
GOVERNANÇA DE FAIR PLAY – SUSTENTABILIDADE E CAPITAL HUMANO Página 1 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS/ FGV ONLINE 

Nomes dos alunos 

Bruno Costa 

Domingos Torres 

Francis Salgado 

 

GOVERNANÇA DE FAIRPLAY: SUSTENTABILIDADE E 

CAPITAL HUMANO NO FUTEBOL 

 

Rio de janeiro 

Maio de 2014 

 



GOVERNANÇA DE FAIR PLAY – SUSTENTABILIDADE E CAPITAL HUMANO Página 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomes dos alunos 

Bruno Costa 

Domingos Torres 

Francis Salgado 

 

GOVERNANÇA DE FAIRPLAY: SUSTENTABILIDADE E 

CAPITAL HUMANO NO FUTEBOL 

 

Projeto final apresentado à Coordenação do Curso 

De Gestão, Marketing e Direito no Esporte, oferecido pela.  

Fundação Getulio Vargas/ FGV Online. 

Orientador: Prof. Dr. Claiton Fernandez 

 

 

Rio de Janeiro 

Maio de 2014 

 



GOVERNANÇA DE FAIR PLAY – SUSTENTABILIDADE E CAPITAL HUMANO Página 3 

 

SUMÁRIO 

  Página 

1 Introdução 3 

2 Objetivos e definições 6 

     2.1 Principal  

     2.2 Específicos  

3 Fundamentação teórica 7 

 3.1 Estrutura da FIFA 8 

 3.2 Governança de Fair Play - definição  

 3.3 Gestão Estratégica 10 

 3.4 Direito Desportivo 11 

 3.5 Gestão Financeira 13 

4 Plano de Ação em Governança de Fair Play – FAMÍLIA FIFA 17 

 Decálogo 17 

 FIFA TMS  

5 Conclusões 37 

6 Anexos 44 

7 Biografia 50 

 



GOVERNANÇA DE FAIR PLAY – SUSTENTABILIDADE E CAPITAL HUMANO Página 4 

 

1. Introdução 

“O mundo está cheio de belezas naturais e diferentes culturas, mas também de 

muitas pessoas desprovidas de direitos básicos. Atualmente, a FIFA tem uma 

responsabilidade ainda maior de ajudar e sensibilizar o mundo, utilizando o 

futebol como símbolo de esperança e integração. Somente com a dedicação 

resoluta de cada membro da equipe da FIFA, cada associação afiliada e cada 

parceiro de negócios o futebol poderá, em todas as suas formas, contribuir 

para atingir as metas da FIFA em alto nível, protegendo as normas, 

encorajando a competição e promovendo solidariedade no esporte mundial.” 

(Introdução - Missão FIFA). 

O desempenho da organização FIFA, sua estrutura organizacional, propósitos 

e alcance dos objetivos, além de seus critérios geográficos na divisão em 6 

(seis) confederações continentais, facilita o  complexo controle do que ocorre 

na vida do seu principal patrimônio : os atletas de futebol do planeta.  

 “A China e a Índia por seu território e população, são hoje grandes mercados 

em desenvolvimento. Estes 2 países irão desempenhar papel muito importante 

nos próximos anos no futebol. Somente na índia são hoje 250 milhões de 

praticantes de futebol “ (Paul Breitner 2013 - ESPN) 

Ficam a critério das Federações, estas subordinadas as Confederações 

(países), o controle da vida dos atletas. Com o advento do FIFA TMS, passou 

agora a FIFA atentar a necessidade de maior controle das transferências. 

Dentro de campo somente, O Fair Play da FIFA é parte das regras do jogo. 

Representa os benefícios de praticar as regras, usando bom-senso e 

respeitando aos corpos de árbitros, oponentes e torcidas. Os benefícios do Fair 

Play não são aplicáveis somente ao futebol. O conceito deveria ser incentivado 

em todas as práticas esportivas e no dia-a-dia. A humanidade desde outrora 

fica em guerra por terras, posses, bens, religiões e problemas que poderiam 

ser resolvidos com diálogo.  

O Fair Play, conceito aplicado hoje somente no futebol, torna-se peça chave no 

processo de harmonização entre os povos. O conceito de paz é utópico. O 

motivo é que paz passou a significar estado de “estacionamento” ou 

“acomodação”. No entanto a humanidade jamais se acomodou. A ciência em 

acordo com a razão e a pesquisa, beneficiou ao ser humano de maneira 
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genérica. Levávamos dias para saber dos resultados de uma Copa do Mundo. 

Hoje em segundos sabemos a classificação de qualquer competição.  

A Governança deriva do termo governo, e pode ter várias interpretações. 

Sendo um órgão maior que a própria ONU, o “governo” FIFA planeja, formula 

programa políticas e cumpre funções, sendo em seu estatuto a missão da FIFA 

declarada assim: “Devemos desenvolver o esporte, sensibilizar o mundo, 

construir um mundo melhor”. A FIFA considera que simboliza a 

autenticidade, unidade, desempenho e integridade. Ainda além, a FIFA 

considera que tem a obrigação de assumir a responsabilidade social que 

acompanha o papel que a FIFA executa. 

Como bem falou o maior jogador de todos os tempos, Pelé, no seu milésimo 

gol: salvemos nossas crianças (pensemos nos milhões de atletas da Índia e 

China).  

Esta frase de Pelé é profética e reflete bem o sentimento do FAIR PLAY 

genuinamente: Salvemos o nosso futebol e o utilizemos para sensibilizar as 

pessoas dentro e fora de campo. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1 Principal 

O principal objetivo deste estudo é o estabelecimento de um plano de ação 

em forma de decálogo para a "Boa Governança do FAIR PLAY" conceito este 

que ousamos tentar criar e utilizar como apoio em nossa abordagem. 

2.2 Específicos 

1. Apresentar plano de ação que permita dentro de um decálogo, diversas 

ações que tornem o conceito de Fair Play algo rotineiro e habitual a partir de 

crianças de 7 anos (Messi começou aos 7 anos no Barcelona). 

2. Com este mesmo Plano de Ação, auxiliar a FIFA em ações que tornem o 

cidadão ligado ao futebol, ainda mais preparado para expansão do mesmo 

tanto em sua prática quanto nas questões administrativas, financeiras evitando 

que ele saia deste circulo virtuoso fugindo da miséria da atração caótica como 

drogas e delitos e sendo um exemplo para gerações futuras. 

3. Integrar os itens 1 e 2 dentro de um framework tecnológico cuja principal 

função é se integrar ao FIFA TMS e tornar o futebol ainda mais 

autossustentável protegendo o corpo de atletas, árbitros e educando os 

torcedores fãs de futebol pelo mundo para o sentido do jogo limpo do campo 

até a arquibancada. Também incentivar que atletas que não sejam futuros 

profissionais da bola, continuem incentivados a permanecer e buscar 

alternativas profissionais. Este Plano de Ação chamamos de FAMÍLIA FIFA. 
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para começar tivemos de avaliar o quadro de atores que estão inseridos no 

contexto do futebol: jogadores, árbitros, dirigentes e clubes inseridos em 

suas federações e estas em suas confederações. Independente do ator, 

todos estão inseridos nos conceitos abaixo: 

Governar significa “deter uma posição de força a partir da qual seja 

possível desempenhar uma função imediatamente associada ao poder de 

decidir e programar decisões ou, ainda, de comandar e influenciar as 

pessoas” (Nogueira, 2001, p. 99).  

O capital humano é o conjunto de capacidade, conhecimentos, 

competências e atributos de personalidade que favorecem a realização 

de trabalho de modo a produzir valor econômico. São os atributos 

adquiridos por um trabalhador por meio da educação, perícia e experiência.  

(Escóssia, 2010, p. 99).  

A sustentabilidade é a habilidade de sustentar ou suportar uma ou mais 

condições, exibida por algo ou alguém. É uma característica ou condição de 

um processo ou de um sistema que permite a sua permanência, em certo 

nível, por um determinado prazo. (Van Bellen, 2005, p. 27). A 

sustentabilidade se justifica então, neste contexto, por termos mais pessoas 

envolvidas no conceito de Fair Play e sua prática cotidiana. Além disso, ter 

o menor custo possível utilizando a virtualidade.  

A Governança de Fair Play opera num plano mais amplo, englobando a 

sociedade e o futebol como um todo - além de continuar gerando empregos 

e cada vez mais empregos, geram debates, novos projetos e serve de 

exemplo a outros esportes, empresas, famílias e governos pelo mundo. 

Associações e federações são grupos de natureza privadas responsáveis 

por organizar, administrar e desenvolver diferentes esportes. De maneira 

geral e sob o ponto de vista estrutural, uma associação esportiva ou um 

clube pode ser constituído de um grupo de pessoas físicas. Uma federação 

esportiva nacional, por sua vez, pode ser constituída de um grupo de 

associações esportivas ou de clubes. Qualquer federação de futebol 

nacional membro da FIFA é formada por clubes desportivos que são, por 

sua vez, formados por jogadores individuais.  
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A totalidade de pessoas preparadas, envolvidas e entusiasmadas em 

praticar e difundir o Fair Play como modo de vida, não apenas no sentido de 

jogar futebol profissional ou torcer pelo seu clube através da governança 

fortalecem o conceito de sustentabilidade e capital humano. 

3.1 Estrutura da FIFA 

O Comitê Executivo da FIFA em 2011 estabeleceu uma série de 

importantes medidas como a criação de quatro forças-tarefas com o 

objetivo de propor reformas: “Força-Tarefa de Revisão do Estatuto", 

"Força-Tarefa do Comitê de Ética da FIFA", "Força-Tarefa de 

Transparência e Cumprimento de Leis" e a "Task Force Football 2014".  

