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ANÁLISE DE EFEITOS MÚTUOS DOS INVESTIMENTOS EM 
JOGADORES E ESTRUTURA EM CLUBES DE FUTEBOL 

 
 
RESUMO  

O futebol tem cada vez mais se mostrado como uma atividade econômica de relevância no 
cenário brasileiro. Muito tem se falado nos últimos anos sobre a profissionalização da gestão e 
a relação entre o desempenho econômico-financeiro e o desempenho esportivo dos clubes, o 
que ficou ainda mais em pauta após a promulgação do PROFUT. No que tange o desempenho 
econômico-financeiro, diversos são os fatores que podem impactá-lo, entre eles os 
investimentos em atletas e em ativos imobilizados. O objetivo deste estudo é analisar as relações 
entre investimentos em plantel de jogadores e estrutura física de clubes de futebol brasileiros e 
seus reflexos nos níveis de eficiência econômica. Para atingir este objetivo foram selecionados 
os clubes de futebol participantes da série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2016.Os 
dados foram submetidos ao cálculo de escores de eficiência econômica por meio da 
metodologia DEA e posteriormente, para a testagem das hipóteses de pesquisa, ao teste de 
regressão linear.  Os principais resultados apontam que a combinação de bom plantel e boa 
estrutura apresentam melhoria na eficiência dos clubes. Os achados permitem aprofundar a 
literatura relacionada aos determinantes da eficiência dos clubes brasileiros de futebol. 

Palavras-chave: Desempenho econômico-financeiro. Desempenho esportivo. Investimentos. 
Futebol. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Um dos principais desafios dos clubes de futebol, retratado na literatura, é o equilíbrio 

entre o desempenho esportivo e o desempenho financeiro. Nesta linha, os clubes precisam 
encontrar maneiras de obter desempenho de campo, anseio dos torcedores, e desempenho 
financeiro, ligado à sustentabilidade das entidades (Dantas, Machado & Macedo, 2015). Tal 
ajuste entre campo e finanças é base para as principais operações dos clubes, iniciando pela 
busca em formar uma equipe competitiva com uma quantidade limitada de recursos financeiros 
e, com esta, obter sucesso esportivo e, consequente, aumento de receitas (Kern, Schwarzmann 
& Wiedenegger, 2012), o que pode ser distorcido, pela característica passional ligada ao 
esporte, direcionando foco para o desempenho esportivo, em detrimento da ponderação sobre 
o desempenho financeiro (Guzmán & Morrow, 2007; Zoccali, 2011).  

Dentre os estudos, há busca por evidências sobre determinantes do desempenho 
esportivo, incluindo a aplicação de recursos para montar e manter o plantel de jogadores, 
considerando investimentos na formação e aquisição de direitos de jogadores, gastos totais do 
clube e gastos com o departamento de futebol dos clubes, etc., tanto em clubes brasileiros como 
de outros países (Leite & Pinheiro, 2012; Nascimento, Nossa, Bernardes & Sousa, 2015; 
Pereira, Rezende, Corrar & Lima, 2004; Zanon & Carvalho, 2020). No mesmo sentido, são 
identificados estudos sobre as relações entre recursos aplicados na equipe e desempenho 
financeiro, incluindo a geração de receitas, a rentabilidade e o endividamento (Aandrade Junior, 
Ferreira & Piva, 2019; Cunha, Santos & Haveroth, 2017; Galvão & Dornelas, 2017; Mourão, 
2012). Assim, os estudos analisam se os custos para formar e manter as equipes contribuem 
tanto para o campo quanto para as finanças, com resultados convergentes e divergentes desta 
expectativa. 

Outro importante destino dos investimentos dos clubes está em adquirir e manter 
estrutura física, incluindo estádios e centros de treinamento. Estudos que investigaram efeito 
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do imobilizado no desempenho esportivo como componente do porte dos clubes, encontraram 
relações significativas com o desempenho financeiro (Benin, Diehl & Marquezan, 2019) e com 
o desempenho esportivo (Mourão, 2012).  

Considerando estas discussões, uma lacuna a ser investigada é o impacto dos 
investimentos entre plantel e estrutura, em via de mão dupla: a) bom plantel possa encontrar 
estrutura física adequada e contribuir o desempenho esportivo do clube; b) melhor estrutura 
física possa ser utilizada por um bom grupo de jogadores e isso reflita positivamente no 
desempenho financeiro do clube. Para isso, o desempenho financeiro dos clubes foi avaliado 
pela eficiência econômica relativa dos clubes, de duas formas, sendo a primeira com o 
investimento no plantel de jogadores como input e a segunda com o imobilizado como input. 
Cabe destacar que a eficiência econômica é uma das formas recorrentemente utilizadas nas 
pesquisa para medir o desempenho econômico-financeiro dos clubes, pois considera múltiplos 
insumos e produtos, procurando representar a complexidade de investimentos, recursos e 
formas de alcançar resultados pelos clubes (ex.: Barrosa, Garcia-Del-Barriob & Leach, 2009; 
Barros & Leach, 2006; Carmichael, Thomas & Ward, 2000; Espitia-Escuer & García-Cebrián, 
2010; Guzmán, 2006; Hass, Kocher & Slitter, 2004; Freitas, Farias & Flach, 2017; Rohde & 
Breuer, 2018; Zambom-Ferraresi, Iráizoz & Lera-López, 2019). 

Diante das evidências e discussões, o objetivo deste estudo é analisar as relações entre 
investimentos em plantel de jogadores e estrutura física de clubes de futebol brasileiros e seus 
reflexos nos níveis de eficiência econômica. Para isso, foram analisados dados de 20 clubes que 
atuam no Brasil, com dados de 2011 a 2019, por meio da análise da eficiência econômica 
relativa pela técnica de análise envoltória de dados (DEA) e regressão com dados em painel. 

