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Ser feliz 

"Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar 
irritado algumas vezes, mas não esqueço 

de que minha vida é a maior empresa do mundo, 
e que posso evitar que ela vá à falência. 
Ser feliz é reconhecer que vale a pena 

viver, apesar de todos os desafios, 
incompreensões e períodos de crise. 
Ser feliz é deixar de ser vítima dos 

problemas e se tornar um autor da própria história. 
É atravessar desertos fora de si, mas ser 

capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. 
É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. 

Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. 
É saber falar de si mesmo. 

É ter coragem para ouvir um "não". 
É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. 

Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo..." 

(Fernando Pessoa) 
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Resumo 

Actualmente, o futebol implica jogo e negócio. O director desportivo (DD) deve estar apto a 

equacionar e gerir a complexidade destes dois universos nas organizações do futebol (OF) 

profissional e não profissional. Daí a importância estratégica deste activo na direcção executiva: o seu 

capital humano será fulcral na competitividade e desenvolvimento sustentável das OF, no futuro. 

Assim, o objectivo principal deste estudo foi a caracterização da actividade dos DD nas OF 

profissional e não profissional, em Portugal, nomeadamente através da caracterização das OF, da 

identificação do perfil e da natureza das actividades de gestão, desenvolvidas pelos DD, numa visão 

dinâmica e prospectiva da sua intervenção profissional na era do conhecimento. 

Concebemos um modelo de análise para responder aos problemas e objectivos do estudo. A amostra 

utilizada incidiu em 69 OF em Portugal (21 da I Liga; 18 da Liga de Honra; 30 da 2ª Divisão B), sendo 

possível retirar informação relativa a 124 DD (68 do futebol profissional e 56 do futebol não 

profissional; 63 DD de topo e 61 DD intermédios). A recolha dos dados foi realizada através da 

aplicação das técnicas: análise documental, entrevistas e questionário. O questionário relativo à 

percepção da importância, tempo gasto e distribuição da responsabilidade, nas diferentes actividades 

de gestão dos DD, foi adaptado e desenvolvido, a partir do questionário de Danylchuk e Chelladurai 

(1999). O tratamento dos dados foi possível através do seu registo e codificação para o software 

SPSS, para posterior aplicação dos procedimentos estatísticos, com base na análise estatística 

descritiva (distribuição de frequências, medidas de tendência central e de dispersão) inferencial 

(testes de Mann-Whitney e Kuskal-Wallis) e análise de conteúdo. 

Através dos resultados do estudo é possível caracterizar as OF em Portugal (dados gerais, recursos 

humanos e materiais), o perfil dos DD em cargos executivos (DD de topo e intermédios; futebol 

profissional e não profissional) e a percepção dos DD (importância, tempo gasto e distribuição de 

responsabilidade), relativa às actividades de gestão desenvolvidas nas OF. 

A gestão financeira, desenvolvimento de receitas, liderança, assuntos dos jogadores e definir staff 

foram percepcionadas como as actividades mais importantes, em oposição às actividades de rotina, 

ligação, recolha e disseminação de informação. Verificámos uma associação positiva e significativa 

entre a importância e o tempo gasto, relativa às actividades de gestão. As responsabilidades dos 

DDtop e DDint revelaram-se complementares (elevada associação significativa e negativa). 

No futebol profissional e não profissional, a importância das actividades de gestão foi percepcionada 

de forma semelhante, ao contrário da percepção relativa ao tempo gasto. 

O capital humano dos DD é um activo intangível, fundamental na competitividade das OF. Assim 

sendo, o DD será uma nova profissão cuja importância é decisiva na melhoria do funcionamento das 

OF, bem como na definição das suas estratégias, políticas e missões. 

Palavras-chave: Director Desportivo; Organizações do Futebol; Gestão do Futebol; Gestor do 

Futebol, Perfil Profissional; Gestão do Conhecimento. 
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Abstract 

Currently, soccer implies game and business. The sport manager (SM) has to be apt to equate and to 

manage the complexity of these two universes in professional and non-professional soccer 

organizations (SO). The point out the strategic importance of this asset in executive board, the human 

capital will be extremely important in the competitiveness and sustainable development of SO, in the 

future. 

Thus, the main objective of this study is the characterization of the activity of the SM in the 

professional and non-professional SO, in Portugal, nominated through the SO characterization; the 

profile identification and the activities nature of the SO management, developed for the SM, in a 

dynamic and prospective vision of its professional intervention in the knowledge era. 

We have conceived an analysis model to answer to study problems and objectives. The sample 

composed by 69 SO in Portugal (21 SO the first league; 18 SO second league; 30 SO third league), 

able us to obtain relative information concerning124 SM (68 of professional soccer and 56 of the non- 

professional soccer; 63 top SM and 61 intermediate SM). The data retrieve was carried through the 

application of following techniques: documentary analysis, interviews and questionnaire. The 

questionnaire concerning the importance perception, time taken, responsibility distribution, by the 

different activities of management of the SM, was adapted and developed, from the questionnaire of 

Danylchuk and Chelladurai (1999). The data treatment was possible through its register and 

codification on the software SPSS, and posterior application of statistical procedures, based on the 

descriptive statistics analysis (frequency distribution, measures of central trend and dispersion) 

inferential (tests of Mann-Whitney and Kruskal-Wallis) and content analysis. 

Through study results it is possible to characterize the SO in Portugal (general data, human 

resources, financial resources and facilities), the SM profile in executive positions (top SM and 

intermediate SM; professional and non-professional soccer) and the perception of the SM 

(importance, time taken and responsibility distribution), relative to the development of management 

activities in the SO.  

The financial management, revenue generation, leadership, Athlete Affairs and staffing had been 

considered as the most important activities, in opposition to routine activities, liaison, information 

seeking and dissemination. We had confirmed a positive and significant association between the 

importance and time taken, in management activities. The DDtop and DDint responsibility had shown 

complementary (high significant and negative association). 

In professional and non-professional soccer the importance of management activities was considered 

similar in contrast to time taken activities. 

The SM human capital is intangible, essential to competitiveness of the SO. Thus, the SM will be a 

new profession whose importance is decisive in the SO improvement performance, as well as in the 

definition of its strategies, politics and missions. 

Keywords: Sport Manager; Soccer Organizations; Soccer Management; Soccer Manager; 

Professional Profile; Knowledge Management. 
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Résumé 

Actuellement, le football implique jeu et business. Le directeur sportif (DS) doit être apte à équilibrer et 

administrer la complexité de ceux-ci deux univers dans les organisations du football (OF) 

professionnel et non professionnel. L'importance stratégique de cet actif, dans la direction exécutive: 

son capital humain sera central dans la compétitivité et dans le développement soutenable des OF, à 

l'avenir. 

Ainsi, l'objectif principal de cette étude a été la caractérisation de l'activité de DS dans les OF 

professionnels et non professionnels, au Portugal, notamment à travers la caractérisation des OF, du 

profil et de la nature des activités de gestion, développées par DS, dans une vision dynamique et 

prospective de son intervention professionnelle dans l'ère de la connaissance. 

Nous concevons un modèle d'analyse pour répondre aux problèmes et aux objectifs de l'étude. 

L'échantillon utilisé est arrivé à 69 OF du Portugal (21 de l'I Ligue ; 18 de la Ligue d'Honneur ; 30 de la 

2ème Division B), étant possible d'enlever informations concernant 124 DS (68 du football 

professionnel et 56 du football non professionnel ; 63 DS de dessus et 61 DS intermédiaire). La 

collecte des data a été réalisée à travers l'application des techniques : analyse documentaire, 

entrevues et questionnaire. Le questionnaire concernant la perception de l'importance, du temps usé 

et de la distribution de la responsabilité, dans les différentes activités de gestion de DS, a été adaptée 

et développé, sur le questionnaire de Danylchuk et de Chelladurai (1999). Le traitement des données 

a été possible à travers son registre et codification pour le logiciel SPSS, pour la postérieure 

application des procédures statistiques, sur base de l'analyse statistique descriptive (distribution de 

fréquences, mesures de tendance centrale et de dispersion), statistique non paramétrique (Test 

Mann-Whitney et Test Kuskal-Wallis) et de l'analyse de contenu.  

À travers les résultats de l'étude c'est possible caractériser les OF en Portugal (donnés des généraux, 

ressources humaines et matérielles), le profil du DS en positions exécutives (DStop et DSint; football 

professionnel et non professionnel) et la perception du DS (importance, temps usé et distribution de 

responsabilité), concernant les activités de gestion développées dans OF.  

La gestion financière, le développement de recettes, la direction, les sujets de joueurs et définir le staff 

ont été perceptionés comme les activités le plus important, dans opposition aux activités de routine, 

de liaison, de collecte et de dissémination d'informations. Nous vérifions une association positive et 

significative entre l'importance et le temps usé, concernant les activités de gestion. Les 

responsabilités du DStop et de DSint sont révélées de forme complémentaire (élevée association 

significative et négative).  

L'importance des activités de gestion a été percepcioné de forme semblable, au contraire de la 

perception concernant le temps usé, dans le football professionnel et non professionnel.  

Le capital humain de DS est un actif intangible, fondamental dans la compétitivité des OF. Ainsi en 

étant, DS sera une nouvelle profession dont l'importance est décisive dans l'amélioration du 

fonctionnement des OF, ainsi que dans la définition de leurs stratégies, politiques et missions. 

Mots Clé: Directeur Sportif ; Organisations du Football ; Gestion du Football ; Directeur du Football, 

Profil Professionnel ; Gestion de la Connaissance. 
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Introdução 

 

“As sociedades desportivas (clubes e SAD’s) têm de ser geridas por quem esteja 

familiarizado com o contexto em causa (…) Gerem-se organizações e sistemas com 

características, culturas e padrões de comportamentos próprios que têm de ser 

conhecidos”. 

Pires (1998) 

“Os clubes hoje, na maioria dos casos, vivem em crise, em crise de paradigma 

organizacional, já que não têm uma ideia clara sobre o futuro que querem construir para 

si próprios”. 

Pires (1995) 

 

O futebol é uma actividade humana cujas origens se perdem no tempo e que, desde 

sempre, exerceu grande atracção e entusiasmo naqueles que se envolviam na sua 

prática. 

Os primeiros passos, no formato aproximado ao da actualidade, surgem nos 

colégios ingleses e rapidamente se propagaram a toda a sociedade, marcada na 

época pela grande expansão da Revolução Industrial. 

Esta, foi um acontecimento que marcou o séc. XIX, com grande influência no 

desenvolvimento do conceito de desporto, com incidência marcante e particular no 

associativismo desportivo. 

Todo o envolvimento social, económico e político da época, proporcionaram o 

desenvolvimento do desporto, como uma das actividades humanas com maior 

expressão à escala global. 

Desde a criação do Futebol Moderno (Inglaterra, 1863) que os Directores 

Desportivos assumiram um papel de relevo. Seja, no processo de codificação das 

primeiras regras do jogo, ou nos mais variados assuntos relacionados com a 

organização competitiva e financeira, subjacente a esta actividade. 

O desenvolvimento desportivo do futebol, ao longo dos tempos, e as exigências 

crescentes que esta actividade tem colocado, aos mais variados agentes 
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desportivos com intervenção neste fenómeno, têm contribuído para a expressão que 

esta actividade hoje tem no mundo. 

Algumas transformações, nos últimos anos, têm permitido que as organizações do 

desporto evoluam e se transformem para fazer frente às novas exigências, na busca 

de um traço marcante no profissionalismo de todo o quadro humano destas 

organizações. 

No passado era suficiente a profissionalização dos praticantes e respectivos 

técnicos. Actualmente, é cada vez mais difícil não dispor de todas as componentes 

base da organização em regime profissional. Talvez o último passo a dar se prenda 

com a gestão da própria organização e acima de tudo, com o nível hierárquico 

superior de comando da mesma.  

Este é o exemplo que os principais clubes estão a adoptar e, será certamente, o 

caminho a seguir pelas restantes organizações desportivas, como forma de 

adaptação organizacional. 

A necessidade desta transição Amador / Profissional é-nos referida por Lima (1991, 

p. 9), quando afirma: "O ponto de viragem da atitude amadora para a atitude 

profissional acontece quando o gosto de fazer desporto e o prazer sentido na prática 

desportiva, vividos pelos praticantes, criam condições de espectáculo que 

despertam nos assistentes o gosto de ver fazer e o apreço pelo "dramático" das 

competições, a ponto de aceitarem pagar para ver (…) "acabar com o falso 

profissionalismo é, para nós, um sério objectivo que não só defende a dignidade dos 

profissionais mas também contribuirá para situar com clareza o lugar a ocupar pelos 

amadores no processo desportivo". 