3.2 Governança de Fair Play - Definição 

Práticas e relacionamentos entre FIFA, seus filiados ou não em todo o 

planeta. “Todos atuando em qualquer local com a finalidade de educar, 

facilitar, fazer compreender e colocar em prática na vida cotidiana o jogo 

limpo, refletindo em campo uma geração de pessoas mais civilizadas”. O 

próprio sentido de cidadão engloba o de torcedor. Logo não podemos tratar 

o Fair Play como unicamente o sentido dentro de campo, mas como um 

legado capital, isto é, que gera educação, profissionalização, controle dos 

jovens talentos e melhores práticas de gestão esportiva, financeira e 

respeitando o direito esportivo do país. Concluímos então, que a FIFA, traz 

a abertura no sentido de que o FAIR PLAY seja utilizado como um conceito 

maior e mesmo principal de incentivo as boas práticas de governança da 

própria FIFA. 

Plano de Ação e Decálogo de Fair Play para integração de Recursos 

Humanos 

O decálogo de Governança Fair Play que descrevemos é parte de um 

Plano de Ação. Com este Plano e Ação desejamos conquistar adeptos ao 

Fair Play como modo de vida desde uma idade específica.  

A FIFA é dividida em 8 (oito) departamentos ou divisões : 

A Divisão de Comunicações e Assuntos Públicos é subdividida em 

quatro departamentos:  

Mídia, Comunicação Corporativa, Serviços de Gestão de Conteúdo e 

Novas Mídias.  



GOVERNANÇA DE FAIR PLAY – SUSTENTABILIDADE E CAPITAL HUMANO Página 9 

 

A Divisão de Assuntos Jurídicos cuida de todos os aspectos legais 

envolvidos no esporte, sendo formado por cinco departamentos.  

Divisão de Competições é responsável por preparar e realizar as 13 

Copas do Mundo da FIFA e os Torneios Olímpicos de Futebol.  

A Divisão de Federações e Desenvolvimento é subdividida em quatro 

departamentos: Federações, Programas de Desenvolvimento, 

Desenvolvimento Educacional e Técnico, e Medicina e Ciência. A sua 

missão é prestar assistência e apoio às federações filiadas em matéria de 

governança, organização, infraestrutura e desenvolvimento do futebol, bem 

como serviços médicos e de antidoping. Essa missão simboliza o 

investimento da FIFA no futuro do futebol. 

Divisão de TV 

A Divisão de TV consiste em quatro departamentos: Serviços às 

Emissoras, Filmes e Produtos da FIFA, Vendas e Distribuição e Produção 

da Geração Local. 

RH e Serviços faz parte da Divisão de Finanças e Administração. Os 

diferentes departamentos — Recursos Humanos, TI, Gestão de 

Instalações, Logística, Produção, Recepção, Tradução e Agência de 

Viagens — prestam serviços para ajudar a garantir que as operações em 

Zurique e em todos os eventos da FIFA transcorram sem problemas. 

Divisão de Marketing  

A Divisão de Marketing é composta por quatro departamentos: Vendas e 

Licenciamento, Gestão de Contas e Operações, Estratégia e Gestão de 

Marcas, e Ingressos e Hospitalidade. 

O Departamento de Vendas e Licenciamento é responsável pelo 

desenvolvimento estratégico do patrimônio de patrocínios da FIFA e pela 

otimização da contribuição do programa de patrocínio para o sucesso 

financeiro geral da entidade. 

O Departamento de Gestão de Contas e Operações é responsável pelo 

gerenciamento cotidiano da relação entre a FIFA e as suas afiliadas 

comerciais, garantindo que todos os direitos de patrocínio sejam 

observados. 
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O Departamento de Ingressos e Hospitalidade zela pela transferência de 

todos os direitos contratuais das afiliadas comerciais relativos a ingressos e 

hospitalidade, além de possibilitar que as próprias afiliadas operem 

programas de hospitalidade para clientes especiais, convidados e parceiros 

comerciais. 

O Departamento de Estratégia e Gestão de Marcas é responsável pela 

administração e pelo desenvolvimento da FIFA, das marcas dos eventos da 

entidade (por exemplo, os emblemas e mascotes oficiais) e do seu 

patrimônio de marketing (por exemplo, a FIFA Fan Fest). É missão sua 

elaborar e gerenciar a estratégia e as operações de varejo da FIFA, cuidar 

do licenciamento de marcas/eventos da entidade e do Conceito de 

Qualidade da FIFA e supervisionar o programa de pesquisa de marketing 

da FIFA. 

3.3 Gestão estratégica do esporte 

Conforme BRUNORO & AFIF (1997), a organização de um clube de futebol 

ou da “diretoria” de futebol de um clube social qualquer deve contar com 

funções ou departamentos: técnico, administrativo & recursos humanos, 

financeiro, marketing e patrimônio. Segundo Hunger e Wheelen apud 

Soares (2007, p. 268) “a gestão estratégica é o conjunto de decisão e 

ações estratégias que determinam o desempenho de uma corporação em 

longo prazo.”.  

Através dos dados levantados neste estudo, não temos dúvidas que o 

esporte tanto não profissional quanto profissional usado dentro de um 

planejamento estratégico é um produto de grande potencial lucrativo. A 

indústria do esporte moderno devido a sua evolução tecnológica engloba 

profissionais da área de educação física, nutrição, psicologia, medicina, 

administração, direito, marketing, publicidade, engenharia, jornalismo e 

outras. A possibilidade de vagas de empregos relacionadas na indústria do 

esporte é infinita. 

O desempenho em campo do clube, num mercado extremamente 

competitivo (livre) pelos melhores jogadores, é significativamente 

dependente do gasto do clube com salários de jogadores.  
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Por sua vez, a geração de receitas, num mercado consumidor com fontes 

de receita fortemente interligadas e dependentes em última instância do 

torcedor, cada vez mais é influenciada pelo desempenho em campo. É sob 

esta lógica econômica do negócio e com a missão de ser um clube de 

futebol competitivo e lucrativo que o uso de modelos de gestão estratégica 

é um grande apelo na proposição de governança de fair play. 

A FIFA, com justiça, não deixa que clubes formadores  desamparados, 

prevendo sempre que, em regra geral, que este jogador em formação 

que deixa um clube em âmbito internacional e se regis tre em outro, este 

novo clube deve pagar uma indenização pela formação com base nos 

investimentos do antigo clube para tal atleta. 

Considere o Anexo I e imagine um mercado em que poucas empresas 

ou pessoas físicas controlem dezenas e centenas de atle tas de futebol? 

De quem é a responsabilidade pela carreira destes atletas  e de sua 

continuidade profissional fora do campo? Como evitar  que o mercado 

seja afetado em seus resultados e gestão de pessoas? 

É estratégico para a FIFA que o mercado seja regulado de forma que o 

atleta de futebol seja direcionado para um novo patamar de orientação 

e carreira profissional. Se voltarmos a pensar nos milhões de 

praticantes da China e Índia, temos  potencialmente verdadeiros 

cidadões a serem orientados e incentivados a estar dentro do 

framework de governança da FIFA. 

Em nossa proposição de governança de fair play estipulamos  um piso e 

teto salarial que é calculado de acordo com o desempenho do atleta em 

sua vida esportiva e participação na rede de governança. 

3.4 Direito Desportivo 

No Brasil a atividade dos atletas profissionais de futebol é, atualmente, 

disciplinada pelos seguintes diplomas legais: Lei nº. 6.354, de 02 de 

setembro de 1976; Lei nº. 9.615 de 24 de março de 1998 (Lei Pelé), 

regulamentada pelo Decreto nº. 2.574, de 29 de abril de 1998; Lei nº. 9.981 

de 14 de julho de 2000 (Lei Maguito Vilela); e as disposições da CLT no 

que forem compatíveis com esta prática desportiva, segundo o art. 28 da 

Lei nº. 6.423, de 1977, ou seja, há aplicação subsidiária das leis 
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trabalhistas. Ainda, aplicam-se as regras da Federação Internacional de 

Futebol e dos Códigos Disciplinares de Futebol. 

O art. 5º da Lei 6.354/76 veda a celebração de contrato com menores de 

dezesseis anos. Nada obstante, o Decreto nº. 2.574, de 1998, prevê a 

contratação de atletas entre 14 e 18 anos, sem que, todavia, constitua-se 

na formação de um contrato de trabalho propriamente dito, mas meramente 

em um contrato de estágio, caracterizando o atleta como semi-profissional. 

Tal contrato deve, entretanto, possuir cunho essencialmente formador, 

ressaltando a existência de incentivos materiais ao atleta que não 

importem, sobretudo, em remuneração. 

Apenas a partir dos 16 anos, pode o atleta ser usado em competições 

profissionais, respeitando-se as disposições contratuais pré-estabelecidas, 

bem assim, para o emprego do atleta em atividades profissionais, far-se-á 

necessário a formação de outro contrato, desta vez prevendo 

remuneração. Nesse sentido, havendo o interesse de relativamente 

incapazes, a Lei 6.354/76 exige o prévio e expresso consentimento do 

representante legal. 

Interessante ressaltar que, segundo a previsão do art. 29 da Lei 9.615/98, 

com redação dada pela Lei 10.672, de 2003, a entidade formadora do 

atleta tem o direito de assinar com esse o primeiro contrato de trabalho 

devendo, contudo, comprovar o registro do atleta como não profissional 

nos últimos dois anos. Tal medida visa propiciar a entidade o privilégio de, 

a partir do seu investimento durante a formação do atleta, beneficiar-se do 

desenvolvimento técnico e profissional adquirido no período de tempo em 

que recebeu os fundamentos teóricos e práticos do esporte. De outro 

modo, nada impede que o atleta continue com o contrato de estágio após 

os 16 anos, não havendo interesse da entidade em contratá-lo como 

profissional. 