Ainda, após a criação do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade 
Fiscal do Futebol Brasileiro (PROFUT), formalizado pela Lei n. 13.155/15 (Brasil, 2015), que 
estabelece princípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente 
para entidades profissionais de futebol, novos estudos passaram a investigar seus efeitos nos 
clubes. Dentre os itens tratados na lei, a adesão ao PROFUT permite parcelar débitos fiscais, 
oportunizando reorganização dos fluxos de caixa, liberando recursos para custos operacionais, 
investimentos, dentre outras aplicações. Nessa linha, espera-se que as relações investigadas 
nesta pesquisa possam encontrar resultados mais robustos a partir da decisão do clube em aderir 
ao programa. 

Os achados do estudo permitem analisar a contribuição para a literatura que analisa os 
clubes de futebol em suas investigações sobre desempenho financeiro e esportivo, assim como 
para gestores de clubes. Em especial, demonstra impactos mútuos dos investimentos em 
jogadores e em estrutura física dos clubes, apontando para a necessidade de um equilíbrio em 
ambas, melhorando os níveis de eficiência financeira. Ainda, avança e reforça evidências sobre 
contribuições pela adesão dos clubes ao Profut. Por fim, alerta para a fragilidade da relação 
entre desempenho esportivo e financeiro. 

O estudo está estruturado, além desta introdução, em elementos empíricos que permitem 
formular as hipóteses de pesquisa, procedimentos metodológicos utilizados para atingimento 
do objetivo, resultados e discussão, considerações finais e referências consultadas. 
 
2 INVESTIMENTOS E DESEMPENHO NO FUTEBOL 

Com forte apelo popular e de fácil prática, o futebol tornou-se um dos esportes mais 
praticados do mundo. Além de envolver todo o aspecto passional desenvolvido por seus 
torcedores ao longo de seu desenvolvimento, têm cada vez mais se tornado uma atividade 
econômica de destaque. Segundo o relatório da Sportsvalue (2019), o futebol brasileiro 
movimentou ao longo de toda a sua cadeia cerca de 53 bilhões de reais, o que em números 
comparativos com o PIB desse mesmo ano, representa aproximadamente 0,72%. 

Dada essa importância econômica, mas sem deixar de considerar o foco prioritário que 
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é o desempenho esportivo, entender como se dá essa relação tornou-se questão relevante nas 
pesquisas. Dentre as diversas inferências já testadas, uma das que parece possuir maior 
aderência é aquela que relaciona gastos com futebol e desempenho esportivo, sendo que o 
segundo seria um vetor de geração de receitas, o que poderia proporcionar um ciclo virtuoso no 
processo (Kern & Süssmuth, 2005; Szymanski & Kuypers, 1999; Baroncelli & Lago, 2006; 
Kern, Schwarzmann & Wiedenegger, 2012). Cabe entender que, embora uma atividade 
econômica cada vez mais relevante, o futebol brasileiro não possui um histórico de gestão 
eficiente por parte dos clubes e seus dirigentes. Dessa forma, em paralelo à busca por 
profissionalização, os clubes têm precisado formar equipes competitivas com recursos 
limitados, buscando atender os anseios de seus torcedores e entrar nesse ciclo virtuoso de 
desempenho esportivo e aumento de receitas (Baroncelli & Lago, 2006; Kern, Schwarzmann & 
Wiedenegger, 2012). Todavia, o que tem sido visto é que muitas vezes a ânsia por resultados 
esportivos de curto prazo têm superado a preocupação com os aspectos financeiros de médio e 
longo prazo (Guzmán & Morrow, 2007; Zoccali, 2011). 

No Brasil o do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do 
Futebol Brasileiro (PROFUT), formalizado pela Lei n. 13.155/15 (Brasil, 2015), têm sido 
tratado como um forte incentivador do uso mais eficiente de recursos por parte dos clubes. A 
lei exige contrapartidas de gestão para que os clubes possam usufruir de seus benefícios fiscais, 
estando sujeitos inclusive a penas esportivas. Cabe destacar que embora essa legislação ainda 
seja recente, parece ainda haver um longo caminho a ser percorrido pelos clubes para que de 
fato possam se tornar organizações geridas de forma eficiente (Figueiredo & Figueiredo, 2017; 
Umbelino, Ponte, Silva & Lima, 2019). 

No que tange a forma como o desempenho de um clube de futebol pode ser avaliado, 
não existe um consenso, diversas pesquisas têm analisado de formas distintas esse tema, seja 
pela medição do desempenho econômico-financeiro ou esportivo, seja pela análise da relação 
entre ambos. Estudos como o de Nascimento, Nossa, Bernardes & Sousa (2015), Silva & 
Carvalho (2009), Barros & Leach (2006), Kern & Sussmuth (2005), Galariotis, Germain & 
Zopounidis (2018) apontam para a existência de relação entre o desempenho esportivo e o 
desempenho financeiro. Por sua vez, Dantas, machado & Macedo (2015), Pereira, Rezende, 
Corrar & Lima (2004) e Santos (2011), indicam não haver relação significante entre os 
desempenhos.  

Uma das formas de medir o desempenho econômico-financeiro dos clubes é por meio 
da eficiência econômica relativa, considerando múltiplos insumos e produtos, procurando 
representar a complexidade de investimentos, recursos e formas de alcançar resultados pelos 
clubes (ex.: Barrosa, Garcia-Del-Barriob & Leach, 2009; Barros & Leach, 2006; Carmichael, 
Thomas & Ward, 2000; Espitia-Escuer & García-Cebrián, 2010; Guzmán, 2006; Hass, Kocher 
& Slitter, 2004; Freitas, Farias & Flach, 2017; Rohde & Breuer, 2018; Zambom-Ferraresi, 
Iráizoz & Lera-López, 2019). Neste sentido, estudos como o de Halkos & Tzeremes (2013), 
García-Sánchez (2007), Dantas, Machado & Macedo (2015) e  Kounetas (2014), Zambom-
Ferraresi, Iráizoz & Lera-López (2019) analisaram diferentes combinações de insumos e 
produtos na determinação dos scores de eficiência dos clubes de futebol. Ademais, parece 
razoável investigar a adesão ao PROFUT como variável moderadora nas relações entre 
desempenho econômico-financeiro, desempenho esportivo e investimento. Estudos como 
Andrade Júnior, Ferreira & Piva (2019), Santana Filho, Oliveira, Santos & Oliveira (2019), 
Umbelino, Ponte, Silva & Lima (2019) e Siqueira Junior & Oliveira (2018) já investigaram 
essas relações. 