Pela experiência profissional no domínio do futebol, enquanto treinador, sempre 

dedicámos muito tempo às questões centradas no jogo e a todos os factores que 

são tradicionalmente considerados como decisivos na estrutura de rendimento dos 

jogos (Tácticos, Técnicos, Psicológicos e Físicos), tendo como painel de fundo o 

Treino.  

Estes continuam a ser importantes mas, numa visão mais abrangente, constatámos 

que outros factores condicionam o rendimento das equipas no jogo. Isto mesmo nos 

refere Pires (2005a) quando realça a necessidade dos treinadores possuírem uma 

visão do treino como uma actividade que cada vez mais se integra em cenários 
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macro de compreensão dessa realidade, sem os quais não é possível agir com 

eficiência e eficácia. Este autor refere ainda que os treinadores devem saber fazer a 

gestão do caos (Pires, 2004 23 de Janeiro), isto é, a competência máxima de 

qualquer treinador que se debate constantemente entre o risco da desintegração do 

grupo de trabalho, a possibilidade da inércia da equipa e a necessidade de 

surpreender o adversário. 

O rendimento das organizações do futebol está dependente de um conjunto de 

factores que influenciam directamente o rendimento em jogo, resultantes da 

organização interna do jogo e um conjunto de factores que influenciam 

indirectamente o rendimento, resultantes de múltiplos aspectos organizacionais, que 

fazem parte de uma lógica externa ao jogo, propriamente dito. 

Castelo (1996) considera, na sua abordagem à organização do jogo de futebol, um 

conjunto de subsistemas: cultural, estrutural, metodológico, relacional, técnico-

táctico e táctico-estratégico. Por sua vez, Grehaigne (1992) considera a organização 

do jogo como um macro – sistema que reflecte o confronto de dois subsistemas 

(equipas), possibilitando ainda o confronto a outros dois níveis, através de um grupo 

mais reduzido de jogadores (n x n) e à sua expressão mais reduzida (1 x 1). Estas 

abordagens reproduzem uma visão sistémica da organização interna do jogo de 

futebol, destes autores. 

Na organização externa ao jogo, assume importância de relevo, a relação entre a 

administração / direcção do clube (vértice estratégico1) e a figura do treinador (centro 

operacional2), fundamental para a consecução de uma "política" desportiva do clube, 

na tradicional concepção de funcionamento deste tipo de organizações. 

Actualmente, assistimos a algumas transformações organizacionais, na estrutura 

das organizações do futebol, com o objectivo de potencializar a produtividade e a 

rentabilidade de todos os mecanismos que estão à volta do jogo, implementando 

uma nova e melhor dinâmica. 

                                                 
1 O Vértice Estratégico é uma das componentes básicas da organização, onde encontramos o topo 
da hierarquia dos gestores da mesma (Mintzberg, 1999). 
2 O Centro Operacional é uma componente básica das organizações, onde se situa os operacionais 
que executam o trabalho básico da organização (Mintzberg, 1999). 
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Entre algumas das transformações verificadas, surge o director desportivo (estrito 

senso), na linha hierárquica3 intermédia de comando, na estrutura das organizações 

do futebol, como sinal evidente das alterações operadas para enfrentar os desafios 

do futuro, no âmbito do futebol profissional. 

Ángel Villar4 refere que "La vertiente profesional del fútbol, integrada por clubes, 

jugadores, entrenadores y árbitros, ocupa el expositor de lujo de una actividad multi-

nacional que concita el interés de más de la mitad de la población del planeta y la 

participación directa o indirecta en la misma de un número que ronda los mil millones 

de personas".  

Esta dimensão do futebol profissional exige um conjunto de modificações estruturais 

e conceptuais, na forma de encarar o futebol dos nossos dias. Assim, qual deve ser 

o enquadramento do director desportivo, no actual contexto do futebol? Como se 

caracterizam as actividades destes gestores do futebol? Qual o perfil dos directores 

desportivos das organizações do futebol, em Portugal? Que competências devem 

desenvolver para ocupar este cargo? Qual o seu contributo para o desenvolvimento 

das organizações do futebol? 

Apesar do protagonismo dos Directores Desportivos, ao longo da história do futebol, 

na orientação estratégica das organizações do futebol a nível internacional, nacional, 

regional e local, estar muito marcada pelo paradigma industrial, a partir da década 

de oitenta do séc. XX, acentuou-se a vertente comercial associada à organização 

competitiva da modalidade, marcante na indústria do futebol actual, com 

repercussões na forma de entender e organizar a administração do futebol 

espectáculo e/ou futebol negócio. 

As exigências que se colocam hoje aos quadros directivos de uma organização do 

futebol são, incomparavelmente, diferentes daquelas que se colocaram nos últimos 

trinta anos, apesar de a essência do futebol ser aparentemente a mesma. 

Estas mudanças significativas operadas na organização do futebol, têm 

implementado um conjunto de adaptações, na forma de actuar e dirigir as actuais 

organizações do futebol, por parte dos directores desportivos. 
                                                 
3 A Linha Hierárquica é uma das componentes básicas da organização, onde encontramos os 
gestores intermédios da mesma (Mintzberg, 1999). 
4 Presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, na apresentação do livro “Cuestiones 
Actuales del Fútbol Profesional” de Olmeda, A. ; Alfonso, L. ; Cueto, T.; Canals, I.; Díaz, A. ; Rubio, M. 
et al. (2000). 
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Isto é, as competências necessárias para dirigir as actuais organizações do futebol, 

são mais sofisticadas, mais exigentes, mais abrangentes, mais complexas, menos 

estereotipadas, menos controláveis, menos duradouras e menos compatíveis com o 

amadorismo tradicional em que se desenvolveu todo o associativismo desportivo. 

A actual visão empresarial, subjacente às organizações do futebol profissional de 

alto nível, exige Directores Desportivos conhecedores do meio e do mercado, que 

actuem de forma profissional e em exclusividade, para encontrar as melhores 

soluções estratégicas e organizacionais, de modo a responder aos desafios 

colocados pela competitividade neste sector de actividade. 

Esta nova dinâmica organizacional coloca grandes exigências aos detentores de 

cargos de decisão executiva nas organizações do futebol, pelo que o seu perfil de 

competências profissionais é, e será cada vez mais, exigente no contexto da actual 

sociedade de informação e conhecimento. 

A velocidade de circulação da informação na "aldeia global" implica um quadro de 

transformações constantes, a um ritmo quase vertiginoso, da sociedade em que 

vivemos. Naturalmente que o futebol está também sujeito a estas transformações, 

cujos últimos anos têm sido marcados por grandes alterações estruturais e 

normativas podendo mesmo afirmar-se que se trata de um futebol diferente. 

"O negócio fundamental é o espectáculo de futebol, sem o qual os outros negócios não 

existem, mas a estrutura do negócio é uma estrutura que se alterou e se vai continuar a 

alterar de uma forma importante, passando componentes de natureza económica e 

financeira a estarem ligadas a estruturas que não têm directamente a ver com o 

espectáculo" Tadeu (1997, p. 79). 

Caminhamos, com toda a certeza, para uma necessidade de formação e 

requalificação especializada dos directores desportivos, institucionalizada, nos 

diferentes patamares de competição, de modo a resolver muitos dos problemas 

existentes no associativismo desportivo, do futebol em geral, e da indústria do 

futebol profissional, em particular. 

Este estudo tem como objectivo geral, caracterizar as actividades dos gestores de 

desporto, nas organizações do futebol profissional e não profissional, em Portugal, 

nas épocas 2003/2005. 

Este grande objectivo pode ser dividido em 5 objectivos específicos: 
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(i) Caracterizar em geral, as organizações do futebol; 

(ii) Caracterizar os recursos humanos e materiais das organizações do 

futebol; 

(iii) Caracterizar o perfil dos directores desportivos, em cargos executivos 

das organizações do futebol; 

(iv) Caracterizar a natureza das actividades de gestão dos directores 

desportivos, nas organizações do futebol; 

(v) Determinar o perfil de competências dos directores desportivos, na era 

do conhecimento, nas organizações do futebol. 

A estrutura do estudo foi organizada em seis capítulos, a saber: Apresentação do 

Problema; Revisão da Literatura; Metodologia; Apresentação dos Resultados; 

Discussão dos Resultados e Conclusões. 

A introdução ao estudo (na qual nos encontramos) é precedida do habitual resumo, 

lista de abreviaturas, índices (geral, de figuras e de quadros), agradecimentos e 

dedicatórias especiais. 

Na parte final do documento, surgem discriminadas as referências bibliográficas 

utilizadas, bem como um conjunto de anexos de informação complementar ao 

estudo. 

No capítulo da apresentação do problema, como o próprio nome indica, expomos a 

formulação e definição do problema em estudo, a definição dos cinco objectivos 

operacionais, para orientar o rumo da investigação a desenvolver, a delimitação do 

âmbito de abrangência do estudo e ainda alguns aspectos que justificam a 

pertinência da realização do mesmo. 

A revisão da literatura está organizada, em quatro tópicos fundamentais: Os 

recursos humanos nas organizações do futebol; os recursos financeiros das 

organizações do futebol; a organização do futebol na era industrial e a organização 

do futebol na era do conhecimento. 

Sobre os recursos humanos, iniciamos a abordagem, com alguma informação sobre 

a análise de cargos. Recorremos à classificação nacional das profissões, disponíveis 

no Instituto de Emprego e Formação Profissional, para caracterizar alguns cargos 
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mais específicos do desporto, nomeadamente o de manager, director técnico 

nacional e director desportivo.  

Fazemos ainda uma abordagem às funções e níveis de gestão, às competências, 

tarefas e funções do gestor, e o enquadramento de alguns estudos com interesse 

para a investigação, sobre os gestores de desporto. 

A análise aos recursos financeiros das organizações do futebol, permitiu-nos 

recolher um conjunto de informação sobre o futebol profissional, com destaque para 

a I Liga e Liga de Honra portuguesas, alguns indicadores comparativos com as Ligas 

de países europeus e também alguns dados sobre a fase final do Euro 2004, em 

virtude deste estudo ter sido desenvolvido aquando da realização deste evento 

desportivo no nosso país. 

Registamos ainda, algumas das tendências de futuro, previstas para o futebol e 

dissertamos sobre alguns desafios que o futebol deve considerar em Portugal. 

Os dois restantes tópicos são desenvolvidos, tendo em consideração as 

características marcantes das vagas de desenvolvimento da história da humanidade, 

no que respeita à vida em sociedade: a Era Industrial e a Era do Conhecimento. 

Quando falamos em desporto, em geral, e no futebol, em particular, é obrigatório 

fazer uma relação com as transformações sociais ocorridas em plena revolução 

industrial, contribuindo estas, de forma decisiva para o desenvolvimento do 

associativismo desportivo. 

Nesta lógica, caracterizamos as actividades que estiveram na origem do futebol, 

referimos os factos marcantes do futebol moderno, o aparecimento das primeiras 

instituições relacionadas com a modalidade e a divulgação do futebol no mundo. 

De seguida centramos a nossa atenção nos primeiros tempos do desporto em 

Portugal, tratando dos aspectos relacionados com as primeiras iniciativas do 

associativismo desportivo. Paralelamente, realizamos um levantamento do quadro 

legal, relacionado com o desporto, produzido ao longo do séc. XX, em Portugal. 

Por fim, descrevemos os aspectos relacionados com a introdução do futebol no país, 

até ao desenvolvimento organizacional que está subjacente às principais instituições 

reguladoras do futebol. 
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Em oposição aos aspectos descritos anteriormente, dedicamos uma parte 

significativa da revisão bibliográfica, à caracterização das tendências marcantes da 

actualidade, com o objectivo de construir uma visão prospectiva da organização do 

futebol na Era do Conhecimento. 

Para um melhor entendimento desta questão, desenvolvemos uma abordagem às 

teorias organizacionais que, ao longo dos tempos, caracterizaram o pensamento 

sobre as organizações. Depois exploramos o conceito de conhecimento, sendo 

nuclear para a abordagem que realizamos seguidamente, sobre a gestão do 

conhecimento. 

Pela importância que atribuímos à gestão do conhecimento nas organizações 

actuais, desenvolvemos e enquadramos o conceito no âmbito das organizações 

desportivas em geral, e do futebol em particular, realçando um conjunto de 

previsíveis alterações a introduzir na forma de entender as organizações e, muito 

particularmente, nas actividades e forma de actuar dos gestores desportivos do 

futebol. 