Francisco A. Martins Costa Motta, magistrado aposentado e conselheiro do 

Grêmio Football Porto Alegrense, em estudo feito sobre a Lei Pelé, teceu 

suas críticas a respeito deste “malfadado” artigo, nos seguintes termos: 

Constata-se, portanto, que à medida que a Lei Pelé fixa os princípios do 

desporto, aos quais antes se apoiara (cópia fiel do artigo 2º da Lei 
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8.672/93), logo em seguida nega estes princípios ao retirar das chamadas 

entidades de prática desportivas (v.g CLUBES) a autonomia e capacidade 

de organização, pois no artigo 27, de forma cogente, impositiva, determina 

que estas entidades que pretendem manter atividades relacionadas a 

competições de atletas profissionais, deverão constitui-se sob a forma de 

sociedade comercial. Flagrante inconstitucionalidade! (MOTTA, 2006) 

 O ponto positivo deste preceito legal é que o lucro passaria a ser um 

dos objetivos do esporte profissional, como sempre foi, mas agora não 

apenas os atletas, dirigentes e os empresários ganhariam dinheiro, mas 

também os clubes que, muitas vezes se viam sem condições de honrar 

seus compromissos com atletas e fornecedores, enquanto seus dirigentes, 

atuando como empresários de atleta e intermediários de patrocinadores 

faziam fortunas. Com o fim da Lei do Passe, os clubes perderam 

totalmente a segurança com relação a mantença de seus bons atletas. O 

artigo 39 permitiu, inclusive, a transferência do atleta de um clube para 

outro, durante a vigência do contrato, a título de empréstimo, desde que o 

contrato com o novo clube seja por período igual ou menor que o anterior. 

Tais condições exigem maior profissionalismo nas transações. 

Visão de Governança DE FAIR PLAY 

Em nossa governança de fair play, propomos o Incentivo desde os 7 anos 

(decálogo 1) dos jovens que estejam inseridos em nosso framework. É uma 

forma de instruir e futuramente proteger os atletas formados pelos clubes. 

3.5 Gestão Financeira 

A partir de 1933, o futebol brasileiro foi alvo de sua primeira grande 

transição, quando o amadorismo foi gradativamente substituído pelo 

profissionalismo dos atletas. Inserida no escopo de uma legislação 

trabalhista que passaria a vigorar em praticamente todos os setores da 

economia, durante o governo de Getúlio Vargas, foi criada, então, a 

profissão de jogador de futebol. (Felgueira, Amorim 2012, página 1). 

Observa-se, entretanto, um elevado grau de fragilidade econômica e 

financeira nos demonstrativos financeiros dos principais clubes do futebol 

brasileiro, característica que não se harmoniza com o potencial econômico 

e a força do futebol. (Felgueira, Amorim 2012, página 1). A primeira Lei que 
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tratou de forma mais direta a relação clube-jogador foi a “Lei do Passe” (Lei 

n.º 6.354/76). Esta garantia aos clubes formadores de atletas a 

possibilidade de usufruir o direito econômico sobre estes, ou seja, o clube 

poderia transacionar um atleta mesmo após o término do contrato de 

trabalho. Por se tratar de um bem para a instituição, o clube poderia alienar 

o direito sobre o jogador, para honrar os custeios ou sanar dívidas. Porém, 

este poder sobre o destino de atletas não trouxe necessariamente boa 

saúde financeira aos clubes. Naquela época, o esporte não movimentava o 

mesmo volume de recursos que atualmente, e os torneios não eram 

transmitidos ao vivo pela televisão, fator que hoje representa a maior parte 

das receitas dos clubes. 

Para Ekelund (citação no livro “A Nova Gestão do Futebol”), o futebol é um 

catalisador para um novo modelo econômico que precisa ser definido e que 

pode dar grandes vantagens não apenas à sociedade, mas também aos 

torcedores e investidores (ligando razão e emoção). Entretanto, para que o 

produto futebol tenha as duas características (resultado no campo e retorno 

financeiro) é necessário que ações individuais e coletivas sejam tomadas 

pelos clubes, observando-se tanto os fatores associados ao resultado do 

evento (função esportiva dos clubes) quanto os fatores associados à 

administração dos eventos (negócio ou mercado, pensando-se na função 

de marketing e serviços do clube), que afetam a satisfação de seus 

principais clientes (torcedores, patrocinadores, televisão, etc). (Felgueira, 

Amorim 2012, página 3) 

A nova realidade do futebol mundial requer uma reflexão sobre a lógica do 

“negócio futebol” para que as medidas de desempenho, que refletem o 

modelo de gestão, possam ser definidas e monitoradas. Se, por um lado, 

europeus conseguiram transformar seus clubes em negócios 

extremamente lucrativos, por outro, no Brasil os clubes acumulam 

expressivos déficits sequenciais. 

O Vitória da Bahia, em 2006/2007, era um c lube que, se fosse uma 

empresa, seria uma empresa tecnicamente falida, com endividamento 

superior a 5, 6 vezes do seu faturamento anual. Atualmente com muito 

trabalho, a atual diretoria conseguiu reestruturar o Vitória. Não só no 
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âmbito financeiro, mas principalmente culturalmente. Em comparação com 

seu maior rival, o Bahia, o Vitória aparece com folga à frente deste, que 

acumulou um prejuízo de R$46,5 milhões nos últimos sete. 

As principais fontes geradoras de receitas para os clubes de futebol são a 

publicidade, a bilheteria dos jogos, a licença para transmissão de jogos 

pelos meios de comunicação, com destaque para as televisões de canal 

aberto ou TVs a cabo, e a venda do direito de exploração de nome nas 

arenas esportivas e a negociação de direitos federativos dos atletas. 

Direitos Federativos do Atleta 

Quando se diz que o "clube vendeu os direitos federativos do atleta", houve 

na realidade, a quitação da cláusula penal pactuado, conforme 

estabelecida no artigo 28 caput, da lei 9615/98. O valor da venda do atleta 

poderá ser ate o limite de cem vezes o montante anual pactuado, conforme 

o parágrafo terceiro do artigo 28 da lei 9615/98 no caso de transferência 

nacional e não poderá sofrer limitação no caso de transferência 

internacional, conforme o parágrafo quinto do artigo 28 da lei 9615/98. No 

entanto, a FIFA tem desconsiderado valores de cláusulas penais 

desproporcionais ao respectivo contrato de trabalho. 

Quando registrado na respectiva federação ou confederação, o contrato de 

trabalho do atleta profissional estabelece além do valor da cláusula penal, a 

favor de quem esta deverá ser quitada. Muitas vezes, clube e atleta São 

sócios na cláusula  penal, sendo os percentuais e valores acertados em um 

contrato particular de natureza civil. 

Porém, com o crescimento dos procuradores e agentes desportivos no 

mercado futebolístico, quando acordado com o clube empregador e o atleta 

(que lhe outorgou procuração) o agente desportivo (procurador) passa a ter 

também um percentual sobre o valor da cláusula penal. Embora a FIFA 

tente proibir este tipo de participação, reconhecendo que a cláusula penal 

seja em favor somente do clube ou do atleta, São cada vez mais comuns 

estas negociações, pois São os agentes desportivos (procuradores) 

maiores responsáveis pelas transferências dos atletas profissionais. 

A indenização por formação, diferente do ressarcimento da cláusula penal, 

será paga somente ao clube formador do atleta, nos moldes dos artigos 29, 
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parágrafo sexto e sétimo da lei 9615/98 e artigo 25 do regulamento sobre o 

estatuto e transferência de jogadores da FIFA. Além dos direitos 

federativos, passou a se utilizar outro termo em relação ao vinculo 

desportivo: os direitos econômicos. Esta denominação é utilizada 

normalmente, quando o clube tem a favor de si, somente um percentual da 

cláusula penal, na eventual hipótese de ocorrer uma negociação 

considerada  lucrativa. 

Visão de Governança DE FAIR PLAY 

Entendemos que os atletas que estejam inseridos dentro do framework de 

governança, serão mais bem preparados dentro da concepção de mercado 

sempre no sentido de se aprimorarem através dos diversos mecanismos 

que serão oferecidos em seu ciclo de vida esportiva ou não. Ao mesmo 

tempo com o TMS FIFA é perfeitamente plausível substituir agentes 

físicos por agentes virtuais a médio e longo prazo utilizando o framework 

de governança de fair play. 
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4. Plano de Ação em Governança de Fair Play – Decálogo 

4.1 Incentivo – D1 

Incentivo materiais (brindes, promoções, intercâmbios)  aos 

jogadores de futebol a partir dos 7 (sete) anos que incentivem e 

ampliem o conceito de fair play 

Em meio ao processo de amadurecimento cognitivo, o que marca a saída da 

criança da fase pré-operatória para a entrada na operatória concreta é 

exatamente a descentração. A criança por volta dos seis, sete anos começa 

o seu processo de socialização. O seu eu se desloca do centro, e ela 

percebe que o processo de adaptação ao mundo exige dela interação com 

os outros. O mundo não gira mais ao redor do seu umbigo. Neste momento 

ela precisa do outro, ela precisa buscar se adaptar ao mundo e não mais o 

mundo se adaptar a ela. (Piaget 1999, orig. 1923) 

E para isto precisa seguir regras. Não basta mais os jogos simbólicos. O 

jogo coletivo e de regras passa a ser o jogo principal. O jogo propulsor do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Portanto, seria ao adentrar a fase 

operatório-concreta o momento mais adequado para o início do processo de 

ensino do futebol, em uma escolinha, por meio de pequenos jogos coletivos 

com a bola nos pés. Ou mesmo, um futebol com regras simples, porém com 

duas traves, jogadores, bola, goleiro e juiz. 

Os resultados alcançados nas aulas digitais nos leva a confirmar que a 

criança aprende com mais facilidade quando o brincar e a aprendizagem se 

fundem. Através do uso do computador e dos jogos pedagógicos, as 

crianças vão desenvolvendo suas habilidades e trabalhando suas 

dificuldades pedagógicas de forma descontraída e espontânea. 

O jogo de futebol representa situações onde a criança enfrenta limites, não 

somente os das regras a serem respeitadas, mas seus próprios limites. É 

uma atividade física e mental que favorece tanto o desenvolvimento pessoal 

como a sociabilidade, de forma integral e harmoniosa, permitindo que a 

criança aprenda de forma prazerosa, longe das atividades formais. 

Em princípio, jogar é uma necessidade instrutiva, em algumas crianças mais 

forte que comer ou dormir, quanto mais plena for satisfeita essa necessidade 
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vai depender o futuro equilíbrio, coordenação motora, espírito de equipe e 

cooperação. (Acioli, Sheyla, 2012) 

É através do domínio do jogo, das habilidades que ela utiliza para aprender 

e lidar com aquele jogo, que a criança avança para novas etapas de domínio 

do mundo que a cerca. É respeitando as regras do jogo que a criança 

aprende as primeiras noções sobre direitos alheios, e a sociabilidade. É 

jogando que o ego se estrutura e fortifica, jogando aprende a competir. 