Desta forma percebe-se um interesse contínuo da academia em entender as relações 
existentes entre o desempenho esportivo e o desempenho econômico-financeiro dos clubes de 
futebol, tanto a nível de Brasil quanto no exterior. Ainda, percebe-se que, especificamente no 
contexto brasileiro, tem-se buscado entender os impactos do PROFUT nessas relações. Diante 
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do exposto a primeira hipótese a ser investigada por esse estudo é a seguinte.  
 

H1: O desempenho esportivo está diretamente relacionado ao nível de eficiência econômica 
dos clubes de futebol. 
H1a: A adesão ao PROFUT modera positivamente os efeitos do desempenho esportivo no nível 
de eficiência econômica dos clubes de futebol. 
 
 Conforme abordado, a eficiência dos clubes, como variável de desempenho econômico-
financeiro, pode ter impacto significativo nos resultados esportivos. Nesse contexto, os ativos 
imobilizados aparecem como potencial variável a ser considerada quando se quer medir o 
impacto do porte dos clubes no desempenho econômico-financeiro. No que se refere a estudos 
que já analisaram essa relação, Benin, Diehl & Marquezan (2019) não encontraram relação 
significativa entre o porte dos clubes e o desempenho financeiro, já Mourão (2012) afirma 
existir relação entre o porte dos clubes e o desempenho esportivo. Cabe destacar que, o aumento 
dos valores em imobilização tende a ocasionar aumento nos valores de inputs, o que poderia 
impedir a eficiência ou aumentar a ineficiência dos clubes. Visando analisar essa relação, a 
seguinte hipótese é investigada. 

Reforçando o já citado, parece haver na literatura a identificação de uma relação 
significativa entre o aumento da folha salarial, com o desempenho econômico-financeiro dos 
clubes (Kern & Süssmuth, 2005; Szymanski & Kuypers, 1999; Baroncelli & Lago, 2006; Kern, 
Schwarzmann & Wiedenegger, 2012). Tratando em específico do montante investido em 
contratação de atletas, existem relações positivas e significativas entre essa variável e o 
desempenho financeiro e esportivo dos clubes (Galvão & Dornelas, 2017; Marotz, Marquezan 
& Diehl, 2020).  

Em particular, o estudo possui interesse em investigar uma relação de mão dupla dos 
investimentos e seus efeitos nos níveis de eficiência. Pelos achados das pesquisas analisadas é 
possível supor que ocorram relações entre investimentos em plantel e em estrutura, que resultem 
em melhor desempenho financeiro dos clubes, uma vez que um bom grupo de jogadores possa 
utilizar-se de uma melhor estrutura, ocasionando melhores desempenhos. Na mesma linha da 
hipótese anterior, o estudo também lança olhar sobre os potenciais impactos da adesão ao 
PROFUT nos níveis de eficiência dos clubes. Assim, buscando aprofundar tais relações, as 
seguintes hipóteses são investigadas.  

 
H2: O nível de investimento na estrutura do clube está diretamente relacionado ao nível de 
eficiência econômica dos clubes de futebol. 
H2a: A adesão ao PROFUT modera positivamente os efeitos do nível de investimentos na 
estrutura do clube no nível de eficiência econômica dos clubes de futebol. 
 
H3: O nível de investimento na aquisição de atletas está diretamente relacionado ao nível de 
eficiência econômica dos clubes de futebol. 
H3a: A adesão ao PROFUT modera positivamente os efeitos do nível de investimentos em 
atletas no nível de eficiência econômica dos clubes de futebol. 
 

Para isso, a eficiência dos clubes foi avaliada de duas formas, sendo a primeira com o 
investimento no plantel de jogadores como input e a segunda com o imobilizado como input. 
Os testes envolvem o impacto do nível de investimento em imobilizado na primeira forma de 
medir a eficiência e os investimentos em intangível relacionado à segunda. Os passos 
metodológicos da pesquisa são apresentados no próximo tópico. 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Classificação 

Esta pesquisa utilizou uma abordagem descritiva, analisando relações entre variáveis de 
uma determinada amostra, descrevendo seu comportamento (Gil, 2002) e quantitativa, com 
seus resultados a partir de técnicas estatísticas sobre dados numéricos (Marconi & Lakatos, 
2011), em particular, metodologia DEA para cálculo de eficiência, e estatísticas descritivas e 
análise de regressão com dados em painel sobre as variáveis do estudo. Para isso, foi realizada 
uma pesquisa documental, base em dados secundários de clubes brasileiros de futebol. Os dados 
financeiros foram obtidos das demonstrações financeiras dos clubes, enquanto os esportivos 
pelo website UOL.  
 
3.2 Amostra 

Para a pesquisa, foram coletados os dados financeiros e esportivos dos 20 clubes de 
futebol participantes da série A do Campeonato Brasileiro de 2016 (Quadro 1), ano seguinte à 
promulgação da Lei 13.155/15. Justifica-se a escolha por serem os clubes com maiores acessos 
a renda e exposição no momento da oportunidade de adesão à lei, compondo a elite do futebol 
do país em 2016. Trata-se do campeonato que movimenta maiores volumes de recursos 
financeiros aos clubes, incluindo direitos de transmissão dos jogos e público das partidas.  

