes estrangeiros, para verificar as diferenças e semelhanças, 

principalmente aqueles considerados clube-empresas ou profissionalizados. Além disso, 

sugere-se ainda que sejam verificados nesta mesma amostra, se a estrutura aqui proposta é de 

fato a adotada nos clubes no processo de gestão interna.  
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