O jogo para a criança não é equivalente ao jogo para o adulto, não é uma 

simples recreação. O adulto quando joga, afasta-se da realidade, enquanto a 

criança ao brincar/jogar avança para novas etapas do mundo que a cerca. 

É importante destacar a questão da duração do jogo ou a brincadeira. O 

tempo da atividade da criança é definido pela própria atividade e não por 

fatores externos. Desta forma, o tempo que a criança leva para realizar uma 

determinada atividade nem sempre coincide com a expectativa do adulto. O 

jogo é uma atividade importante, pois através dele a criança desenvolve 

funções que ainda não amadureceram, mas que se encontra em processo 

de maturação o que irá alcançar em um futuro próximo. 

Para a criança, é importante que a governança de fair play esteja 

interessada em suas brincadeiras junto com seus pais e professores, desde 

que se adaptem às regras da FAMÍLIA FIFA. Brincar junto reforça os laços 

afetivos. É uma manifestação de amor à criança. Importante, pois, lembrar 

que o jogo é uma metáfora da realidade e, portanto, por meio dos jogos e 

brincadeiras, dos quais as crianças participam, elas aprendem a agir no 

mundo. Crianças a partir dos 7 anos interessada no jogo de futebol (não em 

ser profissional necessariamente) necessária a interação dentro da 

sociedade. E é de grande auxílio que esteja inserida dentro do conceito de 

fair play com D1. 

Regras da FAMÍLIA FIFA: As crianças a partir dos 7 anos seriam 

catalogadas com inscrição única e somente seriam integradas ao FIFA TMS 

a partir dos 12 anos, sendo avaliadas no decorrer da vida através da melhor 

ferramenta que existe: a interação dentro do framework. Quanto mais 

interativos, mais valorizados como potenciais atletas profissionais no futuro 
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ou não. E mais que isso, diversos cursos serão disponibilizados a cada 

etapa do desenvolvimento do jovem e disponibilizados no D9: 

o Cursos de formação de Atletas Profissionais  

o Cursos de formação de Árbitros.  

o Curso de formação de Treinadores.  

o Curso de formação de Gestores de Futebol 

o Curso de Massagista 

o Curso de Agentes Virtuais 

o Curso de Hospitalidade FIFA 
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4.2 Expansão – D2 

A ideia de uma competição estudantil esportiva, com vários esportes 

olímpicos, criada por Roberto Garofalo e José Sebastião foi aprovada, junto 

com outro evento esportivo, o Campeonato de Vôlei de Rua.  

Em 1983, as duas estavam no ar com o Vôlei de Rua no primeiro semestre e 

o Intercolegial no segundo. Durante cinco anos caminharam juntos até que 

em 1988, o Intercolegial passou a ocupar os dois semestres e se tornando a 

grande promoção esportiva dos Jornais de Bairro.  

O recorde de participação continua em poder da primeira edição da 

competição em 1983, quando 472 colégios confirmaram inscrição. Na 

oportunidade, os jogos eram realizados de segunda a domingo. Esse ano, o 

Intercolegial registrou inscrições de 214 colégios.  

A FIFA hoje patrocina diversas competições jovens. Dentre elas o FIFA Blue 

Star entre equipes de futebol do mundo. O campeão das 2 (duas) últimas 

edições foi o FC Zurich (Suíça).  

Associar estas competições a FIFA em versões masculina e 

feminina  

 Mundial Sub-15 baseado em jogos colegiais 

 Mundial Master com atletas seniores que já atuaram em copas do 

mundo 

 Mundial Master Civil com atletas seniores sem vínculo com o mundo do 

futebol profissional 

 Mundial Intercolegial (eliminatórias etc.).  

Seriam reconhecidos como campeões mundiais FIFA 

D1 + D2 é maior valorização e expansão do conceito de fair play. 

Potencializar e profissionalizar o Futebol Feminino  

O futebol sempre foi considerado coisa de homem. Mas da mesma forma o 

vôlei e o basquete também o foram tratados desta maneira. Há em curso a 

democratização e inclusão de mulheres no futebol.  

Ao final do século XX as mulheres começaram a serem inseridas no futebol 

(Orue y Gutiérrez, 2001; citado por González Ramallal, 2003).  A FIFA 

passou a promover o mundial feminino logo após. 
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O tema em questão mostrou-se um desafio, pois falar de futebol é pensar, o 

mesmo definido como esporte que utiliza uma bola jogada com os pés, mal 

deixa entrever o universo de significações simbólicas, psíquicas, sociais, 

culturais, históricas, políticas e econômicas. Este esporte tem sido alvo de 

debates em todos os meios de comunicação por ter se tornado um produto 

cultural de massa. (Letícia Magalhães – Memória futebol e mulher, 2008). 

Realizou-se a oficialização do futebol feminino em 1983, e no Pará, alguns 

Clubes que já praticavam tal esporte se envolveram cada vez mais nesse 

processo de divulgação, na qual a presença feminina destacou-se em 

diversas categorias do esporte, sendo divulgada com uma maior intensidade 

pela imprensa esportiva (Letícia Magalhães – Memória futebol e mulher, 

2008). Pouco a pouco o futebol tem se rendido as mulheres como 

consumidoras, como espetáculo familiar, seduzido pelo consumo midiático 

(Castañón Rodríguez, 2007).    
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4.2 Torcida -  D3 

Premiar ações aonde a sociedade seja incentivada a promover o jogo 

limpo e que isso afete o desempenho do seu time para melhor  

“Esse vagabundos chutaram meu filho porque ele gritou “Corinthians”… o 

menino tem dez anos… um maconhado disse ainda que era PCC… que 

eles eram donos do clube…”, relatou o senhor Carlos Henrique, de 

Goiânia, que estava em São Paulo, de férias com a família. 

 “Hoje, depois de 28 anos frequentando estádios de futebol, posso dizer 

que fiquei acuado com a própria torcida do Corinthians… E sabem o 

motivo? ” Não podíamos gritar CORINTHIANS sem a autorização das 

Torcidas Organizadas”…L-A-M-E-N-T-Á-V-E-L…”, disse Marcos 

Maccapani Fernandes. 

Na década de 1990, a preocupação com o comportamento das torcidas de 

futebol ganhou prioridade e, nas agendas das organizações internacionais 

do setor, pelo número de vítimas e a magnitude de sequelas que produz, 

tanto num nível orgânico quanto no emocional, passou a adquirir um 

caráter endêmico e passou a ser relacionada como um problema de saúde 

pública em vários países (Minayo, 1994; Souza e Minayo, 1994; Simões, 

2002; Souza, 2005). 

Ao enfocarmos a questão da violência, é necessário lembrar-se da crise de 

valores que se faz presente nas relações estabelecidas na sociedade 

atualmente (motivo maior deste projeto). Segundo Costa (1984), “a 

violência, ao contrário da agressividade animal, traz a marca de um desejo; 

é o emprego desejado da agressividade, com fins destrutivos”. Analisar 

dados sobre violência é por si só problemático e isso se intensifica com a 

identificação de que os sistemas de informações sobre a morbidade por 

violência, no nosso país, são muito precários ou quase inexistentes, e, 

mesmo no caso do perfil da mortalidade por causas externas, que já vem 

recebendo uma maior e específica atenção do setor, ainda pode ser 

considerado muito limitado (Minayo, 1994). 

O promotor Fernando Capez, da procuradoria da justiça do estado de São 

Paulo, citado por Lerner (1996), chama atenção para o fato de que toda 

semana algum incidente deixa claro que determinadas zonas de nossas 
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principais cidades são mais perigosas para o transeunte pacífico em dias 

de jogos de futebol do que as sombrias regiões, outrora clássicos refúgios 

de criminosos, e que esse tipo de violência está relacionado principalmente 

às chamadas torcidas organizadas e pode ser caracterizados por atos de 

vandalismo, brigas e distúrbios tanto nos estádios de futebol quanto no 

trajeto de deslocamento de ida e volta. 

PONTUAÇÃO TORCIDA FAIRPLAY 

Se pontuássemos durante as competições, e no máximo 1 ponto ao final 

da competição e +0.25 (sentido de mais que obrigação) ou -0.25 

(sentido de vergonha) em até 40 partidas desta para as equipes com 

torcidas mais educadas, somaríamos o negativo com o positivo que daria 1 

ponto a mais ou a menos na classificação do campeonato dependendo da 

quantidade comparativa. Ex.: 38 partidas no Brasileiro - Série A. Temos 20 

partidas com -0.25. E 18 partidas com +0.25. O time perde então 1 ponto 

ao final da competição pois teve mais cotação negativa. Esta cotação seria 

feita em questionários on-line através de dispositivos móveis. Se por 

exemplo 20 mil pessoas cotaram -0.25 para o time A em grande 

quantidade de votos por assistirem o jogo pela TV ou Internet vai tornar 

mais educativa a ação do time em campo e dos atletas por consequência. 

O exemplo acima demonstra que a educação exige criatividade, ciência, 

sacrifícios e exemplos de todos os lados envolvidos. O D3 é educativo e 

agregador acima de tudo. Ele será avaliado dentro do Framework pelas 

partes participantes e incentivará a educação esportiva dos torcedores. As 

pesquisas científicas são componentes fundamentais neste contexto, 

fornecendo informações essenciais para a implementação de políticas, 

estratégias de prevenção e métodos capazes de criar dados mais 

fidedignos, inclusive para a avaliação da efetividade das ações e a 

notificação destaca-se, nesse caso, como um importante instrumento de 

controle epidemiológico da violência, não só em função da ação pontual 

exercida contra ela, mas também por sua ação política global e, 

principalmente, pela possibilidade de entendimento que nos pode oferecer 

sobre o fenômeno, auxiliando tanto na prevenção quanto na estruturação 

de outros estudos. 
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4.4 Talento - D4 

Modelo de Captação, Formação e avaliação técnica de Atletas dentro 

do Framework. 