Após este longo e exaustivo enquadramento teórico, surgem os aspectos 

relacionados com o capítulo da metodologia. Neste domínio, apresentamos o 

modelo de análise orientador à concepção e desenvolvimento do estudo, 

identificamos a população e amostra utilizada, descrevemos todos os procedimentos 

metodológicos utilizados, até obter a versão final do questionário utilizado.  

Por fim, destacamos os aspectos relacionados com a recolha de dados, 

equipamentos e tratamento dos dados. Aqui, salientamos os aspectos de 

codificação dos dados e procedimentos estatísticos utilizados. 

Optamos por ocupar um capítulo, apenas com apresentação dos resultados, 

organizado em função da estrutura que tinha sido concebida no modelo de análise 

do estudo. Isto é, apresentamos os resultados de acordo com: (i) a caracterização 

das organizações desportivas do futebol (dados gerais, recursos humanos e 

recursos materiais); (ii) o perfil dos directores desportivos em cargos executivos (por 

nível hierárquico, por patamar de competição e respectivas comparações); (iii) a 

natureza das actividades de gestão (importância, tempo gasto e distribuição de 

responsabilidades pelos níveis considerados [director desportivo de topo, director 

desportivo intermédio e treinador].  
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Ainda sobre a natureza das actividades de gestão, apuramos a associação entre as 

variáveis em estudo neste âmbito, bem como a realização de uma comparação entre 

o futebol profissional e não profissional e a comparação entre os três patamares de 

competição [I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B]). 

De seguida elaboramos a discussão dos resultados, no respectivo capítulo. Em 

virtude dos resultados apresentados serem extensos, para melhor direccionar a 

nossa discussão, servimo-nos dos objectivos definidos e das respectivas questões 

inerentes, formuladas aquando da apresentação do problema, para especular em 

torno dos resultados encontrados e respectivo enquadramento com a revisão 

bibliográfica. 

As conclusões desta investigação surgem no último capítulo do estudo. Estas são 

descritas, também, em função dos objectivos operacionais definidos. Terminamos 

este capítulo com a apresentação de novos caminhos a desenvolver no futuro. 
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Capítulo I – APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 “ Porém os tempos mudam e com eles os problemas. Estes gastam-se antes de 

estarem resolvidos. E nós mudamos também, esmorecendo algumas relações, pondo 

cobro a outras e iniciando relações por novos rumos, mesmo sabendo que não há 

destino final, mas apenas linhas de navegação. Estamos sempre em viagem, à procura 

de nós mesmos, da nossa identidade e da nossa justificação. 

Jorge Olímpio Bento (2001) 

 

1.1 - Formulação do Problema 

No futebol impera, sobretudo, um espírito conservador, que não facilita o caminho às 

aventuras de exploração de novos rumos, mas também é verdade que não deixa de 

estar sujeito aos sinais do tempo.  

Se a essência da actividade se mantém, a forma de a olhar e a forma como lidamos 

com ela é completamente diferente. Para tal basta constatar as diferenças existentes 

entre a gestão tradicional e a gestão empresarial do futebol actual. 

Se a nossa análise se centrar apenas ao nível dos recursos humanos, com 

participação de relevo na direcção executiva do futebol das organizações 

desportivas, facilmente constatamos a importância decisiva dos cargos de 

presidente e de treinador principal dos clubes. 

Ou seja, de acordo com o modelo tradicional de gestão do futebol, o presidente da 

direcção ou o chefe de departamento de futebol, por competência delegada, e o 

treinador principal surgem como figuras principais, na definição e orientação da 

política desportiva destas organizações. 

A totalidade dos casos mostra-nos, com uma ou outra excepção, que os 

desempenhos das actividades inerentes aos cargos são realizados em regime 

profissional, para os treinadores, e em regime de voluntariado para o dirigente 

desportivo. 
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Com o aumento das exigências, a que as organizações desportivas do futebol estão 

sujeitas, nomeadamente as do desporto profissional, este modelo tradicional 

apresenta dificuldades em subsistir, pela ocupação, complexidade e abrangência 

que cada um destes cargos representa no funcionamento dos clubes actualmente. 

Por esta razão, mas também pelo valor económico do futebol profissional, enquanto 

negócio nos últimos anos, o interesse por esta actividade desportiva tem sido alvo 

de particular análise nas áreas do conhecimento da economia e gestão de 

empresas, como prova o crescente número de estudos e artigos de opinião 

disponíveis. 

Este é um indicador claro de que a dimensão económica do futebol assume uma 

importância cada vez maior, podendo mesmo ser considerada uma indústria com 

alguma representação no PIB nacional e com evidente mobilização de recursos 

humanos, de forma directa ou indirecta, no mercado de trabalho. 

 

Figura 1.1 - Ciclo de funcionamento lógico das Organizações do Futebol 

Se, no passado, o rendimento desportivo constituía o único fim a atingir, para 

satisfação dos associados e dos adeptos do clube, hoje, o equilíbrio entre o 

resultado desportivo e o resultado financeiro é a orientação estratégica a privilegiar, 

de modo a manter a satisfação dos simpatizantes do clube, o interesse dos 

accionistas e a viabilização da organização desportiva. 

Esta nova concepção implica mudanças estruturais e organizacionais significativas, 

quer no seu enquadramento legal enquanto clube e/ou sociedade anónima 

desportiva (SAD), quer na própria estrutura humana responsável pela gestão do 

futebol. 

A gestão do futebol deve equacionar sempre dois vectores de actuação: por um lado 

a vertente desportiva, por outro lado a vertente comercial. Isto é, quando falamos na 
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gestão do espectáculo do futebol, ele deve ser analisado enquanto jogo e enquanto 

negócio. 

Estes são aliás, os pontos de vista base, responsáveis por alguns conflitos nas 

equipas multidisciplinares de gestão do futebol, nas organizações. Se uns, os 

gestores, que dominam as ferramentas para intervir e potenciar a gestão do negócio, 

desvalorizam alguns aspectos do jogo, outros, os protagonistas do jogo, fiéis à 

cultura do futebol e aos seus códigos de conduta muito particulares, consideram os 

primeiros como intrusos e até mesmo “oportunistas”. 

Os conflitos entre equipas multidisciplinares são comuns a todos os sectores de 

actividade, precisamente pela sua posição de partida baseada em várias disciplinas. 

Assim, o primeiro pretexto de base para o desempenho do cargo de Director 

Desportivo (DD) do futebol passa pela visão desta actividade numa perspectiva 

interdisciplinar ou mesmo, em última instância, numa perspectiva transdisciplinar 

para uma análise acima do comum de cada disciplina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2 - Análise do rendimento nas organizações desportivas do futebol  

 

O DD do futebol deve estar apto a equacionar a complexidade do futebol negócio e 

a complexidade do futebol jogo. Este deve ter em conta que existe um conjunto de 

factores que influenciam directamente o rendimento em jogo, resultantes da própria 

organização interna do jogo (Lógica Interna do Jogo) e de um conjunto de factores 
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que influenciam indirectamente o rendimento desportivo, resultantes de múltiplos 

aspectos do funcionamento das organizações desportivas do futebol (Lógica Externa 

do Jogo). 

Os fundamentalistas do jogo, hiper valorizam os seus principais actores, os aspectos 

relacionados com o jogo, propriamente ditos, assim como tudo o que caracteriza a 

essência mais tradicional do futebol. Para eles, estas componentes constituem o 

núcleo duro da indústria do futebol, onde a paixão pelo jogo e as emoções assumem 

um papel preponderante. 

Por outro lado, os fundamentalistas do negócio, numa visão mais racional dos 

indicadores económicos, sobrevalorizam os aspectos emergentes e inovadores da 

gestão empresarial aplicada ao futebol, enquanto instrumentos capazes de 

produzirem mais valias financeiras para a consolidação dos objectivos e das 

estratégias destas organizações. 

É evidente a necessidade de criação de pontes de aproximação, entre os factores 

que são tradicionalmente considerados decisivos na estrutura de 

rendimento/performance dos jogos desportivos (tácticos, técnicos, físicos e 

psicológicos), desenvolvidos no treino e na competição, e os factores que decorrem 

do modelo organizacional e de gestão das organizações do futebol. 

Esta aproximação interdisciplinar deve constituir a principal preocupação no 

desempenho do cargo de DD do futebol, cujas competências devem equacionar as 

questões relacionadas com as lógicas (interna e externa) do jogo, como forma de 

garantir o melhor funcionamento sistémico da organização desportiva. 

O DD, enquanto quadro profissional, assume uma importância decisiva na gestão 

destas organizações. Está a tornar-se num dos activos estratégicos, com base no 

seu capital humano, alicerçado no seu conhecimento, qualificações e potencial 

inovador.  

Actualmente o capital humano chega mesmo a ser considerado como um dos 

activos mais valiosos das organizações, dada a sua correlação com os resultados 

alcançados. Não será por acaso que este capital está a ser alvo de interesse, 

assumindo-se como um dos elementos mais importantes para a competitividade das 

organizações do futuro.  
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Estamos claramente a caminhar para uma sociedade com características diferentes. 

A informação e o conhecimento estão no topo das preocupações, podendo mesmo 

considerar-se o conhecimento como um recurso chave das organizações e como 

factor crítico de produção. 

No caso das organizações do futebol, é comum atribuir significado especial aos 

jogadores que fazem parte dos quadros pela mais valia que originam os seus 

direitos desportivos. Menos usual é atribuir significado semelhante ao capital 

humano responsável pela direcção executiva do futebol, embora estes cargos sejam 

de importância decisiva, no bom funcionamento da organização como um todo. 

Estas considerações realçam a importância cada vez maior do DD nas organizações 

do futebol, em virtude da variedade da natureza das actividades que desenvolve e 

do seu “Know-How”, acumulado no funcionamento (conhecimento) interno da 

organização e no sector de actividade (contexto) em que actua diariamente. 

Nesta breve referência salientamos a necessidade deste actor se identificar com as 

dimensões do futebol, jogo e negócio, e a sua aptidão para intervir em contextos 

complexos, cuja variabilidade é constante, fazendo apelo à sua inteligência e à sua 

criatividade para o êxito da sua missão. 

Este processo consciente, de construção do conhecimento da organização e 

identificação das práticas organizacionais mais eficientes, é fundamental para a 

disseminação da informação e desenvolvimento do clube e/ou SAD. 

A competitividade, seja ou não desportiva, entre as organizações do futebol, tem 

vindo a centrar-se também sobre os activos intangíveis, com destaque para o DD, 

determinando a afirmação profissional deste cargo, considerado elemento chave na 

gestão do conhecimento da organização. 

A natureza das suas actividades na direcção executiva do futebol, permite 

estabelecer uma ligação funcional prioritária entre a administração da organização e 

o cargo de treinador principal da equipa, bem como em todo o conjunto de relações 

internas e externas à organização. 

Com as novas exigências normativas, a limitação dos recursos existentes, a 

concorrência característica do meio e a necessidade de sobrevivência destas 

organizações do futebol ao mais alto nível de competição, justificam-se algumas das 

transformações organizacionais para uma melhor dinâmica da organização. 
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As transformações organizacionais dos clubes e SAD’s, mais evidentes nos últimos 

tempos, têm-se verificado na procura do melhor modelo de organização, quase 

sempre centrado na contratação de um quadro intermédio especializado, em regime 

de exclusividade, responsável por todo o edifício do futebol. 

Chegamos desta forma às questões nucleares do nosso problema de investigação: 

Que perfil de Director Desportivo temos nas organizações do futebol em Portugal? 

Qual a natureza das actividades de gestão que desenvolve, no que se refere à sua 

importância relativa, tempo gasto relativo e grau de responsabilidade nestas 

actividades de gestão? Como se caracterizam as organizações do futebol, onde 

desenvolve as suas actividades? 

1.2 - Definição do Problema 

Actualmente, pela importância, complexidade e abrangência das questões relativas 

à política desportiva das organizações do futebol, por um lado, e pelo nível de 

ocupação, exigido aos cargos de presidente e treinador por outro, tornam necessário 

que a estrutura executiva do futebol seja reforçada. 

A discussão sobre a necessidade de criação de um cargo profissional de Director 

Desportivo intermédio (DDint), no seio das organizações do futebol, tem assumido 

alguma relevância, no sentido de melhorar a dinâmica da organização e sobretudo 

na procura de uma maior eficiência do modelo de gestão desportiva a implementar. 

Este gestor intermédio deverá assumir como principal responsabilidade a direcção 

executiva do futebol e poderá funcionar como elo de ligação entre a administração e 

o treinador da equipa profissional. 

A questão nuclear da nossa investigação está centralizada no estudo desta função 

na linha hierárquica das organizações do futebol. Isto é, pretendemos saber quem é 

e saber mais acerca da natureza do trabalho desenvolvido pela pessoa que ocupa 

este cargo intermédio, na estrutura das organizações do futebol. 