 
Quadro 1 - Clubes de futebol analisados nesta pesquisa 

Nome do clube 
Nome usado neste 

trabalho 
Nome do clube 

Nome usado neste 
trabalho 

América Futebol Clube América-MG Fluminense Football Club Fluminense 

Clube Atlético Mineiro Atlético-MG 
Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense 
Grêmio 

Clube Atlético Paranaense Atlético-PR Sport Club Internacional Internacional 
Botafogo de Futebol e 

Regatas 
Botafogo 

Sociedade Esportiva 
Palmeiras 

Palmeiras* 

Associação Chapecoense de 
Futebol 

Chapecoense* 
Associação Atlética Ponte 

Preta 
Ponte Preta 

Sport Club Corinthians 
Paulista 

Corinthians Santa Cruz Futebol Clube Santa Cruz 

Coritiba Foot Ball Club Coritiba Santos Futebol Clube Santos 
Cruzeiro Esporte Clube Cruzeiro São Paulo Futebol Clube São Paulo 

Figueirense Futebol Clube Figueirense Sport Club Do Recife Sport Recife* 
Clube de Regatas do 

Flamengo 
Flamengo Esporte Clube Vitoria Vitória 

*Clube não aderiu ao PROFUT. 
Fonte: elaborado pelos autores 
 

Considerando o período (2011 a 2019) e o número de clubes, o número de observações 
máximo seria 180. Entretanto, diferentes informações dos clubes não foram localizadas, 
especialmente pela não divulgação das demonstrações contábeis de 2019 durante a coleta. 
Como resultado, a disponibilidade dos dados em cada variável do estudo realizado leva 
amostras (n) diferentes, sendo demonstradas nas tabelas na seção de resultados, configurando-
se como um painel não balanceado.  
 
3.3 Coleta, tratamento e análise dos dados 

Os dados financeiros foram obtidos pelas demonstrações contábeis, de 2011 a 2019, 
utilizados para obter os dados de inputs e outputs dos cálculos de eficiência, assim como as 
variáveis de investimento. As demonstrações contábeis estão disponíveis nos websites dos 
clubes. No Quadro 2 podem ser verificadas as variáveis e formas de cálculo. Os dados 
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esportivos, como número de pontos obtidos e número de pontos disputados no Campeonato 
Brasileiro de cada ano referente a pesquisa, foram coletados através do site UOL esporte. 
Referente a posição no ranking, estes dados foram obtidos através do site oficial da CBF. 
 

Quadro 2 - Variáveis utilizadas na pesquisa 
Tipo* Variável Descrição Fórmula de cálculo Autor(es) 

INV INTANG 
Grau de 

intangibilidade 
Ativo Intangível 

Ativo Total 

Adaptado de Galvão & 
Dornelas (2017) e Cunha, 
Santos & Haveroth (2017) 

INV IMOB Grau de tangibilidade 
Ativo Imobilizado 

Ativo Total 

Bastos, Nakamura & 
Bastos (2009), Kaveski, 
Degenhart, Vogt & Silva 
(2015) e Cunha, Santos & 

Haveroth (2017) 

DE EFICACIA 
Eficácia de pontos 

ganhos 
Pontos ganhos em jogos 

Pontos disputados em jogos 
Dantas & Boente (2012); 

Dantas et. al (2017) 

DE RANKING Posição no ranking 
Posição absoluta no ranking, 

sendo o melhor desempenho na 
posição 1. 

Santos & Greuel (2010); 
Andrade Júnior, Ferreira 

& Piva (2019) 

DF EFIC1 
Eficiência econômica, 
considerando plantel 

de jogadores 

Inputs: Custos Operacionais; 
Endividamento; Ativo(-

)Imobilizado 
Outputs: Receita; ML 

Kounetas (2014), Martins 
(2014), Benin & Diehl 

(2017) 

DF EFIC2 
Eficiência econômica, 
considerando estrutura 

física 

Inputs: Custos Operacionais; 
Endividamento; Ativo(-

)Intangível 
Outputs: Receita; ML 

Kounetas (2014), Benin & 
Diehl (2017) 

- PROFUT 
Dummy para os anos 
pós promulgação da 

Lei 13.155/15 

1 para os anos após a adesão ao 
PROFUT, por clube, e 0 para os 

demais casos 

Andrade Júnior, Ferreira 
& Piva (2019) 

C TAM Porte Log(Ativo total) 
Mourao (2012); 

Umbelino, Ponte, Silva & 
Lima (2019) 

C EFICt-1 
Variável dependente 

defasada 
Valor da variável dependente no 

período anterior 
 

*DF: desempenho financeiro; DE: desempenho esportivo: INV: investimento; C: controle 
Fonte: elaborado pelos autores 

 
A variáveis foram utilizadas como descritas nas relações apresentadas nos modelos 

econométricos, como forma de testar as hipóteses.  
 

𝐸𝐹𝐼𝐶1 = 𝛽 + 𝛽 ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐾𝐼𝑁𝐺 + 𝛽 ∗ 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴 + 𝛽 ∗ 𝐼𝑀𝑂𝐵 +  𝛽 ∗ 𝑇𝐴𝑀
+ 𝛾𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝜀 

[1] 

𝐸𝐹𝐼𝐶2 = 𝛽 + 𝛽 ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐾𝐼𝑁𝐺 + 𝛽 ∗ 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴 + 𝛽 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺 +  𝛽
∗ 𝑇𝐴𝑀 + 𝛾𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝜀 

[2] 

𝐸𝐹𝐼𝐶1 = 𝛽 + 𝛽 ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐾𝐼𝑁𝐺 + 𝛽 ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐾𝐼𝑁𝐺 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑈𝑇 + 𝛽
∗ 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴 + 𝛽 ∗ 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑈𝑇 + 𝛽 ∗ 𝐼𝑀𝑂𝐵 + 𝛽
∗ 𝐼𝑀𝑂𝐵 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑈𝑇 + 𝛽 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑈𝑇 + 𝛾𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝜀 

[3] 

𝐸𝐹𝐼𝐶2 = 𝛽 + 𝛽 ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐾𝐼𝑁𝐺 + 𝛽 ∗ 𝑅𝐴𝑁𝐾𝐼𝑁𝐺 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐹 + 𝛽 ∗ 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴
+ 𝛽 ∗ 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑈𝑇 + 𝛽 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺 + 𝛽 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝐴𝑁𝐺
∗ 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑈𝑇 + 𝛽 ∗ 𝑃𝑅𝑂𝐹𝑈𝑇 + 𝛾𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝜀 

[4] 

 
Os modelos foram divididos em 4. Os modelos [1] e [2] analisam as relações esperadas 

para H1, H2 e H3, enquanto nos modelos [3] e [4] a variável PROFUT é incluída, sobre a qual 
as hipóteses H1a, H2a e H3a, buscam respostas ao efeito moderador da adesão do clube ao 
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programa. Ainda, os modelos [1] e [3] possuem como variável dependente EFIC1, calculada a 
desconsiderando o imobilizado, e os modelos [2] e [4] utilizam EFIC2 como variável 
dependente, desconsiderando o intangível nos inputs, ambas pela técnica DEA, detalhada no 
próximo tópico. 