Jogador talentoso é o que possui habilidades motoras, técnicas, físicas, 

cognitivas e emocionais, acima da média de um determinado grupo, sendo 

identificado por meio de uma já desenvolvida aptidão demonstrada e 

formada num ambiente esportivo específico, considerando as condições que 

são oferecidas pelo meio e de vocação para exercer a profissão de atleta.  

Detecção, captação e desenvolvimento de talentos. 

A opção pela carreira esportiva na via da alta competição acarreta uma série 

de problemas na organização da vida esportiva, escolar e social do atleta. 

Fatores que interferem no desenvolvimento do talento. 

 

O senso comum estabelece que todo brasileiro “já nasce sabendo jogar 

bola”. Mas a ciência nos mostra que, entre o reconhecimento de se “ter 

certo talento” para o futebol até a “lapidação” desta espécie de “aptidão 

aparentemente inata” é longo o caminho. A busca de talentos tem apoiado 

em fatores subjetivos, pelos quais os profissionais que atuam nessa área 

utilizam como instrumento de detecção, seleção e promoção de talentos a 

própria experiência e intuição, o que implica em mais uma variável que pode 

interferir no processo de formação. 
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Observa-se que nas categorias mais novas (até os 14 anos) o aspecto 

técnico tem peso maior. Com o passar da idade as características físicas, 

psicológicas e táticas vão ganhando mais força no critério de seleção e 

detecção de talentos. Não é suficiente apenas reconhecer o talento, mas 

torna-se imprescindível que o técnico saiba como aproveitá-lo na equipe, 

procurando explorar suas virtudes e trabalhar no sentido de minimizar suas 

limitações. 

D1 (incentivo) aliado ao D2 (Colegiais) e D3 (Pontuação) dará maior 

suporte aos potenciais talentos objetivo do D4. Existem no mercado de 

futebol pessoas que às vezes sem maldade iludem um atleta que é apenas 

medíocre na prática do futebol, levando o mesmo a crer que é um virtuose. É 

claro que nada impede que ele seja um profissional brilhante com muito 

treino e dedicação.  

Lembremos que o talento é algo natural e sem meios de cálculos 

matemáticos (ainda) para avaliar. Técnica é algo tota lmente possível de 

pratica, repetição e execução com sucesso. 
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4.5 Preventivo – D5  

Controle e prevenção científicos das Lesões e Flagelo das drogas 

desde os 7 anos de idade 

Quando o ciclista Americano Lance Armstrong (41) confessou ter usado 

substâncias proibidas em todas as sete vezes que venceu a competição 

ciclística Tour de France, seu concorrente Britânico Bradley Wiggins 32 

assim resumiu a questão: “Eu olho para trás agora e penso que ele 

certamente me roubou talvez o terceiro lugar no Tour de France [de 2009], a 

chance de subir naquele pódio e de experimentar que gosto tinha”. 

O tom lastimoso da mensagem de Wiggins não se origina, no entanto, no 

sentimento de derrota. Ele não sabe, e nunca saberá, se aquele terceiro 

lugar lhe pertenceria fossem outras as circunstâncias. A verdadeira fonte da 

comoção do Atleta, e que impacta quem o assiste, é o rancor daqueles que 

se descobrem logrados. Confesse o que confessar, Armstrong provou da 

glória dos campeões no momento da vitória. É o único que pode dizer que 

gosto tinha. E nada agora pode mudar isso. O que torna esse logro tão 

odioso é que – ademais de incitar a aversão popular ao uso de drogas, e 

desafiar a inclinação instintiva que temos pelo fair play – ele fere um preceito 

antigo que reza que apenas os melhores dentre os melhores devem ser 

coroados pela glória. Princípio que regia a ética cavalheiresca medieval. O 

apelo à ética dos antigos contra os artifícios de Armstrong é evocado no 

desabafo de Wiggins: “me recordo dando uma entrevista nos Champs 

Elysees dizendo: ‘eu não me importo de admitir isso, mas eu fui batido por 

três corredores muito melhores, e eu estou feliz por estar entre eles e 

terminar em quarto lugar”. Ou seja, a admissão da trapaça convertia o herói 

em um mero impostor infiltrado no reino dos eleitos. 

Propomos o acompanhamento mundial de lesões e doping dos atletas 

através deste módulo. Palestras em tempo real de grandes nomes do futebol 

e em parceria com controles bioquímicos automatizados que permitam 

prever a fadiga do atleta e auxiliar no maior desempenho e a prevenção do 

uso de drogas. As drogas são flagelo e por isso a importância de prevenção 

através da integração desde cedo. 
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4.6 Monetário – D6 

Fairplay financeiro através de uma moeda Virtual FIFA (Fc$) 

Em qualquer sociedade democrática baseada em um Estado regido pela lei 

– como ocorre com os países ocidentais – o atleta é, também, um cidadão 

com plenos direitos. Dessa forma, o atleta está sujeito às obrigações 

impostas pela ordem jurídica nacional e, igualmente, beneficia-se de vários 

direitos nela consagrados. Dentre os direitos do atleta, é protegido, em 

particular e acima de tudo, o direito fundamental – ou Direitos Humanos. (3). 

Esse princípio é enraizado, especialmente, nas constituições nacionais e nas 

várias convenções internacionais.  

A FIFA possui o FIFA Points uma moeda do FIFA SOCCER que permite a 

compra de atletas no game. Vamos mais além: criamos o FIFA Coin (Fc$) 

uma moeda virtual para aperfeiçoamento do fairplay financeiro e 

padronização de salários. 

 
Modelo ilustrativo da moeda virtual FIFA 

O FC$ permite o desvinculo de transações de atletas da economia comum. 

Extingue em longo prazo o conceito de venda de jogadores. Cria 

mecanismos de controle financeiro com o advento de uma moeda virtual que 

faça medição dos atletas a partir dos 7 anos e valorize o mesmo de acordo 

com sua participação no framework. 

O FC$ é uma maneira de monetizar os atletas. Então sem prejudicar o 

modelo já existente (venda, agentes, etc) até que este seja extinto 

naturalmente, o FC$ seria uma maneira de medir valor ao atleta que 

participa do framework. O atleta seria acompanhado naturalmente pelo 

próprio interesse em ser parte da governança proposta. Ao ter idade e 

entendimento para testes em clubes, não haveria motivos para este ser 

desviado ou ser enganado por dirigentes. É uma autoproteção aos talentos. 
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O sentido do clube “revelar” seria então revisto e aperfeiçoado. O atleta já 

estaria automaticamente catalogado, avaliado e monetizado pelo framework. 

Em conjunto com o próprio FIFA TMS, teríamos total e completo 

acompanhamento do que existe de atletas espalhados pelo mundo: os que 

jogam os que não jogam e precisam jogar. Os atletas de mais idade parados 

e com condições físicas de praticar o futebol. Para um clube ao receber 

atletas para testes seria vantajoso já saber os mais valorados de acordo com 

o interesse profissional genuíno. E ao mesmo tempo a FIFA pode criar 

mecanismos eletrônicos que deixem em determinado clube um jogador mais 

talentoso para efeito multiplicador do crescimento da agremiação. Por isso a 

importância da participação da Confederação, Federação e Clubes. Não é 

necessário prever ou tentar intervir na formação natural de um time treinado 

em sua divisão de base. Mas é importante para o futebol que o atleta tenha 

proteção universal dentro do framework, sem atravessadores ou pessoas 

despreparadas para cuidar da carreira do atleta. 

Compartilhando informações com o FIFA TMS, poderemos então 

simplesmente ceder o atleta ao clube se o jogador estiver de acordo, sem 

qualquer tipo de compensação financeira.  O atleta naturalmente pela sua 

participação e interatividade no framework, já será educado para servir ao 

clube mediante sua valoração e contratos seguindo a lei vigente do país. E 

mais além, será constantemente aperfeiçoado multiculturalmente de forma a 

dominar idiomas e culturas diferentes ao seu cotidiano. 

O clube não é mais proprietário do jogador e nem terá mais poder financeiro 

sobre o atleta. Ele não pode prender o jogador, exceto pelo período que o 

mesmo esteja dentro do contrato na vigência e lei do país. A qualquer 

momento o atleta poderá sair do clube ou o clube encerrar o contrato, mas 

isso acarretará diminuição de créditos da parte desistente. Qualquer quebra 

neste sentido, além de inviável pelo naturalmente entendimento ético do 

atleta formado dentro da família FIFA desde os 7 anos é uma violação do 

sentido de governança do fair play.  

Aos argumentos contra o modelo FC$, pedimos que entendam a situação do 

clube de massa e do clube de pequeno porte. O de massa consegue 

angariar verbas de todas as maneiras pelo seu próprio tamanho e história. 



GOVERNANÇA DE FAIR PLAY – SUSTENTABILIDADE E CAPITAL HUMANO Página 29 

 

Sua divisão de base passa então se prevalecer de atletas da própria FIFA. E 

podem ser atletas de outros países dentro do limite de cotas de estrangeiros 

vigente na legislação daquele país. O clube de menor expressão é ao 

contrário, pois depende muito mais de venda de atletas. Os direitos passam 

a ser iguais. O acesso é democrático e a pesquisa de atletas e valores é 

acessível aos clubes dentro do framework. A liberação do atleta é possível 

somente pelo FIFA TMS. Após isso ele passa a seguir o contrato dentro da 

lei do país. 

Exemplificando no caso do atleta que participando e atualizando sua vida no 

framework tendo então FC$ 2.000 de créditos poderão escolher quais 

equipes ele melhor se adéqua caso esta possua créditos FC$ para obter 

este mesmo atleta pelo período de vigência legal de contrato do país. Ele 

poderá marcar uma visita ao clube e treinar. Poderá ter o direito de treinar 

em outro clube de seu agrado. A cada treinamento sem fechar contrato, o 

atleta desvaloriza 0,5%. O Clube ganhará de crédito 0.5% do o FC$ 

multiplicado pelo @fator do atleta arredondando sempre para cima. Ambas 

as partes terão gestores virtuais que possam avaliar o direito das partes em 

caso de litígio, cabendo apenas a FIFA decidir a resolução, sem apelos de 

tribunais fora do âmbito desportivo.  