Muitas são as questões que podemos levantar à partida para uma melhor definição 

do nosso problema: 

Qual a designação atribuída a esta função? Qual a sua localização na estrutura da 

organização? Qual o perfil das pessoas que desempenham esta função nestas 

organizações? Qual o papel, tarefas e responsabilidades atribuídas a esta função no 
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funcionamento da organização? O que faz? Qual a natureza das actividades de 

gestão que desenvolve? Quais as mais importantes? Quanto tempo lhe dedica? Que 

estatuto tem na hierarquia? Que tipo de intervenção e responsabilidade tem na 

selecção e recrutamento dos recursos humanos da organização? Qual a intervenção 

e responsabilidade nas questões do treino e da competição? Qual o perfil de 

competências adequado para o desempenho da função? Quais os saberes inerentes 

a um bom desempenho da função? Que matéria(s) deve dominar? Que tipo de 

formação tem ou deve ter? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.3 - Representação gráfica das componentes base das organizações desportivas do 
futebol e enquadramento organizacional do nosso problema de investigação 

 

A figura 1.3 representa, de forma esquemática, a ligação funcional entre o vértice 

estratégico e o centro operacional, através de uma função intermédia cuja 

responsabilidade é gerir os fluxos de trabalho, informação e conhecimento entre 

estes dois níveis.  

Ora, é precisamente aqui que reside o nosso problema. Este localiza-se na gestão 

executiva das organizações do futebol, com particular destaque para este nível 

intermédio, procurando saber: (i) que perfil têm os DD para o desempenho desta 

função, com responsabilidades na gestão executiva, das organizações do futebol em 

Portugal? (ii) qual a natureza das actividades de gestão por eles desenvolvidas, no 
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que respeita à sua importância relativa, tempo gasto relativo e grau de 

responsabilidade? (iii) Como se caracterizam as organizações desportivas do 

futebol, em Portugal, onde estes DD desenvolvem as suas actividades de gestão. 

Em síntese, o nosso problema consiste em conhecer, descrever e analisar a 

natureza das actividades de gestão desenvolvidas pelo director desportivo, de nível 

executivo, no âmbito das organizações desportivas do futebol em Portugal.  

1.3 - Objectivos do Estudo 

Para uma melhor orientação metodológica do rumo a seguir ao longo da 

investigação, definimos um conjunto de objectivos operacionais, relacionados com o 

problema formulado. Os objectivos definidos são os seguintes:  

1º Objectivo 

Caracterização geral das organizações desportivas do futebol (clubes e SAD’s) em 

Portugal, a participar nos quadros competitivos profissionais (I Liga e Liga de Honra) 

e não profissionais (2ª divisão B), nas épocas de 2003 / 2004 e 2004 / 2005. 

2º Objectivo 

Caracterização dos Recursos Humanos e Recursos Materiais das organizações 

desportivas do futebol em Portugal, a participar nos quadros competitivos 

profissionais (I Liga e Liga de Honra) e não profissionais (2ª divisão B), nas épocas 

de 2003 / 2004 e 2004 / 2005. 

3º Objectivo 

Descrever e comparar o perfil dos directores desportivos em cargos executivos, das 

organizações desportivas do futebol em Portugal, a participar nos quadros 

competitivos profissionais (I Liga e Liga de Honra) e não profissionais (2ª divisão B), 

nas épocas de 2003 / 2004 e 2004 / 2005. 

4º Objectivo 

Descrever e comparar a natureza das actividades de gestão desenvolvidas pelos 

directores desportivos em cargos executivos, de acordo com a sua importância 

relativa, tempo gasto relativo e grau de responsabilidade, nas organizações 

desportivas do futebol em Portugal, a participar nos quadros competitivos 
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profissionais (I Liga e Liga de Honra) e não profissionais (2ª divisão B), nas épocas 

de 2003 / 2004 e 2004 / 2005. 

5º Objectivo 

Determinar o perfil profissional (competências) do Director Desportivo, numa visão 

dinâmica e prospectiva da sua realidade profissional, na Era do Conhecimento, nas 

organizações desportivas do futebol. 

1.4 - Delimitação do Estudo 

O estudo está limitado à modalidade de futebol, com incidência nas organizações 

desportivas que participam nos quadros competitivos do futebol sénior, quer 

profissional, quer não profissional. 

Das organizações desportivas do futebol não profissional, apenas foram 

consideradas aquelas que disputam os quadros competitivos da 2ª Divisão B. Este 

nível competitivo, embora considerado de não profissional, permite o acesso às 

competições profissionais e, algumas das organizações que nele intervêm, adoptam 

uma estrutura quase profissional ou mesmo profissional. 

O estudo pretende incidir sobre os gestores operacionais do futebol, ou seja, 

aqueles que assumem a sua direcção executiva. Os cargos responsáveis por esta 

direcção executiva são vários, em virtude dos modelos de gestão vigentes em cada 

organização desportiva. 

Em qualquer dos casos, independentemente da denominação dos cargos (e são 

bastantes), em cada organização podemos sempre considerar três níveis de 

intervenção: (i) presidente; (ii) director intermédio; (iii) treinador. 

Se no nível (i) e (iii) os cargos não apresentam qualquer alteração em todas as 

organizações, no nível intermédio (ii), as diferenças são muitas. Este director 

intermédio pode ser, o chefe de departamento de futebol, o vice-presidente do 

futebol, o director técnico, o director geral para o futebol, o gestor do futebol, o 

director desportivo, etc. 

Os treinadores e os presidentes das organizações não foram o alvo neste estudo, 

excepto quando, por razões de desempenho das suas funções, abrangiam em pleno 

a direcção executiva intermédia e operacional do futebol. 
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O estudo não pretende realizar uma análise exaustiva das tarefas dos directores 

executivos, mas apenas analisar a percepção que estes têm da importância, tempo 

gasto e responsabilidade num vasto conjunto de actividades de gestão, realizadas 

nas organizações desportivas do futebol. 

O estudo pretende ainda caracterizar as designações dos cargos dos recursos 

humanos existentes nas organizações do futebol, directamente envolvidos com a 

equipa principal de futebol. 

1.5 - Importância do Estudo 

O nosso estudo é o primeiro realizado sobre os recursos humanos das organizações 

desportivas do futebol, com particular incidência sobre os cargos de direcção 

executiva do futebol. 

Numa época de grandes mudanças estruturais nos clubes e SAD’s, a 

profissionalização destes cargos de direcção tem assumido grande importância na 

gestão destas organizações. 

Fazer a delimitação da sua intervenção profissional, no seio das organizações, 

parece-nos fundamental por uma questão de eficiência e conteúdo operacional, mas 

também para um melhor conhecimento das competências necessárias ao seu 

desempenho profissional. 

Caracterizar a natureza do trabalho desenvolvido pelos directores executivos do 

futebol, parece-nos uma tarefa fundamental e prioritária para perceber, com maior 

rigor e detalhe, as actividades de gestão desenvolvidas por estes. 

Na posse desta informação específica, contribuiremos para um corpo de 

conhecimentos especializados, sobre as organizações desportivas do futebol, sobre 

o perfil dos DD destas organizações e ainda sobre a natureza das actividades de 

gestão desenvolvidas, no que se refere à sua importância relativa, tempo gasto 

relativo e grau de responsabilidade assumida pelos DD, nas actividades de gestão 

do futebol. 

Este contributo será decisivo, em termos gerais, para caracterizar o trabalho do 

gestor desportivo profissional, e em particular, para caracterizar especificamente o 

trabalho do gestor operacional nas organizações desportivas do futebol. 
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A determinação do perfil profissional do director executivo do futebol, e mesmo a sua 

diferenciação em algumas das novas profissões e ocupações do desporto, 

contribuirá, em muito, para uma melhor delimitação das áreas de intervenção 

profissional, cuja realidade é, ainda, pouco diferenciada. 

O perfil profissional será um instrumento de grande valia, para determinar e definir 

um plano de formação adequado, actualizado e especializado, para estes actores 

desportivos. 

Se actualmente partimos das tarefas e funções desempenhadas pelos directores 

executivos do futebol, nas suas actividades de gestão, importa definir de forma 

exaustiva o seu perfil profissional e respectivas designações, para se encontrar o 

melhor plano de formação, por níveis de intervenção com os inerentes mecanismos 

de avaliação e de certificação por parte do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, para poder afirmar-se como profissão do desporto, com plano de 

carreira bem delimitado. 

Este processo pode contribuir de forma decisiva para uma melhor preparação dos 

recursos humanos necessários para a gestão profissional das organizações 

desportivas do futebol. 

Outro aspecto importante do nosso estudo, relaciona-se com a tomada de 

consciência que o director executivo do futebol deve ter, na utilização da gestão do 

conhecimento, dentro da organização desportiva, onde desempenha as suas 

atribuições profissionais. 

A gestão do conhecimento, enquanto instrumento de intervenção profissional, vai 

realçar o papel atribuído ao factor de produção “conhecimento” marcante nas 

organizações dos nossos dias. Apesar de ainda não ser comum a valorização deste 

activo, julgamos tratar-se de um aspecto a ter em consideração na competitividade 

das organizações desportivas do futebol, num futuro próximo. 

Este aspecto terá mais relevo quando a análise da performance das organizações 

do futebol, não se limitar apenas ao valor contabilístico do seu exercício, mas sim 

aos valores intangíveis, cujo papel é determinante no sucesso da organização. 
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Capítulo II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

“Toda a organização é o produto da forma como os seus membros pensam e agem, 

mude a forma como as pessoas pensam e interagem e poderá mudar o mundo.” 

Senge, P. (1995) 

“Gestão é decidir como é que o conhecimento existente pode ser melhor aplicado de 

forma a obter resultados.” 

Peter Drucker (1993) 

 

2.1 Recursos Humanos nas Organizações do Futebol 

O nosso estudo tem como preocupação central os recursos humanos, 

especialmente aqueles que têm funções directivas, nas organizações desportivas do 

futebol. 

Na sequência desta orientação, nada melhor que começar por clarificar alguns 

conceitos que suportam uma variedade relativamente alargada de cargos que 

existem nestas organizações do futebol. 

Antes mesmo de situar esta questão, numa abordagem cronológica e histórica, 

começaremos por clarificar a noção de recursos humanos, que decorre da lei de 

bases do desporto (Lei 30 de 2004), nomeadamente no seu artigo 33º. 

De acordo com o referido artigo, são recursos humanos do desporto, aqueles que 

actuam directamente na realização de actividades desportivas, nomeadamente os 

praticantes desportivos, treinadores e árbitros. 

Por outro lado, o mesmo artigo considera que outros recursos humanos participam 

no fenómeno desportivo, embora com intervenção diferente dos citados 

anteriormente. Nesta outra categoria, a lei considera-os recursos humanos 

relacionados com o desporto. Aqui incluem-se todos aqueles que, detentores de 

formação académica, formação profissional ou experiência profissional relevante em 

áreas exteriores ao desporto, desenvolvem ocupações necessárias ou geradas pelo 
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fenómeno desportivo, designadamente dirigentes desportivos, médicos, psicólogos e 

empresários desportivos. 

Esta classificação dos recursos humanos ajuda-nos a clarificar o nosso objecto de 

estudo. Está mais claro agora que o nosso alvo diz respeito aos recursos humanos 

relacionados com o desporto, nomeadamente aqueles que detêm responsabilidades 

directivas e cuja ocupação é necessária ao normal funcionamento das organizações 

desportivas e das actividades desportivas. 

Na mesma lógica de raciocínio citamos o artigo 35º, da mesma lei, relativo aos 

dirigentes desportivos onde destacamos a importância atribuída a este actor 

desportivo, nomeadamente na organização da prática do desporto e na defesa da 

ética desportiva, com destaque para a sua missão socialmente relevante.  

Por outro lado, o mesmo artigo remete-nos para a consulta de dois diplomas 

específicos, sobre as medidas de apoio para os dirigentes desportivos em regime de 

voluntariado e o enquadramento normativo da função de gestor desportivo 

profissional, talvez o aspecto com maior significado para o nosso estudo.  

Encontramos aqui, uma divisão estruturante sobre as actividades dos dirigentes 

desportivos: os que desenvolvem a sua actividade em regime de voluntariado, 

paralelamente à sua actividade principal, e que constituem a esmagadora maioria 

dos casos de direcção das organizações do associativismo desportivo; e os que 

desenvolvem a sua actividade directiva das organizações desportivas, enquanto 

gestores desportivos profissionais e que constituem ainda, um número reduzido no 

panorama desportivo nacional. 