Para teste de H1, são esperadas relações estatisticamente significativas ao menos de uma 
das variáveis ligadas ao desempenho esportivo, positiva para EFICACIA e negativa para 
RANKING, visto que a melhor posição neste é a de menor escala (1). Para H1a, a relação 
esperada é destas variáveis, considerando o efeito moderador da variável que representa o 
período de adesão ao PROFUT. Para H2 e H3, esperam-se relações positivas e significativas 
das variáveis IMOB e INTANG, representando o nível de investimento em estrutura do clube 
e no plantel de jogadores, respectivamente. O porte (TAM) e a variável dependente defasada 
em um período são incluídos como controle. Ainda, o erro da equação é representado por ε. 

Os dados foram tabulados no Microsoft Excel e tratados nos softwares Frontier Analyst, 
para cálculo dos scores de eficiência, e Eviews 10, para cálculo das estatísticas descritivas a 
análise de regressão. Considerando a presença de outliers, os dados foram winsorizados a 5%. 
Para teste das hipóteses os dados foram submetidos à análise de regressão, com dados em 
painel. Os testes de significância foram teste t individualmente por variável dependente e F para 
significância conjunta dos modelos. Ainda, foram testadas a autocorrelação dos erros pelo teste 
Durbin Watson, normalidade dos resíduos pelo teste Jarque-Bera. Para decisão sobre controles 
dos efeitos fixos ou aleatórios do painel, foi utilizado o teste de Hausman. Os níveis de 
significância para cada teste são apresentados nas tabelas e discutidos em seguida, a 1%, 5% 
ou 10%, conforme cada resultado, pelos parâmetros e testes apresentados em Gujarati (2006) e 
Greene (2003).  

 
3.4 Cálculo dos scores de eficiência 
 Os cálculos dos scores de eficiência econômica se deram por meio dos inputs e outputs 
apresentados no Quadro 2. Visando medir o impacto do imobilizado e do intangível na 
eficiência dos clubes, foram realizadas duas análises distintas. A variável EFIC1 representa os 
scores de eficiência dos clubes com a permanência do ativo intangível e a retirada do ativo 
imobilizado do ativo total, já a variável EFIC2 representa os cálculos considerando o ativo 
imobilizado e retirando o ativo intangível do ativo total.  
 A metodologia utilizada para o cálculo dos scores foi a Análise Envoltória de Dados 
(DEA na sigla em inglês). Trata-se de uma técnica matemática não paramétrica onde busca-se 
a combinação ótima de variáveis de entrada (insumos) e variáveis de saída (produtos). O 
resultado dessa análise são scores de eficiência relativa, ou seja, limitados ao período e conjunto 
de variáveis definidos. A fronteira de eficiência é determinada por meio do conjunto de dados 
e uma fronteira de eficiência é traçada, as unidades, que são chamadas de Decision Making 
Units – DMU’s, que ficarem acima da fronteira são consideradas eficientes e aquelas que 
ficarem abaixo ineficientes (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978). 
 Os estudos que utilizam DEA baseiam-se em dois modelos básicos para sua construção, 
o modelo Charnes, Cooper e Rhodes (CCR) e o modelo Banker, Charnes e Cooper (BCC). O 
primeiro analisa a eficiência considerando retornos constantes de escala e o segundo por meio 
de retornos variáveis. Ainda, o cálculo pode ser orientado à manutenção do nível de inputs com 
a maximização dos outputs ou à maximização dos outputs com a manutenção dos inputs. Este 
estudo utilizou o modelo CCR, testando os retornos de escala das variáveis por meio de gráficos 
Scatter plot do software Eviews 10 e foi feito com orientação à output. 

Os resultados serão apresentados em forma de quadros e tabelas, para melhor 
visualização dos dados e entendimento das informações atinentes às relações encontradas entre 
as variáveis do estudo. Esses são apresentados no próximo tópico. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Nesta seção são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. Inicia pela 
demonstração das estatísticas descritivas. Segue para análise das relações entre investimento na 
equipe e desempenho esportivo, finalizando pelos impactos no desempenho financeiro.  

 
4.2 Estatística descritiva 

Com base nas variáveis utilizadas neste estudo, foram calculadas as estatísticas 
descritivas da amostra. A Tabela 1 apresenta os valores para cada uma das variáveis. 