Existirão pisos e tetos de moeda que possam estipular salários. O atleta já 

terá noção do quanto poderá ganhar, ciente da importância do framework na 

sua vida profissional. Os mais talentosos e carismáticos e valorados poderão 

ganhar mais com os mecanismos privados de apoio financeiro.  

$f começa de $f 100 aos 7 anos de idade no 1º cadastro dentro do 

Framework. 

Fator Faixa Etária Piso Teto 

2 7 aos 11 Divide por 2 Multiplica por 2 

4 12 aos 24 Divide por 4 Multiplica por 4 

8 25 em diante Divide por 8 Multiplica por 8 
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Exemplo prático: 

Marcelo Cirino da Silva, 21 anos, jogou no Atlético/PR e Vitória/BA e custou 

ao clube comprador R$ 6 milhões. Ele já foi convocado em media 10 vezes 

para a seleção de seu país e teve média de 7 gols por temporada. 

Para este atleta o cálculo do $f baseado na tabela acima seria assim: 

@calculo_final = (@media_gols_temporada * @media_convocacoes) + 

@total_clubes_unicos  + @idade_dias + (@preço_venda/1000)  / ( 

@fator ) + @media_interacoes_framework 

Ao final este atleta terá o cálculo atualizado abaixo em moeda FIFA ($f) 

considerando o fator 4: 

Piso / @fator Teto * @fator 

$f 2.092,00 $f 33.484,00 

 A média de interações no framework @media_interacoes_framework é 

avaliada pela quantidade de informações trocadas pelo atleta na rede da 

família FIFA. Tendo o atleta optado por seguir sozinho, sem intermediários, 

ele vai manter o seu $f neste patamar sendo que cada tentativa de 

treinamento em novo clube que faça surgir um novo vínculo incrementará 

seu $f por média de gols, convocações e clubes únicos.  

Ele também incrementará constantemente seu índice expresso em moeda 

FC$. Se o atleta historicamente tem media de gols zero ou pouca, o fator vai 

prevalecer sozinho em cima do cálculo. Quanto maior a média de gols para 

o atleta melhor o cálculo e valorização do seu valor monetário. 

Ressaltamos que média de gols alta ou convocações em excesso desde a 

base não irão acarretar diferenças astronômicas na moeda FIFA. Importante 

que o piso e o teto sejam valorizados e que as partes que negociam possam 

ter mecanismos automáticos de reparação sem necessidade de intervenção 

jurídica. 

Automatizar o processo de divergências de atletas quanto aos 

contratos 

A FIFA deixou de licenciar agentes de jogadores a partir de 2001. 

Atualmente, eles são licenciados diretamente pelas Federações Nacionais 

(Regulamento de Agentes de Jogadores). Portanto, não existem “agentes da 

FIFA”.  A figura do agente de atletas tem sido notícia na mídia ultimamente 
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mais por divergências entre as partes (atletas e agentes). A FIFA já se 

manifestou em especial sobre uma zona cinza aonde não existe controle do 

que realmente é pago sobre os jogadores. 

“O melhor para nós seria que todos os pagamentos viessem pela FIFA, mas 

não podemos fazer isso, não somos um banco. Podemos achar um 

parceiro para fazer isso talvez, é algo que discutimos. Mas como não temos 

controle total e temos partidos envolvidos que não conhecemos, há uma 

zona cinza, uma possibilidade que as coisas aconteçam como não 

queremos” (Valcke Jérôme, janeiro 2014).  

Através da moeda FIFA e da expansão do modelo de governança de fair 

play poderemos naturalmente além de maior transparência nas 

movimentações de jogadores, aonde não existirá mais dinheiro físico, 

também utilizarmos de agentes virtuais para resolver litígios e acompanhar 

os atletas nas adaptações de um clube para outro. 

Automatizar o processo de divergências de atletas quanto aos 

contratos e dar maior profissionalização e suporte aos atletas 

“Segundo a Gazzetta dello Sport, Ibson chegou à Itália, mas teve 

dificuldades para chegar ao Bologna, o seu novo clube, pois não foi 

recepcionado por ninguém no aeroporto da cidade italiana. Quatro 

dirigentes do clube deveriam estar no local para receber o ex-meia do 

Corinthians, mas nenhum deles apareceu no local.”  

(Fevereiro de 2014 – Lancenet). 

Ressaltando e reafirmando nossa posição de que os atletas são o maior 

patrimônio da FIFA, entendemos que todo e qualquer atleta inserido no 

framework deverá ter sempre o acompanhamento de agentes profissionais 

remunerados que serão responsáveis em apoio de adaptação ao novo 

clube. 

Cálculo do crédito que um clube possui no modelo moeda FIFA 

Como no caso do atleta acima, o crédito será exatamente a soma do crédito 

de todos os atletas do plantel do clube, tanto masculinos quanto femininos 

(ver anexos II e III) 
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4.7 Arbitragem – D7  

Tornar a profissão de árbitro uma atividade profissional e com as 

exigências necessárias que o mercado precisa 

No futebol, a figura do árbitro surge no final do século XIX para solucionar 

possíveis divergências que surgiam entre os atletas e equipes. É justamente 

nesse sentido que se dá a existência da figura: quando os participantes não 

conseguem estabelecer um consenso entre si diante das dificuldades, é 

necessária a intervenção de um não jogador. 

A importância do Árbitro de Futebol, narrada por um torcedor em 

Portugal após um jogo amador. 

“Hoje despertou-me a curiosidade, e fui assistir  a um jogo, que podia 

resultar na descida de Divisão da 1ª Distr ital A-F-Setubal, defrontaram-se 

Maritimo Rosarense x Desportivo Portugal, só que o Almada perdeu na 

Amora e o empate satisfez as duas equipas . Emoção a rodos, eis a 

marcha do marcador , 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3 (90+2), jogado taco, e 

com os jogadores a respeitarem sempre a decisão do arbitro, perante 

uma assis tênc ia rondar os 500 espectadores. 

Assim dá gosto ver  um jogo de futebol mesmo distrital. O árbitro deste 

jogo era o Sr . Luis Reforço, da 2ª Divisão Nacional, um bom exemplo 

para outras distritais, em acautelar  um es petáculo, que podia ser 

estragado, caso os jogadores, apalpassem o pulso a um arbitro menos 

experiente, aqui está à importância de um arbitro num jogo de futebol. 

Conclusão do torcedor Assis descrita: uma tarde de Fair-Play. 

Parabéns as 3 equipas, assim da gosto ver  futebol .“ 

É muito importante que cada pessoa, independente de amante ou não do 

esporte, compreenda qual o sentido do árbitro para o esporte e que tipo de 

relação podemos estabelecer com a nossa sociedade. Alexandre Traverzim, 

professor de educação física e vice-presidente da Federação do Desporto 

Educacional de São Paulo afirma que em geral os Árbitros, não 

compreendem a sua importância, que vai muito além de apenas aplicar 

regras. “A maioria dos árbitros não tem formação para desempenhar de 

maneira plena as suas funções e acaba utilizando esse ou aquele 

campeonato como um bico, uma forma de ganhar um extra”. Traverzim 
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salienta que o árbitro deveria ser escolhido não só pelo seu conhecimento 

técnico, mas principalmente pela sua condição moral, pela sua formação e 

integridade. 

Regras, orientações e aprendizagem. 

Os árbitros devem empenhar-se em satisfazer quatro responsabilidades 
principais (Weinberg & Richardson Psychology of Officiating): 

 Assegurar que o jogo decorre de acordo com as regras des te. 

 Interferir o menos possível, evitando tornar-se o foco de atenção. 

 Estabelecer e manter uma atmosfera que permita a todos os 

intervenientes, apreciar  o jogo/competição. 

 Mostrar preocupação com os desportistas. 

Em fase de desenvolvimento escolar , a criança está aprendendo um 

conjunto de conceitos e de normas de conduta (D1). Assim também é 

como esporte. Ela aprende desde lidar com o própr io corpo - 

possibilidades e limites – até a melhor forma de conduta em s ituação de 

competição. Mas é um aprendizado. Muitas vezes a criança, antes de ser 

punida, por causa de uma infração que cometeu sem saber , deve ser 

orientada. A orientação, que nem sempre é satisfatória nas aulas da 

escola, faz parte do processo educacional. O árbitro que tem olhar 

educacional pode auxiliar, por  exemplo, na dimensão emotiva de uma 

criança, que es tá aprendendo a trabalhar internamente com fortes 

emoções. O árbitro pode colaborar para amenizar 

As reações agressivas do praticante esportivo. 

“A regra não deve deixar de ser observada, mas a arbitragem dos jogos 

escolares deve ser muito mais falada do que apitada. O árbitro deve 

orientar os estudantes; e, antevendo os possíveis problemas de 

relacionamento, atuar para desfazê-los” , reforça Traverzim. As regras 

também devem ser adaptadas, para que se mantenha uma prática 

adequada. Por exemplo, na prática do futsal na categoria pré-mirim, seria 

legítimo que o gol tivesse menores dimensões; isso evitaria que a disputa 

se tornasse apenas  uma espécie de chute a gol, aproveitando a 

desproporção entre a altura do goleiro e a do travessão. 
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QUALIDADES DE UM BOM ÁRBITRO 

Embora a arbitragem implique conhecimento técnico, ser um árbitro eficaz é 

definitivamente uma arte. E a arte evidenciada por um árbitro no palco da 

competição depende, em grande medida, das suas qualidades pessoais.  

Podemos supor que estes importantes atributos da arbitragem já foram 

identificados e amplamente utilizados como critério na avaliação dos 

árbitros. Mas, se 100 peritos em arbitragem apresentarem as suas listas 

hierarquizadas das qualidades essenciais de um árbitro, podemos esperar 

encontrar 100 listas distintas. Deste modo, não vamos tentar ordenar por 

importância as qualidades do árbitro competente nem tentar apresentar uma 

lista exaustiva das qualidades essenciais. Sintetizamos sem discorrer 

profundamente as características que os árbitros mais capacitados possuem 

em comum (Weinberg & Richardson Psychology of Officiating). 