A figura do gestor desportivo profissional é relativamente recente, apesar de existir 

uma vaga de fundo que realça a sua importância no modelo de funcionamento das 

organizações desportivas, nomeadamente nas do futebol. Esta mesma ideia é 

defendida pela Apogesd (Associação Portuguesa de Gestão de Desporto), conforme 

entrevista do seu Presidente, publicada no jornal A Bola (Almeida, 2004, 12 de 

Janeiro). 

Na evolução desta matéria, começou por surgir a introdução de um funcionário 

administrativo, a tempo inteiro, para resolver os problemas do dia-a-dia no 

funcionamento da organização, mas sem os poderes de direcção. Enquadram-se 

neste caso todos os funcionários designados de secretários gerais, assessores do 
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presidente ou da direcção para a vertente desportiva ou mais recentemente os 

secretários técnicos para dar apoio à equipa profissional. 

Em alguns casos, muito restritos, surgiu também a figura do director técnico, 

nomeadamente na região autónoma da Madeira, com autonomia nesta matéria por 

parte da secretaria regional do desporto, na colocação de quadros técnicos 

superiores na direcção e gestão das actividades desportivas das organizações do 

futebol. 

Historicamente, as colectividades desportivas e recreativas do associativismo 

desportivo elaboram os seus estatutos constituindo os corpos sociais destas 

organizações, com base na assembleia-geral, na direcção e no conselho fiscal, 

enquanto órgãos que zelam pelo seu funcionamento. 

Os elementos que constituem a direcção são responsáveis pela direcção executiva 

da vida destas organizações. Nesta direcção pode, ou não, estar contemplada uma 

estrutura hierárquica, respectivas atribuições e áreas de intervenção que, após a sua 

eleição, são definidas. 

Daqui resultam a esmagadora maioria dos dirigentes desportivos voluntários. 

Correia (2000); Soares e Correia (2005) Santos (2001) desenvolveram investigações 

sobre a análise da estrutura, missão e comportamento estratégico nas organizações 

desportivas, geridas por dirigentes voluntários. Ainda sobre esta temática, os 

estudos de Oliveira (2002, 2005, 2006), Oliveira, Sarmento, Carvalho e Bilhim (2003) 

e Válaga e Oliveira (2004), são uma referência nacional. 

À medida que as exigências desportivas e organizativas vão aumentando, cada 

organização procura encontrar a solução mais adequada à sua realidade. Quase 

sempre procuram-se soluções no caminho da profissionalização ou de ocupação a 

tempo inteiro de um elemento da organização, sem se equacionar o perfil de 

competências ou mesmo sem estar claramente definido o seu conteúdo funcional e 

a natureza das actividades a desenvolver. Digamos que ainda se tratam de cargos 

indiferenciados. 

Neste momento estamos num processo de transição relativamente à definição e 

afirmação dos vários cargos existentes nas organizações desportivas do futebol, 

reflexo da necessidade de reestruturação funcional a que estão sujeitas e à opção 

por uma via de gestão profissional da organização, para vencerem desafios futuros. 
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O Futebol vai clamando por uma crescente especialização em diferentes funções e 

tarefas (do jogador ao treinador e ao árbitro, do fisioterapeuta ao médico, do chefe 

de departamento ao presidente do clube) pelo que exige, cada vez mais, dos seus 

intervenientes, competências e conhecimentos em quantidade e qualidade 

adequados (Garganta, 2001). 

O mesmo autor refere ainda que: 

“a profissionalização, aos diversos níveis de intervenção, parece-nos um imperativo ao 

qual urge responder, com base em ideias claras e alijadas de preconceitos, o que 

implica que tal não seja conotado com a descaracterização do jogo, devida à morte da 

emoção e à sua substituição pela austeridade da racionalização. O que se exige é, como 

em qualquer outra actividade humana, que os agentes desportivos possuam 

conhecimentos e competências à medida das exigências”. Garganta (2002, p. 79) 

2.1.1 Análise de Cargos 

Nos últimos tempos temos sido invadidos por várias terminologias relativas ao 

desempenho de cargos no âmbito das organizações desportivas do futebol, das 

quais nem sempre sabemos os limites das suas responsabilidades e competências, 

nem de que forma interagem com o restante quadro de recursos humanos 

tradicionais, no funcionamento destas instituições. 

Se, no passado, as funções do presidente e do treinador, caracterizavam os dois 

níveis hierárquicos de tomada de decisão sobre a gestão das organizações 

desportivas, sendo o primeiro – director – de natureza directiva, administrativa e 

financeira, o segundo – técnico – de maior intervenção operacional (seleccionador 

do grupo de jogadores, coordenador do staff técnico e elaboração dos programas de 

treino), na actualidade a dinâmica funcional destas organizações implica uma 

estratificação hierárquica mais complexa e a atribuição de novos cargos e 

competências dentro da mesma. 

Por esta razão encontramos, hoje, cargos de director geral do futebol, director 

desportivo, manager, director técnico, coordenador técnico, supervisor técnico, 

secretário técnico, gestor de activos, gestor de imagem, coordenador da 

prospecção, etc., cujas responsabilidades e competências que, por vezes não estão 

bem delimitadas no universo de intervenção profissional, dentro da organização, e 

muito menos para a esmagadora maioria dos simpatizantes do futebol. 
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Sobre este assunto refere Chiavenato (1990), relativamente à definição de cargo, 

bem como à sua descrição e análise de cargos, que o cargo é um conjunto de 

funções, composto de tarefas e atribuições, desempenhadas por uma pessoa com 

uma posição definida na estrutura organizacional (organograma) e sendo importante 

definir (i) o seu nível hierárquico, (ii) área ou departamento de acção, (iii) o seu 

superior hierárquico e (iv) os seus subordinados. 

A descrição dos cargos é o processo que consiste em enumerar tarefas e/ou 

atribuições do cargo (o que se faz), a periodicidade da sua execução (quando faz), 

os métodos utilizados para a realização das tarefas (como faz) e os objectivos do 

cargo (porque faz). Utilizando esta via podemos chegar à definição de um conjunto 

de deveres e responsabilidades do cargo, que lhe dão um carácter individualizado e 

distinto dos outros. Isto permite classificar os aspectos intrínsecos do cargo (título, 

hierarquia e conteúdo). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 - Enquadramento do cargo no organigrama. Adaptado de Chiavenato (1990) 

A análise dos cargos ocupa-se com as exigências que o cargo tem, caracterizando 

os aspectos extrínsecos ao mesmo, de acordo com algumas especificações 

(requisitos mentais e físicos, responsabilidades e condições de trabalho). 

Os métodos utilizados para descrição e análise dos cargos podem ser: (i) 

observação directa, (ii) elaboração de um questionário, (iii) entrevista directa e (iv) 

métodos mistos. Estes métodos constituem-se como instrumentos fundamentais 

para elaboração de uma classificação das profissões.  
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2.1.2 - Classificação Nacional das Profissões 

Em Portugal existe um documento do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP) com a Classificação Nacional das Profissões (CNP-94), onde constam grupos 

e sub grupos de profissões, com base no tipo de tarefas desenvolvidas pelas 

pessoas, respectivas exigências e competências, contribuindo desta forma para uma 

descrição geral dos cargos e funções que desempenham. 

Este é um documento de apoio precioso, relativamente à definição das profissões 

relacionadas com o futebol, por analogia com o trabalho empresarial, com particular 

destaque para os cargos de direcção desempenhados pelos dirigentes desportivos 

do futebol, nomeadamente aqueles que exercem as suas funções enquanto 

gestores desportivos profissionais. 

Por curiosidade, e para delimitar o âmbito de intervenção considerado nesta lista de 

profissões, abordaremos o cargo de treinador. O caso dos praticantes desportivos 

profissionais não será sujeito a apreciação, por estar fora das preocupações centrais 

do nosso estudo. Procuraremos ainda nesta lista, referências aos cargos 

administrativos, que se conhecem no futebol, como sejam o de secretário-geral ou 

de secretário técnico. 

Passaremos a descrever o conteúdo expresso na CNP-94, relativo aos seguintes 

cargos: 

2.1.2.1 - Directores Gerais 
Os Directores Gerais (Grupo Base 1.2.1.0) gerem uma empresa ou um organismo, 

definem e formulam a política da empresa, cuja actividade planeiam, dirigem e 

coordenam, em conformidade com as directivas de um conselho de administração, 

perante o qual são responsáveis pelas actividades desenvolvidas e os resultados 

obtidos.  

As funções consistem em: a) Definir e formular a política da empresa ou do 

organismo; b) Planear e dirigir o conjunto de actividades; c) definir e aplicar 

directivas em colaboração com outros directores que lhe estão subordinados; d) 

Apreciar as actividades e os resultados da empresa ou organismo e apresentá-los 

ao conselho de administração ou a um órgão de direcção; e) representar a empresa 

ou o organismo nas suas relações com terceiros, designadamente, com poderes 
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públicos e outras entidades; f) Exercer outras funções similares; g) coordenar outros 

trabalhadores. 

Este grupo base insere a profissão de director geral (CNP 1.2.1.0.05), com as 

responsabilidades já descritas para este mesmo grupo, em colaboração com 

directores de serviços e/ou outros quadros superiores, de acordo com os poderes 

que lhe são delegados pelo conselho de administração.  

O director geral participa na definição dos objectivos da empresa ou organismo e 

elabora e/ou aprova as linhas de actuação e programas de execução da política a 

implementarem, em colaboração com os quadros superiores das várias áreas; 

coordena as actividades das diferentes áreas; implementa controlos administrativos; 

introduz medidas correctivas e ajustamentos necessários, com vista à obtenção dos 

objectivos estabelecidos. 

Ainda podemos encontrar na CNP o grupo base 1.3.1.9. que descreve a profissão 

de director e gerente de organização sanitária, recreativa, desportiva, cultural e 

outras (1.3.1.9.05) e a profissão de director de serviços recreativos, culturais e 

desportivos (1.2.2.9.15) onde são referidas competências similares às descritas para 

os directores gerais. 

2.1.2.2 - Treinador 
As competências atribuídas ao cargo de treinador, de acordo com a CNP-94 (grupo 

base 3.4.7.5 – atletas, desportistas e trabalhadores similares; 3.4.7.5.20 - treinador 

desportivo) são relativas ao “ensino das técnicas e das regras de uma determinada 

modalidade desportiva e prepara os jogadores individualmente e/ou em equipas 

para provas de competição em que têm de participar; explica e demonstra as 

técnicas da modalidade desportiva e observa as repetições feitas pelos jogadores e 

corrige-os; organiza treinos para reforçar a aprendizagem das regras e técnicas 

específicas da modalidade; desenvolver a resistência e capacidades físicas 

individuais e estruturar os esquemas tácticos da equipa; procura desenvolver nos 

desportistas o sentido de responsabilidade pelo cumprimento das regras da 

modalidade e de disciplina; estuda os sistemas tácticos de atletas e equipas 

adversárias, elabora planos de actuação adequados para os suplantar e dá 

respectivas orientações aos jogadores; aconselha-os sobre as regras de vida, 

higiene e de saúde a seguir, para manterem as condições físicas e psíquicas 
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adequadas, a fim de obterem o rendimento máximo nas competições; acompanha-

os nas provas ou encontros, dando-lhes indicações complementares sobre as 

modificações tácticas e comportamentos individuais a adoptar, face aos 

comportamentos e características dos adversários. Por vezes é incumbido de 

ministrar preparação física adequada à modalidade”. 

Como podemos constatar as tarefas atribuídas ao treinador estão circunscritas à 

relação deste com os jogadores, no treino e na competição, exercendo influência 

directa nos pressupostos do rendimento desportivo.  

Acreditamos também de que o rendimento desportivo não depende apenas de 

questões relativas à metodologia do treino, mas também do contexto organizacional 

da instituição (clube) onde desenvolvemos a nossa actividade (Bauer e Ueberle 

1988; Maçãs, 1997; Castelo 1994; 1996), sendo natural e até desejável que a função 

do treinador, principal responsável pelo rendimento desportivo da organização, 

participe activamente noutros domínios de intervenção para a tornar mais sólida e 

eficiente na procura do resultado desportivo, bem como na elaboração de planos 

estratégicos para o seu desenvolvimento. 

Esta noção mais globalizada da intervenção do treinador implica, por um lado, 

competências e actuações mais abrangentes dentro da organização e, por outro 

lado, uma nova concepção relativa ao papel deste na estrutura.  

Esta mesma ideia é defendida por (Pires, 2005a, p. 10): 

“Esta actividade cada vez mais se integra em cenários macro de compreensão da 

realidade, sem os quais não é possível agir com eficiência e eficácia, como é possível 

perceber das palavras dos mais diversos treinadores desportivos (…) no domínio do 

treino desportivo, sentem que o seu estádio de evolução de conhecimentos os obriga a 

olhar para o desporto através de um paradigma mais amplo, de maneira a melhor 

compreenderem os contextos e os quadros teóricos que envolvem a dinâmica da 

competição”. 