 
Tabela 1 – Estatísticas descritivas 
Painel a: Amostra total         
Variáveis Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão CV Jarque-Bera p-valor JB n 
EFIC1 72,95 72,52 36,20 100,00 16,17 22,2% 4,04 0,13 139 
EFIC2 75,41 74,06 38,15 100,00 14,98 19,9% 3,58 0,17 139 
RANKING 12,50 11,00 1,00 48,00 9,19 73,5% 50,31 0,00 139 
EFICACIA 0,49 0,48 0,25 0,79 0,11 21,4% 1,40 0,50 139 
IMOB 0,46 0,44 0,06 0,98 0,25 53,8% 7,33 0,03 139 
INTANG 0,17 0,14 0,00 0,81 0,16 93,7% 139,54 0,00 139 
TAM 12,60 12,79 9,03 14,59 1,00 8,0% 9,43 0,01 139 
Painel b: PROFUT=1         
Variáveis Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão CV Jarque-Bera p-valor JB n 
EFIC1 75,38 75,22 48,26 100,00 14,95 19,8% 1,63 0,44 56 
EFIC2 78,46 79,55 38,15 100,00 15,51 19,8% 1,26 0,53 56 
RANKING 11,39 10,50 1,00 35,00 7,29 64,0% 11,95 0,00 56 
EFICACIA 0,48 0,46 0,25 0,79 0,11 22,1% 1,09 0,58 56 
IMOB 0,47 0,49 0,06 0,84 0,22 45,7% 2,90 0,23 56 
INTANG 0,16 0,16 0,00 0,50 0,11 67,5% 3,76 0,15 56 
TAM 12,76 12,74 10,29 14,59 0,94 7,4% 2,83 0,24 56 
Painel c: PROFUT=0         
Variáveis Média Mediana Mínimo Máximo Desvio Padrão CV Jarque-Bera p-valor JB n 
EFIC1 71,31 68,62 36,2 100,00 16,83 23,6% 2,89 0,24 83 
EFIC2 73,36 71,37 45,45 100,00 14,34 19,5% 3,67 0,16 83 
RANKING 13,25 11,00 1,00 48,00 10,24 77,3% 21,94 0,00 83 
EFICACIA 0,50 0,48 0,26 0,71 0,10 20,8% 1,32 0,52 83 
IMOB 0,45 0,39 0,07 0,98 0,27 59,2% 5,79 0,06 83 
INTANG 0,18 0,11 0,00 0,81 0,19 105,8% 59,07 0,00 83 
TAM 12,50 12,81 9,03 14,19 1,04 8,3% 5,71 0,06 83 

 
Conforme pode ser observado, as estatísticas descritivas foram calculadas para a 

amostra total e também de forma separada para os anos após a adesão ao PROFUT 
(PROFUT=1: n=56) e para os demais anos (PROFUT=0: n=83). Com base nesses valores é 
possível identificar uma grande semelhança entre os dois grupos, porém destaca-se uma 
pequena melhora na média da posição no ranking para os clubes do período posterior a adesão 
ao PROFUT. O mesmo ocorre com a média dos scores de eficiência, tanto para os dados com 
imobilizado quando para os dados com intangível. 

Com relação aos scores de eficiência econômica dos clubes, cabe destacar que tanto na 
análise considerando o ativo imobilizado quanto na considerando o ativo imobilizado a amostra 
foi representada por 168 DMU’s. Na tabela 2 constam os scores dos dois grupos separados em 
intervalos.  

 
Tabela 2 – Scores de eficiência  

Eficiência com Ativo total (-) Intangível 

Scores (%) 100 < 90 de 70 a 89,99 > 70 

Nº de DMU's 21 9 71 67 
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% do Total 12,50% 5,36% 42,26% 39,88% 

Eficiência com Ativo total (-) Imobilizado 

Scores (%) 100 < 90 de 70 a 89 > 70 

Nº de DMU's 20 10 57 81 

% do Total 11,90% 5,95% 33,93% 48,21% 

 
Por esta lente é possível observar que os scores da análise desconsiderando o ativo 

intangível tiveram mais DMU’s eficientes, 21 contra 20, e também um número menor de 
DMU’s abaixo de 70%. Cabe destacar que somente os scores de 100% são considerados 
eficientes, porém, é possível identificar que este grupo possui scores mais elevados quando 
comparado ao grupo que desconsiderou apenas o ativo imobilizado. Os resultados das relações 
investigadas são apresentados nos próximos tópicos.  

 
4.3 Determinantes da eficiência econômica no uso do plantel dos jogadores 
 Neste tópico são analisadas as variáveis determinantes da eficiência econômica dos 
clubes, considerando como input o ativo com seus investimentos no intangível, relacionado ao 
plantel de jogadores. Na Tabela 3 constam os resultados dos testes de regressão, para os 
modelos [1] e [3]. 
 
Tabela 3 – Determinantes da eficiência no uso do plantel de jogadores – n: 139 
Modelo [1] [3] 
Var. Dependente EFIC1 EFIC1 
Var. Independentes Coef p-valor  Coef p-valor  
C -10,08 0,89  32,87 0,66  
RANKING 0,18 0,59  0,23 0,50  
RANKING*PROFUT    -1,01 0,01 ** 
EFICACIA -0,07 1,00  7,13 0,67  
EFICACIA*PROFUT    -22,73 0,43  
IMOB 35,85 0,02 ** 34,38 0,02 ** 
IMOB*PROFUT    -12,48 0,29  
PROFUT    33,09 0,06 * 
TAM 4,00 0,47  0,82 0,88  
EFIC1(-1) 0,19 0,05 ** 0,08 0,45  
R² 0,23   0,27   
F/p-valor 2,73 0,00 *** 2,84 0,00 *** 
DW 2,26  * 2,23   
JB/p-valor 1,50 0,47  1,36 0,51  
Hausman 13,60 0,02 ** 22,11 0,01 *** 