 Consistência 

 Comunicação 

 Capacidade de decisão 

 Equilíbrio 

 Integridade 

 Capacidade de julgamento 

 Confiança 

 Prazer/Motivação 

A Federação do Desporto Escolar (FEDEESP) elaborou caderno de 

orientação de arbitragem escolar. O caderno, feito por  professores de 

educação física e que também são árbitros de modalidades esportivas, 

contém orientações gerais, que buscam ressaltar a condução 

educacional do árbitro, e regras adaptadas que visam à prática saudável 

do esporte. O primeiro caderno aborda as quatro modalidades de quadra, 

vôlei, basquete, handebol e futsal. A previsão é que essas orientações e 

as regras adaptadas sejam aplicadas no ano que vem. 

Os árbitros de top têm enorme prazer no seu trabalho. Esta sensação de 

prazer e divertimento encontra-se fortemente ligada a atitude mental positiva 

e a sentimentos de energia. Uma boa arbitragem requer trabalhar intenso, 

dedicação e prática. Tudo isto deriva de um nível elevado de motivação, que 
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se encontra intimamente ligado ao prazer. Se o prazer que um árbitro tem ao 

arbitrar diminui, fa ltar-lhe-á motivação para praticar e trabalhar intensamente 

a sua actividade. O ponto comum entre árbitros que se afastaram da 

actividade é o de terem perdido o prazer em arbitrar devido às intensas 

pressões que lhes eram colocadas e a falta de reconhecimento pelos seus 

esforços. (Weinberg & Richardson, 1991) 

Sob a visão da governança de fairplay 

Muito se tem falado da profissionalização do árbitro, de testes físicos, da 

importância de valorizar. Mas é justamente quando relacionamos arbitragem 

com a nossa sociedade que este plano de ação e o conceito de família FIFA 

dentro do processo de governança do fairplay se tornam de suma 

importância a compreensão dos decálogos até aqui. É justamente a partir 

dos 7 anos que iremos dentro do framework começar a incentivar de 

maneira lúdica a importância da arbitragem. 

O ganho ao final e em longo prazo é uma profissionalização profunda dos 

árbitros. E mais que isso o compreendimento de respeitar este profissional 

como respeitamos médicos, engenheiros e professores. 
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4.8 Pacificação – D8 

O Plano de Ação deve inspirar em outros Esportes e Governos em todo 

o mundo como modelo de pacificação dos povos 

“Um homem que não é um filósofo é tudo menos um homem”. Disse-o um 

dos mestres da Filosofia Portuguesa que foi José Marinho pensando que 

filosofia é, por definição, o que se oferece, no seu todo, a todas as 

inteligências e só pode existir por residir totalmente na natureza de cada ser 

humano”. 

O Filósofo Immanuel Kant inspirado nos ideais da Revolução Francesa 

chegou a designar um estado de paz mundial, a ser obtido através de 

uma "república"  única, capaz de representar as aspirações naturalmente 

pacíficas de todos os povos e indivíduos. 

Outro aspecto a dar evidência à busca pela paz reside na expansão 

universal do conhecimento técnico e científico, clareando para as pessoas a 

percepção de que para que o homem possa viver em ambiente ideal é 

importante estar integrado e em sintonia com os demais habitantes do 

planeta. 

É assim que a paz tem se mantido na ordem do dia como assunto. Não 

apenas como um clamor universal, mas sendo um dos campos onde reina 

certo consenso, no qual a civilização exprime a vontade de viver sob o clima 

da concórdia e do entendimento. 

O homem, hoje, sabe do que é capaz. A evolução da tecnologia, o aumento 

da capacidade de comunicação e o poder do conhecimento não são 

atributos apenas de uma parte das nações. Algumas menos, outras mais, a 

verdade é que nenhum povo pode-se colocar ostensivamente como detentor 

de um poder capaz de dominar o mundo. 

A busca pela paz mundial, agora, mostra-se mais forte exatamente em 

face do aprimoramento do processo de comunicação, o chamado 

fenômeno da globalização, que muito tem servido para aproximar as nações. 

Mas a luta pela paz mundial já não é de agora. A partir do primeiro quartel 

deste século esta aspiração já se fazia presente na política internacional, 

através da constituição da Liga das Nações, sucedida pela ainda mais ampla 

Organização das Nações Unidas e a participação de nações mais jovens, 
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juntamente com as mais antigas, na abordagem de questões de interesse 

mútuo.  

As contendas que dividem e afligem a raça humana devem ser motivos de 

preocupação. As convulsões atuais entre muitas nações são demonstrações 

eloquentes de que a ordem predominante se mostra marcada por muitos 

defeitos. Eles existem, sim, e estão patentes na incapacidade manifestada 

pelos Estados soberanos, organizados nas Nações Unidas, em exorcizar o 

espectro da guerra, a ameaça de um colapso da ordem econômica 

internacional, o alastramento da anarquia e do terrorismo, e o sofrimento 

intenso que estas e outras aflições estão causando a um número crescente 

de seres humanos.  

FIFA NÃO É A ONU E DAÍ ? 

A FIFA possui 208 países filiados, 16 a mais que a ONU. Isso acontece 

desde 1974, quando a FIFA realizou uma estratégia agressiva para 

conquistar novos afiliados e popularizar ainda mais o futebol no mundo. A 

Suíça, por exemplo, por conta de sua conhecida neutralidade, até 2002 não 

era filiada à ONU, mas já era filiada à FIFA.  Entre os países filiados à FIFA 

que não fazem parte da lista reconhecida pela ONU encontram-se ainda a 

Palestina, as Ilhas Faroe (possessão dinamarquesa), a Guiana Francesa 

(departamento ultramarino francês), entre outros. 

Em visita ao Oriente Médio, Blatter falou sobre um dos imbróglios entre 

Israel e Palestina, que reflete diretamente no futebol. A federação palestina 

apresentou queixas contra as forças de segurança israelenses, que 

controlam a movimentação entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. Segundo 

os palestinos, as viagens de equipes entre os territórios têm sido seriamente 

limitadas por Israel. “Nós iremos defender não apenas a Associação de 

Futebol da Palestina, mas também os princípios básicos da FIFA, que 

são de conectar as pessoas, não de separar. Os princípios são de 

reconhecer a todos através do futebol e não apenas viver em paz, mas 

também em harmonia”, declarou Blatter, durante audiência na Universidade 

de AL-Najah, na Cisjordânia. “Nós iremos ajudar os palestinos. O futebol 

irá ajudar os palestinos. Eu tenho vocês no meu coração. Eu estou em uma 

missão diplomática pelo esporte para transmitir às autoridades israelenses 

os problemas que o futebol da região enfrenta, especialmente quando 

atrapalha o direito de ir e vir dos jogadores. Eu lutarei pela causa de vocês. 
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O futebol não pode criar fronteiras, mas manter as pessoas próximas” 

complementou Blatter. 

A governança de fair play é uma proposição também e principalmente 

filosófica. É necessário que possamos mediar os conflitos pelo mundo 

criando a república FIFA ou o que chamamos de FAMÍLIA FIFA. 

Acreditamos de maneira pura, que com o advento do framework eletrônico 

integrado ao TMS e com a grande quantidade de futuros profissionais que 

serão forjados desde os 7 anos e praticantes ou não de futebol e também 

dos simpatizantes apenas, poderemos auxiliar a negativar a política 

beligerante. Quanto mais preocupados em participar do padrão FIFA, menos 

oportunidades serão dadas a outras motivações. 
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4.9 Aprimoramento – D9 – Biblioteca FIFA Virtual – Cursos virtuais 

para qualificação de integrantes da família futebol 

De 2003 a 2006, o número de cursos preparatórios pela internet deu um 

salto de 571% e o número de estudantes matriculados também teve um 

crescimento de mais de 200 mil, representando mais de 315%. Os dados 

são do último Censo da Educação Superior, feito pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e divulgado em 2012 pelo 

Ministério da Educação (MEC). 

Ao contrário do que muitos esperavam esta crescente modalidade de estudo 

não está comprometendo o desempenho dos estudantes em relação aos 

que fazem um curso presencial, segundo último Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (Enade), “os alunos da educação à distância 

tiveram desempenho idêntico ou superior aos do ensino formal”, 

confirmou a diretoria de Estatísticas e Avaliação da Educação Superior do 

MEC. 

Vantagens de se fazer um curso online: 

Economia – Com cursos online há uma economia considerável com: 

alimentação, estacionamento, combustível e mensalidade excessiva. Sendo 

assim, sobra mais dinheiro para investir no “projeto concurso” ou em um 

curso de idiomas, por exemplo. 

Tempo – Num curso online é possível aprender a seu tempo, não 

dependendo de um grupo de alunos ou material específico para desenvolver 

o aprendizado. Não há interrupções nas aulas por parte de outros alunos, 

esta autonomia no aprendizado é uma das principais vantagens de se fazer 

um curso online. 

Preço – Por tratar-se de uma plataforma coletiva, os custos são mais baixos 

e a qualidade pode ser até melhor que em um curso presencial. Boas 

instituições conseguem garantir os melhores professores e manter os preços 

acessíveis. 

Recursos – Os recursos tecnológicos permitem maior aprofundamento no 

conteúdo estudado, são vídeos, chats, e fóruns que estudantes online se 

reúnem para trocar experiências, você não estará sozinho. O aluno pode 
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também, tirar suas dúvidas com o professor quando necessário, basta enviar 

por e-mail sua dúvida. 

Liberdade – O local e horário das aulas é definido pelo aluno, pode-se 

assistir a qualquer aula quando quiser. Você não perde nada importante, 

pode fazer anotações sem perder nenhum detalhe e pode rever a aula 

quando preciso! 

CURSO DE HOSPITALIDADE FIFA 

A hospitalidade é também, segundo Montandon (2003) "uma maneira de se 

viver em conjunto, regida por regras, ritos e leis". Nesse sentido, a 

hospitalidade é "concebida não apenas como uma forma essencial de 

interação social, mas também como uma forma própria de humanização, ou 

no mínimo, uma das formas essenciais de socialização". “Segundo a 

Gazzetta dello Sport, Ibson chegou à Itália, mas teve dificuldades para 

chegar ao Bologna, o seu novo clube, pois não foi recepcionado por 

ninguém no aeroporto da cidade italiana. Quatro dirigentes do clube 

deveriam estar no local para receber o ex-meia do Corinthians, mas nenhum 

deles apareceu no local.” (Fevereiro de 2014 – Lancenet). 