2.1.2.3 - Secretário Técnico 
De acordo com CNP-94, por analogia, esta profissão poderá ser analisada de 

acordo com o grupo base 4.1.1.5 – secretários – sendo as pessoas responsáveis por 

assegurar as actividades de comunicação do secretariado duma secção ou serviço. 

Assim, o secretário (4.1.1.5.05) “assegura as actividades de comunicação e 

documentação do secretariado duma secção ou serviço. Estenografa cartas, 
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relatórios e outros textos; dactilografa notas estenográficas, relatórios, minutas e 

manuscritos; classifica correspondência e outros documentos e distribui-os por 

outras secções e serviços; prepara os processos, juntando correspondência 

recebida e outros documentos e informações; marca reuniões aos superiores 

hierárquicos; mantém actualizada a agenda de trabalho dos profissionais que 

secretaria; recebe, anuncia e encaminha pessoas e transmite mensagens; secretaria 

reuniões e elabora as respectivas actas”. 

O âmbito das tarefas desempenhadas pelas funções de secretário pode ser de 

algum modo transferida e adaptada para os secretários técnicos, com ajustamentos 

específicos, no contexto profissional da sua intervenção e em ligação directa com o 

quadro técnico da equipa.  

Talvez por esta razão, entre os perfis profissionais de recrutamento para a função 

também se considere ex – treinadores, estando mesmo regulamentado a 

necessidade do nível II (da carreira de treinador) para o desempenho destas 

funções. Isto sugere-nos que as suas funções têm um relacionamento íntimo com a 

função dos treinadores de futebol, sem contudo existir um documento formal relativo 

às funções do referido cargo ou simplesmente a justificação da necessidade deste 

nível de curso de treinador, para o desempenho das suas funções. 

Apesar da institucionalização funcional do secretário técnico no futebol, poucas são 

as referências formais relativas às suas atribuições. Apenas encontramos uma 

citação relativa ao secretário técnico, no regulamento de provas oficiais (RPO) da 

Federação Portuguesa de Futebol, no ponto 115.05 do seu artigo 115: “O cargo de 

secretário técnico em clubes da II Divisão B e III Divisão nacionais deve ser 

desempenhado por quem esteja, no mínimo, habilitado com o II nível da formação 

de treinadores de futebol”.  

2.1.3 - Outros Cargos / Profissões 

Nos últimos anos temos assistido ao aparecimento de outros cargos, com novas 

designações, relacionados com a indústria do futebol. Estas profissões têm sido 

mais evidentes, na vertente directiva das organizações desportivas, já que no 

quadro humano do centro operacional destas organizações, o profissionalismo dos 
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treinadores, jogadores e técnicos de apoio é uma realidade já consolidada, com 

pequenas alterações a registar. 

O surgimento destas novas profissões incide, principalmente, na estrutura de topo 

de comando e, em alguns casos, em lugares intermédios da sua linha hierárquica. 

Podemos afirmar que estamos perante algumas transformações, no que respeita 

aos cargos de direcção, tradicionalmente desempenhados em regime de 

voluntariado, para cargos de direcção e/ou administração a tempo inteiro, ao abrigo 

do estatuto de gestor desportivo profissional. 

Noutros casos, estamos perante o desempenho profissional de cargos de nível 

intermédio, a tempo inteiro, responsáveis por todos os aspectos operacionais de 

funcionamento de um departamento ou da totalidade da organização. 

Este gestor desportivo profissional pode estar mais direccionado para cada uma das 

questões de direcção administrativa, financeira e desportiva ou em simultâneo com 

todas elas, havendo níveis intermédios de responsabilidade para cada uma delas. 

O modelo adoptado depende muito da dimensão e complexidade da organização 

desportiva e da cultura existente nessa organização. 

Abordaremos alguns dos casos mais paradigmáticos das novas profissões, no 

futebol, tentando fazer a sua análise e enquadramento profissional. 

2.1.3.1 - Manager 
Esta profissão do futebol não se encontra muito vulgarizada entre nós. O termo 

anglo-saxónico, Manager, vulgarmente utilizado no futebol inglês que, segundo o 

dicionário5 se refere à pessoa responsável por controlar ou administrar o todo ou a 

parte de uma empresa ou organização similar, é a pessoa responsável pelas 

actividades, tácticas e treino das equipas desportivas.  

Em Portugal, esta designação anglo-saxónica não se encontra muito disseminada 

até porque, culturalmente, a figura do treinador, nomeadamente o treinador principal, 

desempenha um papel fundamental e abrangente na definição e implementação da 

política desportiva das organizações desportivas, a grande maioria das vezes num 

horizonte temporal de curto prazo.  

                                                 
5 New Oxford Dictionary of English (1998) edited by Judy Pearsall, Clarendon Press – Oxford. 
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As organizações desportivas, apesar de inseridas em competições profissionais, 

alicerçam os seus modelos de gestão em estruturas organizativas simples cujo 

poder é centrado em duas ou três pessoas, entre as quais, o treinador principal.  

Em muitos casos o treinador, como agente desportivo profissional, surge muito 

próximo e com grande influência na estrutura directiva, que decide. Esta estrutura, 

na maioria dos casos, funciona em regime de part-time ou em regime de não 

exclusividade profissional.  

Por esta razão, a figura do treinador assume sempre um papel de relevo, com 

interferência directa em vários domínios da actividade do clube, ultrapassando em 

muito as competências primárias e exclusivas da actividade de treinador, neste caso 

muito mais próximas da actividade de Manager. 

Será interessante citar as declarações de Mourinho6, sobre o conceito da função de 

Manager aplicado no futebol inglês: “Inglaterra interessa-me por fazer prevalecer o 

conceito do ‘Manager mais do que o treinador: ocupa-se de tudo, do onze para o 

jogo à organização”. 

Nesta mesma linha repare-se, por exemplo, nas declarações do treinador do Paris 

SG, Luiz Fernandez7, quando refere que “gostaria de ser Treinador – Manager para 

gerir toda a vertente desportiva.”  

Podemos constatar claramente neste tipo de afirmações, a ambição e importância 

em desempenhar competências para lá das classicamente atribuídas ao domínio da 

profissão de treinador. Além das questões de intervenção técnica, surgem outras, no 

domínio da organização e da gestão, que podem contribuir para o aparecimento de 

novas profissões no sistema desportivo. Para a sua profissionalização, é preciso 

melhorar, de forma significativa, as questões relacionadas com os recursos 

humanos, o planeamento, a política desportiva, a formação, etc. Por estas razões 

Baptista e Colaço (2000) estabelecem uma analogia entre as tarefas do treinador e 

do gestor. 

 

 
                                                 
6 Conforme transcrição realizada no jornal Record a 18 de Março de 2004, do excerto da entrevista 
cedida ao jornal diário desportivo de Milão, “La Gazzetta dello Sport”. 
7 Conforme transcrição realizada no jornal A Bola a 13 de Março de 2003, do excerto da entrevista ao 
diário francês “Le Parisien”. 
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2.1.3.2 - Director Técnico Nacional 
O Cargo de Director Técnico Nacional foi criado por despacho n.º 9/76 de 17 de 

Março de 1976, revisto pelo despacho n.º 5/82 de 2 de Agosto, do Secretário de 

Estado dos Desportos e está instituída no quadro do sistema federado (Marcelino, 

Pires e Colaço, (1998); Marcelino (1997)). 

O despacho n.º 9/76 definia o estatuto dos directores técnicos nacionais, como 

sendo um técnico especialista que, pela sua competência, conhecimento, 

experiência, prática e referências curriculares, teria uma autoridade reconhecida no 

domínio técnico-pedagógico da especialidade, com funções e campo de intervenção 

no desporto federado, bem delimitado, e ainda uma relação directa com os serviços 

centrais da Direcção Geral dos Desportos. 

Este estatuto vigorou a título experimental e foi revisto pelo despacho n.º 5/82, de 2 

de Agosto de 1982, onde ficou expresso o estatuto do director técnico desportivo. 

Esta função está directamente relacionada com o desporto federado e, em 

particular, com o seu papel no seio das federações desportivas. Entre outras 

atribuições, são claras as tarefas relacionadas com a coordenação dos planos 

nacionais de desenvolvimento das modalidades desportivas, daí a sua ligação 

funcional ao organismo da administração pública desportiva, cuja homologação do 

contrato dependia do Director Geral dos Desportos. 

Actualmente, no seio de muitas federações desportivas, este técnico continua a 

assumir as competências que o despacho citado lhes conferia, com eventuais 

ajustamentos e actualizações, assumindo-se como uma peça fundamental do plano 

de desenvolvimento das modalidades. 

De acordo com Marcelino, Pires e Colaço (1998) o perfil das funções do director 

técnico nacional está perfeitamente institucionalizado, no quadro do desporto 

federado, com o objectivo de descodificar a comunicação entre o vértice estratégico 

e o centro operacional destas organizações, cada uma delas com uma linguagem 

própria. 

No caso da Federação Portuguesa de Futebol, apesar da introdução do cargo já ter 

sido equacionado, por razões várias, nunca foi institucionalizado. Paradoxalmente, a 

estrutura técnica da FPF contempla um órgão central de carácter nacional, onde 

existem os técnicos nacionais, os órgãos periféricos e descentralizados dos 
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gabinetes técnicos das associações distritais, onde existem os directores técnicos 

distritais. 

As missões e competências destes directores técnicos distritais, derivam da lógica 

de aplicação do estatuto do director técnico nacional, criado para as federações 

desportivas. Assim, fizeram corresponder o director técnico distrital, para a estrutura 

distrital e o director técnico do clube (nos casos em que é aplicado) para o nível mais 

baixo da estrutura associativa, os clubes. 

O caso da FPF prevê, ainda, na sua estrutura orgânica, um coordenador técnico 

nacional, que é responsável, entre outras coisas, pelos directores técnicos distritais. 

Pensamos que os próprios cargos de coordenação ou supervisão técnica, 

vulgarmente referenciados por coordenadores técnicos ou supervisores técnicos da 

modalidade, ou apenas circunscritos a determinadas unidades orgânicas de uma 

organização (e.g. coordenadores técnicos do futebol juvenil), derivam do estatuto do 

director técnico nacional. 

As organizações do futebol onde operam um conjunto de técnicos, na mesma 

unidade orgânica, têm sentido a necessidade de implementar modelos de gestão 

que preconizam a resolução de um conjunto variado de questões técnico-

metodológicas, que suportam as intervenções conceptuais e operacionais dos seus 

técnicos.  

Esta função de orientação técnica mais abrangente, normalmente desempenhada 

por técnicos mais experientes, tem ajudado no esforço do trabalho de equipa, que é 

necessário desenvolver no funcionamento de clubes ou de departamentos mesmo 

que, para tal, poucas sejam as orientações profissionais que existem para o 

desempenho desta função de gestão.  

À boa maneira portuguesa, acreditamos que as capacidades de adaptação, de 

criatividade, de intuição e de liderança, que caracterizam os nossos técnicos, tendo 

por base as suas competências técnicas e interpessoais, permitem-lhes a resolução 

de problemas de forma “criativa”. 

Mas estas competências não são suficientes para o desempenho de funções de 

coordenação e de direcção. Nestes casos, as competências conceptuais e 

estratégicas são decisivas para a definição de planos de desenvolvimento das 

organizações desportivas. 
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2.1.3.3 - Director Desportivo 
No início da abordagem aos recursos humanos das organizações desportivas, 

sentimos necessidade de recorrer à classificação utilizada na Lei de Bases do 

Desporto (Lei 30/2004), para fazermos uma delimitação do conceito inerente aos 

dirigentes desportivos. 

Desse texto constatámos a polivalência da expressão “director desportivo”, 

relativamente ao desempenho do cargo de dirigente desportivo em regime de 

voluntariado ou enquanto gestor desportivo profissional. Isto quer dizer que, sob esta 

mesma designação, podemos estar a falar de perfis de intervenção e de modos de 

operar completamente diferentes. 

Tratando-se de um conceito nuclear do nosso estudo, sentimos necessidade de 

melhor clarificá-lo e melhor delimitá-lo, em virtude do seu carácter polissémico. 

Quando nos referimos ao director desportivo, em sentido lato do conceito, podemos 

estar a referir-nos a vários cargos de direcção executiva das organizações 

desportivas do futebol. Todos os cargos inerentes aos membros da direcção de uma 

organização desportiva, definidos pelos respectivos estatutos, podem ser 

considerados como sendo de director desportivo.  