*p-valor<0,1; **p-valor<0,05; ***p-valor<0,01 
 
 Os modelos são consistentes pelos testes de significância conjunta (teste F) e individual 
das variáveis (teste t), aos níveis de 1%, 5% e 10%. O modelo [1] responde por 23% da variância 
explicada do nível de eficiência econômica relativa, considerando o investimento em jogadores, 
enquanto o modelo [3] apresenta explicação superior, de 27%. Há ausência de autocorrelação 
em [1] e zona de indecisão para [3]. Ainda, a distribuição dos resíduos apresentou normalidade, 
indicativo de que os coeficientes não são viesados. Ambos os modelos foram testados com 
controle de efeitos fixos para os clubes, conforme teste de Hausman.  
 Pelo modelo [1], que não avalia efeitos da adesão ao Profut, o nível de eficiência 
econômica no uso da estrutura dos clubes é impactado positivamente pelo nível de 
imobilização, apontando para não rejeição de H2. A variável dependente defasada também 
apresenta relação positiva e estatisticamente significativa, indicando que há manutenção dos 
níveis de eficiência relativa ao longo dos períodos.  
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 Por outro lado, o desempenho esportivo, avaliado pela posição no ranking nacional 
(RANKING) e o nível de alcance dos pontos disputados (EFICACIA), não contribuiu para a 
eficiência econômica, não permitindo confirmar H1. Contrariando o esperado, os resultados 
revelam que não há relação direta entre desempenho esportivo e desempenho financeiro, indo 
de encontro a estudos como o de Nascimento, Nossa, Bernardes & Sousa, (2015), Silva & 
Carvalho (2009), Barros & Leach (2006), Kern & Sussmuth (2005) e Galariotis, Germain & 
Zopounidis (2018). Por sua vez, contribuem com os resultados já expostos por Dantas, Machado 
& Macedo (2015), Pereira, Rezende, Corrar & Lima (2004) e Santos (2011). 
 Relativo ao modelo [3], é possível identificar efeitos da adesão ao Profut. Inicialmente, 
a posição no ranking, moderada pela variável PROFUT, apresenta relação negativa e 
estatisticamente significativa, ou seja, quanto mais próxima a posição para o topo do ranking, 
melhor o nível de eficiência, sendo que cada posição conquistada retornou, em média, 1,01% a 
mais de eficiência. Tal resultado permite não rejeitar H1a. Entretanto, esse efeito não se repete 
para a variável EFICACIA. Tais resultados estão potencialmente ligados às receitas obtidas 
pelos clubes com o posicionamento comparativo a outros enquanto o número de pontos obtidos 
não apresenta a mesma contribuição. 
 Ainda, o modelo [3] reforça os resultados do modelo [1] para a variável IMOB, 
permitindo a decisão de não rejeitar H2. Estes resultados revelam que os clubes da amostra com 
maior investimento em estrutura física, obtiveram melhorias na eficiência no uso dos 
investimentos em jogadores. Assim, a manutenção de estruturas de estádio e centros de 
treinamento, por exemplo, podem potencializar os efeitos econômicos na formação, aquisição 
e preparação de atletas. Por outro lado, o porte dos clubes (TAM) não diferencia os níveis de 
eficiência econômica dos clubes 
 Estes resultados podem ser comparados com os do estudo de Benin, Diehl & 
Marquezan, (2019), no qual também não foi encontrada relação significativa entre o 
desempenho financeiro (ROA) e o porte dos clubes. Além da mudança de medida de 
desempenho, investigou-se aqui o impacto da estrutura apenas, colaborando com a eficiência 
do uso do plantel para obter desempenho econômico, ou seja, uma forma mais detalhada, 
entendendo a formação de investimentos que compõem o porte dos clubes. O resultado é 
consistente em todo o período, não sendo alterado pelo fato de o clube aderir ao Profut, 
rejeitando H2a. 
 Na sequência é possível perceber que a adesão ao Profut está positivamente relacionada 
à melhoria na eficiência. Os dados apontam que os clubes que aderiram ao programa, tiveram, 
em média, score 33,09% maior que os clubes que não aderiram. Este achado confirma a 
expectativa de efeitos positivos para as finanças dos clubes que participam do programa, e 
avança sobre os resultados de Marotz et al. (2020), que identificaram contribuições do Profut 
na moderação com outras variáveis. 
  
4.4 Determinantes da eficiência econômica no uso da estrutura dos clubes 
 Seguindo as análises, neste tópico são avaliados os determinantes da eficiência 
econômica dos clubes, considerando como input o ativo com seus investimentos em estrutura, 
relacionado ao imobilizado, ligado a estádio e centros de treinamento, por exemplo. Na Tabela 
4 constam os resultados dos testes de regressão, para os modelos [2] e [4]. 
 
Tabela 4 – Determinantes da eficiência no uso da estrutura dos clubes – n:139 
Modelo [2] [4] 
Var. Dependente EFIC2 EFIC2 
Var. Independentes Coef p-valor  Coef p-valor  
C 18,74 0,41  59,82 0,25  
RANKING 0,16 0,37  0,14 0,65  
RANKING*PROFUT    -0,97 0,01 ** 
EFICACIA -6,03 0,62  0,06 1,00  
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EFICACIA*PROFUT    -20,72 0,44  
INTANG 14,38 0,06 ** 25,90 0,01 ** 
INTANG*PROFUT    -25,08 0,26  
PROFUT    31,58 0,05 * 
TAM 2,21 0,19  0,35 0,93  
EFIC1(-1) 0,36 0,00 ** 0,03 0,76  
R² 0,16   0,25   
F/p-valor 6,19 0,00 *** 2,66 0,00 *** 
DW 2,25  * 2,14  * 
JB/p-valor 0,27 0,87  0,40 0,82  
Hausman 19,28 0,00 *** 28,15 0,00 *** 

*p-valor<0,1; **p-valor<0,05; ***p-valor<0,01 
 
 Os modelos são consistentes pelos testes de significância conjunta (teste F) e individual 
das variáveis (teste t), aos níveis de 1%, 5% e 10%. O modelo [2] responde por 16% da variância 
explicada do nível de eficiência econômica relativa, considerando o investimento em estrutura 
dos clubes, enquanto o modelo [4] apresenta explicação de 25%. Há ausência de autocorrelação 
em ambos os modelos, assim os resíduos apresentaram distribuição próxima à normal, 
indicativo de que os coeficientes não são viesados. Ambos os modelos foram testados com 
controle de efeitos fixos para os clubes, conforme teste de Hausman. 
 Inicialmente, as análises do desempenho esportivo na eficiência reforçam os resultados 
encontrados nos modelos [1] e [3]. Apenas a posição no ranking da CBF contribuiu para a 
eficiência dos clubes da amostra no uso das estruturas físicas, considerando o período que os 
clubes aderiram ao Profut. Assim, H1 é rejeitada, enquanto H1a não é rejeita para a variável 
RANKING. 
 Quanto ao investimento em jogados, avaliado pela intangibilidade (INTANG), os 
resultados são consistentes para não rejeitar H3. Foi identificada relação positiva e 
estatisticamente significativa entre os investimentos e a eficiência econômica pelo uso da 
estrutura do clube, achados que se somam aos resultados de Galvão e Dornelas (2017) e Marotz 
et al. (2019). Em específico, confiram a expectativa da interação entre jogadores e estrutura, 
pois demonstra que a melhoria do plantel de jogadores, por meio dos investimentos em 
intangíveis, retorna em melhor eficiência no uso da estrutura física, especialmente ligada a 
estádios e centros de treinamento dos clubes. Ainda, a moderação dos efeitos após a adesão ao 
Profut não foi significativa, ou seja, os clubes que não aderiram mantiveram os mesmos níveis 
de contribuição dos clubes que fizeram a opção, rejeitando-se H3a.  
 Por outro lado, a adesão ao Profut, em si, contribuiu para melhoria dos níveis e eficiência 
dos clubes, reforçando os achados do modelo [3], demonstrando que a adesão ao programa 
trouxe, ao menos parcialmente, benefícios para a gestão no uso dos recursos dos clubes, 
cumprindo uma de suas funções. Na Tabela 5 é apresentado um resumo das hipóteses.  
   