 

“Não deixes jamais que alguém que se achegou de ti vá embora sem ter-se 

sentido melhor ou mais feliz.”  

Madre Teresa de Calcutá 
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4.10  Integração TMS - D10 

Integrar ao TMS a Governança 

Do profissional a várzea, aplicaremos nas federações, clubes, 

confederações e por consequência na FIFA, um sistema eletrônico que seja 

acessível de qualquer lugar do mundo e dispositivo. Este sistema integrado 

e trabalhando totalmente desconectado, deverá catalogar as ações e 

estabelecer comunicações entre as partes que estejam ou não envolvidas 

em futebol profissional. Poderá também ser estendido a outros esportes. 

O intuito é que os dados possam circular dentro de uma rede aberta e que 

seja controlada pela FIFA informações que hoje são complexas e que 

listamos como fundamentais no aprimoramento do futebol: 

✓  Lesões 

✓  Geração de um ID único vitalício para atletas e demais interessados que 

será levado em toda a vida esportiva 

✓  Controle de Doping 

✓  Acompanhamento dos Atletas que jogam assiduamente futebol a partir 

dos 7 anos 

✓  Valoração das equipes e atletas com a moeda FIFA 

✓  Tabelas de competições de qualquer nível de fácil geração 

✓  Potenciais árbitros para formação profissional com acompanhamento 

FIFA 

✓  Súmula Eletrônica de fácil acesso para catalogar movimentos de 

partidas em qualquer local e tipo de competição. 

A visão da FIFA TMS é fomentar e sustentar um mercado de 

transferência transparente, baseada na integridade, responsabilidade e 

inovação. 

Ao final desejamos que a integração do Plano de Ação com o TMS dentro do 

D10 elimine custos, distância e necessidade de espaços físicos em 

federações e clubes. Queremos virtualizar e justificar que a governança de 

fair play é aplicável em curto prazo e de alto retorno ao Plano de Ação 

Proposto desde o D1 até D9. 
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5.  CONCLUSÕES 

1. É possível que a FIFA possa expandir virtualmente para acolher 

globalmente e fechar um círculo virtuoso aonde possa aglutinar jovens e 

adultos contribuindo para o crescimento das relações esportivas. O 

futebol tem milhões de jovens sem adequada assistência para ter 

chances reais no futebol profissional.  

2. É possível eliminar transações financeiras dentro do futebol de maneira 

organizada e com mais transparência entre as partes (clubes – atletas – 

órgãos). É também possível atingir os jovens desde os 7 anos de idade 

da importância de ser um elemento agregador na sociedade através da 

prática do futebol ou não atuando dentro da família FIFA. 

3. Integrado a família FIFA desde cedo ele não precisará ser um jogador de 

futebol profissional para fazer diferença no mundo. Em médio e longo 

prazo todos os atletas desejarão ser integrantes da família FIFA e 

inseridos dentro do framework.  

4. Os atletas de ponta e já famosos em breve vão entender a FAMÍLIA 

FIFA como uma oportunidade de mostrar seu exemplo aos mais jovens. 

Ídolos como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo em breve serão ícones 

da FAMÍLIA FIFA. Não apenas como praticantes do jogo limpo, como 

também formadores de opinião dentro da estrutura de governança. 

Encerrando este Projeto Final em forma de Plano de Ação, deixamos abaixo 

3 valores essenciais do TMS segundo a FIFA.  

Solidariedade 

Promover sinergias e parceria entre as partes interessadas. Exercer a 

liderança na educação, o cumprimento e desenvolvimento. Aplicar 

flexibilidade e da proporcionalidade no que diz respeito às diferenças 

culturais 

Integridade   

Comprometa-se com a justiça, a transparência e as melhores práticas. 

Desafiar o status quo e lutar pela melhoria na eficiência do mercado. 

Alcançar a aplicação equitativa dos regulamentos através de uma 

abordagem racional e 'bom senso' 
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Excelência 

Fornecer excelentes ferramentas e serviços centrados no cliente.  Antecipar 

os desafios e iniciar de forma proativa e entregar soluções criativas. 

Comunique-se de forma clara e prontamente com todos os nossos 

stakeholders. 

 

 

 

As tentações do mundo ficam do lado de fora na família 

FIFA 

 

“SE QUERES A PAZ TE PREPARA PARA ELA.” 
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Anexo I - Atletas por clube geridos por único empresário ou advogado 
 
Atletas Agenciados  Clube que o agente atua 

44 Angra dos Reis Esporte Clube/RJ 

35 Ferroviário Atlético Clube/CE 

20 Caçador Atlético Clube/SC 

19 Nova Iguaçu Futebol Clube/RJ 

14 Clube Atlético Pirassununguense/SP 

10 Colorado Atlético Clube /PR 

8 Clube Atlético Paranaense/PR 

8 Sport Club Corinthians Paulista/SP 

7 Grêmio Football Porto Alegrense/RS 

7 Itapevi Futebol Clube/SP 

6 Grêmio Football Porto Alegrense/RS 

6 Esporte Clube Vitória/BA 

6 Esporte Clube União Suzano/SP 

5 Esporte Clube Vitória/BA 

5 Cruzeiro Esporte Clube/MG 

5 Clube Atlético Paranaense/PR 
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Anexo II - Mecanismo de Transações sem envolvimento financeiro de 

compra e venda através da moeda FIFA (FC$) 

O Corinthians (SP) é um exemplo de como calcular os valores de seus atletas 

em moeda FIFA desconsiderando o total de convocações e gols feitos. Atletas 

que não tenham valor de venda real definida é assumido o valor de R$ 

1.000,00 para referência e cálculo de piso e teto. Descartamos neste cálculo 

interações, convocações e gols. 

NOME Piso Te to Venda em Re ais Idade Fator 

Adam Henrique de Olive ira Gaspar F$ 1.505,00 F$ 24.076,00 R$ 6.000.000,00 19 4 

Ale fe Andrade de Carvalho F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 17 4 

Alex Augusto Pereira de  Alcantara F$ 1.000,00 F$ 8.072,00 R$ 2.000.000,00 18 4 

Alexandre  Rodrigues da Silva F$ 25.006,00 F$ 400.096,00 R$ 100.000.000,00 24 4 

Alisson dos  Santos Alves F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 16 4 

Altair Jose Soares Junior F$ 1.754,00 F$ 28.068,00 R$ 7.000.000,00 17 4 

Anderson Indalencio da Rosa F$ 4.505,00 F$ 72.080,00 R$ 18.000.000,00 20 4 

Andre y Gonçalves Dias F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 13 4 

Andre za Mastrocezare F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 33 8 

Antenor Narciso Oliveira F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 13 4 

Antonio Carlos Santos Menezes F$ 1.255,00 F$ 20.076,00 R$ 5.000.000,00 19 4 

Arlindo Rodrigues Honorio de Oliveira Neto F$ 2.004,00 F$ 32.068,00 R$ 8.000.000,00 17 4 

Arthur Henrique Maia A raujo F$ 1.254,00 F$ 20.064,00 R$ 5.000.000,00 16 4 

Athye ne de Paula Teixe ira F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 35 8 

Ayran Prude nte dos Santos F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 16 4 

Ayrton Pinhe iro Victor F$ 2.505,00 F$ 40.076,00 R$ 10.000.000,00 19 4 

B ianca Marques de Carvalho F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 26 8 

B re no Barbosa Matos F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 14 4 

B runo de Castro Iacovino F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 16 4 

B runo Marce lo Gavim F$ 1.000,00 F$ 1.000,00 R$ 1.000,00 14 4 

  

Valor do Corinthians em Reais: R$ 1.951.930.000,00 

Valor do Corinthians em Moeda FIFA: Fc$ 11.848.036,00
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Anexo III – Piloto em Federações de Futebol para cálculo e avaliação de 

um clube de futebol do seu estado sob uma moeda FIFA para normalizar 

as relações comerciais entre clubes 

O processo de recálculo foi feito nas federações de Rondônia (RO), Piauí (PI), 

Alagoas (AL), Bahia (BA) e Santa Catarina (SC). Listamos abaixo 

resumidamente os valores auferidos nestas federações sem listagem de 

atletas, apenas o total de créditos (Fc$) e o total em Reais (R$). 

ALAGOAS BAHIA PIAUÍ RONDÔNIA SANTA CATARINA 

CRB Bahia Flamengo Vilhena Figueirense 

Fc$ R$ Fc$ R$ Fc$ R$ Fc$ R$ Fc$ R$ 

168.764,00 10.655.000,00 3.328.200,00 593.251.000,00 127.324,00 3.014.000,00 47.000,00 47.000,00 3.248.044,00 540.738.000,00 

CSA Vitória   Chapecoense 

Fc$ R$ Fc$ R$     Fc$ R$ 

174.472,00 10.765.000,00 3.656.824,00 690.381.000,00  5.051.200,00 740.356.000,00 

 

A avaliação deste processo sugere que: 

 Equipes que mais deram valor econômico aos seus atletas e se 
preocuparam em definir bom valor de venda, tiveram ao final maior quantidade 
de créditos - FIFA Coin (Fc$) 
 O valor de um atleta é subjetivo e não necessariamente justo ou injusto. 
Apenas reflete uma opinião sem embasamento técnico da FIFA ou medidas 
padronizadas. 
 Um determinado atleta para ser negociado em novo modelo de Fc$ 
deverá ter um valor determinado que esteja menor que o total determinado do 
clube. O atleta de teto de Fc$ 1.000,00 poderá ser negociado para um clube 
que tenha saldo de Fc$ 3.000.000 (três milhões) de moedas FIFA. Ao final o 
saldo ficará em Fc$ 2.999.000,00 (dois milhões novecentos e noventa e nove 
mil). 
 A transação será inicialmente o valor do teto salarial do atleta subtraindo 
do total do que o clube tem pelo cálculo deste anexo. 
 A FIFA poderá incentivar investidores externos, porém todo o montante 
investido será recalculado em moeda FIFA para auxiliar o clube de menos 
montante a investir mais em atletas com perfil mais avançado. 
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