Neste caso, desde o presidente e principais vice-presidentes, bem como todos os 

restantes directores, vogais da direcção, secretários e até mesmo os tradicionais 

seccionistas, que participam na vida diária destas organizações, podem reivindicar o 

estatuto de DD.  

O DD, no sentido estrito do conceito, refere-se a um cargo de direcção executiva 

intermédia e operacional, com tendência progressiva, para que o seu desempenho 

seja realizado de acordo com o estatuto de gestor desportivo profissional. 

Na actual realidade do futebol nacional, temos ainda algumas situações que fogem 

ao conceito apresentado, mesmo no designado futebol profissional, por razões de 

funcionamento interno dessas organizações. Mas muitos são os casos onde o cargo 

intermédio (de direcção ou não), operacional e em regime profissional, existe. 

A designação do cargo de director desportivo ainda não reúne consenso alargado, 

devido às variantes existentes. No entanto, constatamos uma certa tendência para a 

implantação da sua designação e, consequentemente, à sua delimitação funcional. 
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A delimitação do conteúdo funcional deste actor desportivo, apresenta diferenças de 

intervenção profissional, resultantes do contexto específico de actuação, de acordo 

com o com o modelo organizacional de cada organização desportiva.  

O DD está a assumir-se como um gestor desportivo profissional, com intervenção 

dominante na direcção executiva do futebol dos clubes ou SAD’s, com particular 

ênfase na dimensão desportiva, podendo mesmo, em alguns casos, assumir 

responsabilidades na dimensão administrativa e/ou financeira. 

Nos clubes de futebol, ditos tradicionais, as actividades de gestão do futebol são 

assumidas pelos presidentes da direcção, pelo vice-presidente para o futebol 

(também designado de chefe de departamento de futebol) e outros directores, sob 

uma direcção executiva em regime de voluntariado. 

Esta designação, não uniforme, dos cargos de direcção executiva do futebol, pode 

induzir algumas dificuldades na caracterização do perfil funcional deste actor 

desportivo. 

Inclusivamente, aquando da elaboração do questionário utilizado no nosso estudo, 

tivemos de optar por definir o Director Intermédio, o nível médio hierárquico de 

responsabilidade na organização, dados os diversos cargos que podem ser 

desempenhados na gestão intermédia do futebol (e.g. Vice-presidente do futebol, 

chefe de departamento de futebol, director desportivo, director executivo, gestor do 

futebol, administrador do futebol, etc.). 

2.1.3.3.1 - Realidade Internacional 

As referências internacionais aos cargos de gestão no desporto são variadas. Em 

termos genéricos existe a designação de “Sport Manager”, que pode ser traduzido 

por gestor desportivo. Este pode ser aplicado a um vasto conjunto de actividades de 

gestão, no domínio do desporto, com aplicação abrangente (banda larga), pouco 

específica e cuja informação, sobre a intervenção concreta desta actividade, é 

mínima. 

A referência que melhor traduz o nosso conceito de director desportivo, é a 

designação de “Athletic Director”, com forte consolidação no meio desportivo 

universitário dos Estados Unidos da América e do Canadá. A administração de toda 

esta realidade desportiva, com larga tradição nestes países, está a cargo deste 
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gestor desportivo profissional, cujo perfil de competências e responsabilidades está 

bem delimitado, tal como a carreira profissional. 

Neste caso, o gestor desportivo assume a responsabilidade administrativa, 

financeira e desportiva do desporto universitário; resolve e gere questões relativas 

aos atletas, no contexto académico e desportivo, supervisiona e dirige questões 

técnicas do grupo de treinadores e é responsável por todo o staff de apoio, que faz 

parte da sua equipa de trabalho. 

Por norma, este cargo de ‘Athletic Director’ é desempenhado após vasta experiência 

nestas organizações desportivas universitárias, onde a função de treinador, ao longo 

dos seus diferentes níveis de intervenção, é um requisito fundamental para transitar 

para as funções de administração do desporto. 

A experiência e valência de treinador são importantes para conhecer os problemas 

característicos do meio (organização interna, organização dos quadros competitivos, 

gestão da equipa, estatutos de estudantes/atleta, orçamentos, etc.), o que lhe 

permite, mais tarde, assumir responsabilidades mais abrangentes (Fitzgerald, 

Sagaria e Nelson, 1994; Ciegiene e Laskiene, 2003; Fahlström, 2002). 

Para corroborar a importância atribuída ao desempenho destes cargos profissionais, 

neste sistema de organização desportiva, citamos a publicação periódica da "Coach 

and Athletic Director" e respectiva web page (coachad.com) com temas relacionados 

com a intervenção profissional destes agentes. 

A reforçar esta última ideia, existem uma quantidade enorme de estudos realizados 

neste universo desportivo, com particular destaque nas ciências do desporto, 

nomeadamente na área da organização e gestão do desporto. Esta produção 

científica contribui, em muito, para o conhecimento produzido em cada uma destas 

áreas e para o aperfeiçoamento deste sistema de organização desportiva 

(Danylchuk e MacLean, 2001; Costa, 1997; Fitzgerald, Sagaria e Nelson, 1994; 

Hatfield, Wrenn e Bretting, 1987; Lambrecht, 1987; Hoch, 2003a, 2003b; Drakou, 

Tzetzis, Anagnostou e Kioumourtzoglou, 2002; Battistelli e Guicciardi, 2000; Alves, 

2002, 8 de Novembro; Cavero, 2005). 

No futebol europeu, em particular no caso da Alemanha, alguns clubes utilizam 

algumas das suas figuras mais mediáticas, enquanto jogadores e/ou treinadores, 

para ocuparem cargos de relevo na administração das respectivas organizações. 
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Um dos exemplos mais citados, do cargo de DD, desempenhado num passado 

recente, é o caso de Jorge Valdano, no Real Madrid. Depois de ter sido jogador e 

treinador de futebol, assumiu a responsabilidade da direcção geral do futebol deste 

histórico clube. Citamos o que este pensa ser uma das suas tarefas, expressa em 

entrevista8: 

“O departamento de marketing quer que o Ronaldo vá assinar camisolas para o Corte 

Inglês todos os dias; e eu digo que não. Ele precisa é de dormir a sesta. O departamento 

financeiro quer que se joguem setenta jogos por época; eu tenho de dizer que não, caso 

contrário vai ser impossível ter espectáculo.” Venda e Marques (2002) 

Ainda sobre o cargo de DD, desempenhado por Paulo Futre ao serviço do Atlético 

de Madrid, podemos constatar que as suas funções passavam por desenvolver 

actividades de planeamento do plantel, como se pode constatar pelo texto de 

Pereira Ramos (2003, 13 de Março): “Não teria qualquer sentido prolongar por mais 

tempo a permanência numa conjuntura em que as grandes decisões, como a 

planificação do plantel para a próxima temporada, já não passariam pelas suas 

mãos”.  

2.1.3.3.2 - Realidade Nacional 

No nosso país cada vez mais se ouve falar no cargo de DD, mas os limites da sua 

intervenção profissional estão longe de estar clarificados. Este cargo não é exclusivo 

do futebol, havendo referências também em modalidades como o basquetebol e 

ciclismo. 

No caso do futebol, modalidade central do nosso estudo, as primeiras referências a 

este cargo surgiram no Sporting Clube de Portugal, na época 93/94 e/ou 94/95, com 

a contratação de um treinador de futebol9, para uma função administrativa, na 

dependência hierárquica do treinador principal. O conteúdo funcional deste cargo 

nunca foi exaustivamente definido, na opinião pública, embora tenha sido uma 

função pioneira nesta área, que se prolongou por vários anos. 

Outros exemplos surgiram, neste domínio, no desempenho da função de director 

profissional do departamento de futebol, a tempo inteiro. 

                                                 
8 Concedida à “Revista Pessoal” da Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos de Recursos 
Humanos, conduzida por Venda e Marques (2002). 
9 Luís Norton de Matos, foi contratado SCP, por indicação do treinador principal da época, Carlos 
Queiroz, tendo sido pioneiro nestas funções. 
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Recentemente, numa função denominada director executivo do futebol ou de 

administrador do futebol10, foi exercida, numa primeira fase no Sporting, Soc. 

Desportiva Futebol, SAD, e posteriormente no Alverca, Futebol SAD. 

Estes foram alguns dos exemplos mais expressivos de introdução de cargos de 

direcção executiva do futebol, remunerados e em regime profissional. 

Citamos seguidamente, outros exemplos do exercício deste cargo de director 

desportivo, no futebol nacional, com referência às razões da necessidade de 

introdução deste cargo, alguns atributos importantes para o desempenho da função 

e os domínios de intervenção inerentes ao seu exercício profissional. 

Comecemos pelo texto de Cravo (2003, 23 de Outubro) relativamente à 

apresentação do novo DD11 da União Desportiva de Leiria, cujos atributos, que 

estiveram na origem da sua escolha, foram o seu trato fácil, inteligência, grande 

capacidade de trabalho, seriedade e experiência no mundo do futebol. A introdução 

desta função tem por objectivo melhorar a ligação da SAD, com os jogadores e 

equipa técnica da União de Leiria, ou seja, o director desportivo será o elo de ligação 

entre a SAD e o departamento de futebol. 

Outro registo digno de referência, prende-se com as funções de director geral do 

futebol da SAD do Benfica, numa primeira fase, e a escolha do mesmo elemento 

para as funções de director desportivo, com relato das respectivas atribuições. A 

importância desta citação decorre da consideração que a instituição Sport Lisboa e 

Benfica tem no panorama desportivo nacional, bem como da procura, por parte da 

administração da SAD, de um novo modelo de orientação para o funcionamento do 

futebol do Benfica. Esta matéria é um assunto de interesse fundamental para os 

propósitos do nosso estudo. 

Assim, de acordo com as funções de director geral do futebol12 da SAD do Benfica, 

refere que a sua principal tarefa dos últimos anos foi a de tentar colocar jogadores 

noutros clubes, por empréstimo e a título definitivo, bem como a contratação e 

rescisão de contratos com jogadores. Mais refere que a sua função é um trabalho 

                                                 
10 José Couceiro exerceu estes cargos nas organizações citadas. 
11 Costa Santos, assumiu o cargo de DD na UD Leiria, na época 2003/04, destacou-se no futebol 
enquanto jornalista. 
12 António Simões, antigo jogador da selecção nacional e do SL Benfica e treinador, nos últimos anos 
tem desempenhado funções no âmbito da gestão do desporto, enquanto gestor desportivo 
profissional. 
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feito na “sombra”, com vários assuntos a resolver, com uma ocupação diária de 14 

horas, cuja utilidade é questionada pela generalidade das pessoas (Pessoa e Silva, 

2003, 1 de Setembro). 

Curiosamente, em 18 de Dezembro de 2003, em notícia publicada no jornal “A Bola”, 

anuncia-se (com o título “o homem e o modelo”) um novo modelo de gestão, 

baseado num conceito de Conselho de Administração Executivo, com três 

elementos, entre os quais o cargo de DD do Benfica, com funções específicas no 

futebol. 

Na circunstância, o nome escolhido para DD foi o mesmo, que anteriormente exercia 

o cargo de director geral da SAD, passando a desempenhar novas e mais 

abrangentes funções. 

Na definição específica das novas funções do DD do Benfica, de acordo com o novo 

modelo, compete-lhe colaborar com a equipa técnica na definição do modelo de jogo 

do clube e na definição de um quadro de necessidades do plantel, indicando e 

sugerindo hipóteses concretas ao Conselho de Administração. Este cargo terá ainda 

responsabilidades em toda a área de prospecção e de formação do clube, estando 

previsto ter participação activa na área médica e de recuperação. 

Pessoa e Silva (2003, 19 de Dezembro) refere que este DD terá maior amplitude no 

seu raio de acção, como seja o caso do departamento clínico e a colaboração com o 

sector jurídico, assim como, autonomia superior nas decisões. Outra das suas 

funções fundamentais é a de executar as orientações definidas pela SAD, servindo 

de elo de ligação entre o treinador e a administração da SAD. 

Quanto aos atributos para o desempenho da função, é de realçar a capacidade no 

domínio das línguas, em especial o inglês, e o grande prestígio internacional, 

resultante da sua carreira de jogador e de treinador. Aliás, facto muito semelhante 

seguido em outros grandes clubes europeus. 

Outro aspecto importante citado para o desempenho desta função, neste caso 

concreto, foi certamente a experiência de quinze anos, de aprendizagem do 

profissionalismo e da gestão desportiva, nos Estados Unidos da América. 