Tabela 5 – Resumo das hipóteses 

Hipóteses Variáveis E* R* Decisão 
H1: O desempenho esportivo está diretamente relacionado ao nível 
de eficiência econômica dos clubes de futebol. 

RANKING - = Rejeita 
EFICACIA + = Rejeita 

H1a: A adesão ao PROFUT modera positivamente os efeitos do 
desempenho esportivo no nível de eficiência econômica dos clubes 
de futebol. 

RANKING*PROFUT - - Não 
rejeita 

EFICACIA*PROFUT + = Rejeita 
H2: O nível de investimento na estrutura do clube está diretamente 
relacionado ao nível de eficiência econômica dos clubes de futebol. 

IMOB + + Não 
rejeita 

H2a: A adesão ao PROFUT modera positivamente os efeitos do 
nível de investimentos na estrutura do clube no nível de eficiência 
econômica dos clubes de futebol. 

IMOB*PROFUT + = Rejeita 

H3: O nível de investimento na aquisição de atletas está diretamente 
relacionado ao nível de eficiência econômica dos clubes de futebol. 

INTANG + + Não 
rejeita 
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H3a: A adesão ao PROFUT modera positivamente os efeitos do 
nível de investimentos em atletas no nível de eficiência econômica 
dos clubes de futebol. 

INTANG*PROFUT + = Rejeita 

*E: relação esperada; R: resultado encontrado 
 
 Considerando a principal expectativa do estudo, de uma interação em via de mão dupla 
entre investimentos em jogadores e estrutura física dos clubes, os resultados de H2 e H3 
confirmam que algum equilíbrio na divisão dos investimentos em imobilizado e intangível 
promove contribuições mútuas. Tais achados demonstram a importância da gestão do clube em 
direcionar foco nos dois sentidos, obtendo melhorias significativas de eficiência. Na próxima 
seção são apresentadas as conclusões e contribuições do estudo. 

 
5 Considerações finais 

A pesquisa dedicou esforços para entender a existência de relações mútuas entre os 
investimentos dos clubes de futebol em jogadores e estrutura física. Em particular, investigou 
a eficiência econômica relativa de duas formas, sendo uma com foco no plantel inputs e a outra 
com a estrutura física nos inputs. E, a partir dos escores encontrados analisou os impactos de 
um investimento sobre a eficiência do outro. 

Em resumo, os resultados revelaram que há um mútuo impacto positivo para os clubes, 
confirmando as hipóteses levantadas (H2 e H3). A combinação de bom plantel e boa estrutura 
apresentou melhoria na eficiência dos clubes. Assim, os esforços dos clubes em manter uma 
estrutura melhor, ligada a estádios e centros de treinamento, contribuíram para a eficiência 
econômica dos clubes no investimento em jogadores, avaliado pelo intangível. No mesmo 
sentido, os investimentos em jogadores contribuíram para a eficiência dos clubes no uso de sua 
estrutura física.  

Estes resultados revelam a importância da gestão dos clubes em equilibrar investimentos 
em jogadores e estrutura, de modo a, combinando melhores níveis em ambos, obter melhores 
níveis de desempenho financeiro. Desta forma, a interação entre os inputs deve ter a atenção 
dos gestores, permitindo que melhor plantel encontre estrutura adequada para treinamentos e 
jogos, potencializado os efeitos financeiros. 

As demais análises do estudo revelaram a importância da adesão ao Profut para a 
melhoria da eficiência dos clubes, contribuindo significativamente nessa. Assim, os resultados 
apontam para uma contribuição efetiva do programa, com níveis médios acima de 30% de 
eficiência em relação aos clubes que não aderiram. Alinhado a isso, o desempenho esportivo 
apresentou relação com o desempenho financeiro dos clubes da amostra apenas para aqueles 
que aderiram ao Profut, considerando a posição no Ranking da CBF como medida. Em 
contrapartida, a obtenção de vitórias, por si só, não apresentou contribuição. 

Os achados do estudo permitem analisar a contribuição para a literatura que analisa os 
clubes de futebol em suas investigações sobre desempenho financeiro e esportivo, assim como 
para gestores de clubes. Em especial, demonstra impactos mútuos dos investimentos em 
jogadores e em estrutura física dos clubes, apontando para a necessidade de um equilíbrio em 
ambas, melhorando os níveis de eficiência financeira. Ainda, avança e reforça evidências sobre 
contribuições pela adesão dos clubes ao Profut. Por fim, alerta para a fragilidade da relação 
entre desempenho esportivo e financeiro. 

Considerando as limitações de tempo e amostragem dos clubes, bem como outras 
formas de avaliar o desempenho e os investimentos em jogadores, destacam-se novas 
possibilidades de pesquisa. Inicialmente, sobre avaliação do desempenho financeiro por 
medidas contábeis, como níveis de retorno, e de crescimento, como variação de receita. Ainda, 
sobre a investigação dos investimentos em jogadores por seus potenciais valores de mercado, 
mantendo os valores atualizados a cada início de temporada. 
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