Varela (2003, 26 de Março) faz o anúncio da contratação do conhecido treinador 

nacional, Quinito, para o desempenho cargo de director desportivo, até agora 

inexistente na SAD do Vitória de Setúbal. O objectivo desta medida passava por 
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assumir os novos desafios e o futuro do clube, com uma aposta prioritária na 

formação. “Pretendemos um Vitória composto por jogadores das escolas do clube 

para recuperar o nosso espaço no panorama nacional”. 

Esta contratação justifica-se, de acordo com o presidente da SAD, pelo reforço da 

gestão do futebol profissional do Vitória, com base nos conhecimentos do actual 

director desportivo. 

Os últimos tempos têm sido marcados por alterações expressivas nos modelos de 

gestão das organizações desportivas do futebol, com realce para o reforço da 

estrutura humana na direcção executiva do futebol. 

Acabámos de citar alguns dos casos, talvez os de maior relevo nos órgãos de 

comunicação social, mas esta tendência está a generalizar-se no futebol nacional. 

Este enquadramento, consolidado com a parte empírica do nosso estudo irá 

contribuir certamente para uma melhor definição e concepção do perfil de funções 

do director desportivo das organizações desportivas do futebol. 

Este perfil passa pela especialização das tarefas e actividades, pela formalização 

dos comportamentos, pela definição de um plano nacional de formação, pela 

investigação necessária para construção de um corpo de conhecimentos 

especializados e acima de tudo pela afirmação social de um estatuto profissional de 

reconhecida competência e aceitação social. 

2.1.4 - Funções e Níveis de Gestão 

As funções fundamentais da gestão passam pelo cumprimento de quatro grandes 

operações: Planeamento, Organização, Direcção e Controlo. 

Por Planeamento devemos entender o processo de determinar, antecipadamente, o 

que deve ser feito e a forma de o fazer. No fundo trata-se de fazer acontecer aquilo 

que pretendemos que aconteça, isto é, não esperar que as coisas aconteçam, mas 

sim influenciar o futuro para que este se torne realidade. 

A Organização passa por estabelecer um conjunto de normas de funcionamento 

interno, relacionando pessoas e recursos disponíveis a fim de atingir os objectivos 

pretendidos, atribuindo funções claras e específicas aos membros da organização 

de modo a incrementar as suas potencialidades. 
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A Direcção consiste no processo de influência do comportamento dos outros na 

organização, tendo como base a motivação (reforço da vontade para atingir os 

objectivos), a liderança (levar as pessoas a fazer aquilo que pretendemos) e a 

comunicação (passar informação, ideias, conceitos). 

O Controlo passa pela análise do desempenho da organização e das pessoas nas 

respectivas funções, de acordo com standards existentes ou objectivos previamente 

definidos. 

 

Figura 2.5 - Funções da gestão por níveis hierárquicos de intervenção, de acordo com Teixeira 
(1998) 

 

Dentro da Organização, o desempenho destas funções podem situar-se a vários 

níveis de responsabilidade, sendo comum considerar-se três níveis hierárquicos (i) 

O nível institucional, quando afecta a globalidade da organização, com uma forte 

componente estratégica e ao mais alto nível de administração; (ii) O nível 

intermédio, quando afecta um determinado departamento ou área da organização; 

(iii) O nível operacional, quando se trata de supervisionar um conjunto de rotinas e 

procedimentos do trabalho base da organização. 

Podemos visualizar na figura 2.5, as funções do gestor de acordo com os níveis de 

gestão normalmente considerados. 

O tempo que cada gestor despende por cada uma das funções pode caracterizar a 

sua importância relativa, por nível de intervenção. Esta relação está expressa na 

figura anterior.  
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2.1.5 - Competências, Tarefas e Funções do Gestor 

O gestor é aquele que numa organização planeia, organiza, dirige e controla o 

trabalho de outros, a fim de produzir um determinado resultado. Neste sentido o 

desenvolvimento do trabalho do gestor pode ser avaliado em função dos critérios de 

eficiência e eficácia dos resultados alcançados. Contudo, existem algumas 

competências necessárias para o bom desempenho do seu trabalho. Estas 

competências são (i) estratégicas (ii) conceptuais, (iii) técnicas e (iii) interpessoais 

(Pires, 1998b; Teixeira, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Competências dominantes do gestor em função do nível hierárquico de 
intervenção, adaptado de Pires, (1998b) 

 

As aptidões estratégicas reportam-se à capacidade do gestor para definir uma linha 

de acção e alcançar os objectivos definidos pela organização, de acordo com a sua 

vocação e missão. As aptidões conceptuais reportam-se à capacidade do gestor ver 

a organização como um todo e a contribuição de cada uma das partes nos 

resultados globais. As aptidões técnicas dizem respeito à forma como o gestor 

domina o conhecimento, metodologias e instrumentos específicos do seu trabalho. 

As aptidões interpessoais têm a ver com a capacidade de comunicar e de se 

relacionar com as pessoas da organização (relações humanas), no sentido de as 

compreender, motivar e dirigir para os objectivos a alcançar. 

A figura 2.6 esquematiza o conjunto de competências dominantes em função dos 

níveis de gestão.  
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Os gestores não actuam de acordo com as funções clássicas da gestão, no 

cumprimento das suas tarefas fundamentais como: planear, organizar, dirigir e 

controlar. A esta conclusão chegou o autor Mintzberg (1975) depois de ter realizado 

um estudo sobre a actividade dos gestores. Este autor enumerou o desempenho de 

dez papéis: 1 - Figurativo (desempenhando de funções cerimoniais e sociais em 

representação da sua organização); 2 – Líder (Interagindo com os elementos que 

são seus subordinados, no sentido de os motivar e dirigir); 3 – Relação 

(estabelecendo uma rede de contactos internos e externos à organização); 4 - 

Receptor (recebendo informação do meio envolvente); 5 – Disseminador (fazendo 

passar a informação para dentro da organização); 6 – Transmissor (passar para o 

exterior da organização as linhas de orientação estratégica, política, planos de acção 

e resultados); 7 – Empreendedor (em função da conjuntura promover iniciativas de 

mudança); 8 – Solucionador de distúrbios (introduzindo medidas correctivas nos 

casos anormais de funcionamento da organização); 9 – Distribuidor de recursos 

(coordenando programas de acção através da gestão de meios financeiros, 

humanos, materiais e temporais); 10 - Negociador (assumindo as actividades de 

negociação e contratação). Estes dez papéis podem ser agrupados em três grandes 

domínios: (i) Interpessoal (1, 2 e 3); (ii) Informacional (4, 5 e 6); (iii) Decisional (7, 8, 

9 e 10). 

Em trabalhos posteriores, Mintzberg (1980, 1993); Danylchuk e Chelladurai (1999); 

Alexander (1979), Kerr, Hill e Broedling (1986), Paolillo (1981), Pavett e Lau (1983) e 

Rodela (1991) citados por Danylchuk e Chelladurai (1999) consideram que estes 

domínios podem apresentar graus de importância diferenciados, nos papéis 

desempenhados pelos gestores, de acordo com a área predominante de actividade 

(e.g. os gestores de equipas de trabalho dão mais atenção aos papeis 

desempenhados no domínio informacional) e em função de diferentes níveis 

hierárquicos de gestão (e.g. director desportivo e assessor do presidente). 

Mintzberg (1993) evolui na sua concepção sobre a actividade dos gestores, 

considerando que esta está associada ao desempenho de diferentes papéis na 

gestão da informação, das pessoas e da acção.  

Mais, os papéis específicos desempenhados por estes, são relativos à 

conceptualização (definição dos propósitos, perspectivas e lógicas desenvolvidas), 

hierarquização (definição da prioridade dos assuntos e respectiva gestão temporal), 
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comunicação (reunir e difundir informação), controlo (imprimir uma determinada 

orientação e influenciar os elementos da organização nessa direcção), liderança 

(definição de metas no plano individual, de equipas e da organização), “linking” 

(regular a influência externa e exercer influência no exterior) e acção (envolver-se na 

acção propriamente dita). 

Quadro 2.1 - As tarefas do gestor, as funções da gestão e os factores de desenvolvimento, de 
acordo com Pires (1998b, 2003, 2005a) 

Tarefas do Gestor 
Interpessoais Informacionais Decisionais 

Representação Recolha Empreendedor 
Liderança Disseminação Resolução de problemas 
Ligação Porta-voz Afectação de recursos 

    Negociação 
Funções da Gestão 

Planeamento Organização Liderança Controlo 
Factores de Desenvolvimento 

Orgânica Formação Instalações Economia e finanças 
Actividades Documentação Apetrechamento Normativo  
Marketing Informação Quadros Humanos Gestão 

Novas especialidades e oportunidades de emprego 

 

Drucker (1993) por seu lado considera que o gestor do futuro deve ter competências 

para executar sete funções fundamentais (i) Gerir por objectivos (ii) Assumir riscos 

por períodos mais longos (iii) Tomar decisões estratégicas (iv) Construir e integrar 

uma equipa de trabalho (v) Comunicar informação (vi) Ver o seu trabalho como um 

todo (vii) Relacionar a sua área de acção com o sistema total. 

2.1.5.1 - Gestores de Desporto 
No âmbito do desporto, vários estudos utilizaram o modelo de Mintzberg (1975) 

sobre as funções e responsabilidades dos administradores do desporto universitário 

(Parker, 1986; Quarterman, 1994; Williams e Miller, 1983; Hatfield, Wrenn e Bretting, 

1987; Armstrong-Doherty, 1995). 

Um estudo relevante neste contexto é atribuído a Danylchuk e Chelladurai (1999), 

sobre as funções do gestor desportivo no meio universitário do Canadá 

(Intercollegiate Athletics Organizations), sobre a importância, tempo dispendido e 

responsabilidade destes, relativamente a algumas actividades de gestão. 

Os resultados mostraram que as tarefas destes gestores eram preenchidas, 

maioritariamente, com actividades associadas à distribuição de recursos 
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(orçamentos, instalações e pessoal) para diferentes modalidades e equipas, 

resolução de assuntos relacionados com pessoal técnico (supervisão e avaliação de 

rendimento), gestão de conflitos e acompanhamento de questões da vida dos 

atletas. Outras tarefas como quadros competitivos, recolha de informação e 

actividades de rotina foram consideradas menos importantes e da responsabilidade 

dos gestores assistentes, que trabalhavam na sua dependência hierárquica. 

No âmbito do desporto universitário canadiano e relativamente às perspectivas do 

seu desenvolvimento futuro, a mesma autora (Danylchuk e MacLean, 2001) aponta 

algumas áreas de intervenção, sobre as quais devem incidir os grandes desafios 

neste contexto, a serem considerados pelos gestores com intervenção neste 

contexto. 

Ainda neste contexto, Mahony, Hums e Riemer (2005), fazem um levantamento das 

necessidades de recursos para os diferentes programas a implementar pelos 

directores desportivos e respectiva relação com os resultados desportivos obtidos. 

O estudo de Lambrecht (1987) sobre a actividade de gestores de clubes desportivos, 

considerou como competências mais importantes, a liderança, a organização, 

comunicação, conhecimento do público e a gestão financeira das actividades do 

clube. 

Mais recentemente, Gerrard (2000, 2003, 2005) centra a sua preocupação na 

eficiência dos modelos de organização utilizados no desporto profissional, 

nomeadamente na performance desportiva e financeira das equipas da FA Premier 

League, entre 1998 e 2002. Neste estudo, o autor encontrou uma relação directa 

entre a performance financeira das equipas e o estatuto que estas têm na 

competição.  

Nesta mesma linha, importa referir outros autores como Drewes (2003); Arroteia e 

Borges Gouveia (2005, 2006); García e Rodrígues (2003); Szymanski (2001); 

Westerbeek (2004); Westerbeek e Smith (2003); Kesenne (2001); Moorhouse 

(2001); Barajas (2002,2003, 2005); Andreff (2001); Barata (2005); Teichmann e 

Söhnchen (2003) que abordam a mesma problemática (eficiência financeira, 

modelos financeiros, equilíbrio competitivo, distribuição de salários em equipas, 

negócio e criação de valor, construção da equipa e rendimento desportivo) no 

desporto e no futebol profissional, à escala global. 
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Na comparação entre dois grupos de gestores desportivos (universitários e 

profissionais), relativamente a várias áreas de intervenção (relações de trabalho, 

marketing, gestão financeira, administração, avaliação de pessoal e relações 

públicas) foram encontradas diferenças significativas entre os grupos Hatfield, 

Wrenn e Bretting (1987). 

Schilaneck (2005), comparou clubes desportivos profissionais da Alemanha e 

Estados Unidos da América, para encontrar alguns indicadores chave, relacionados 

com o sucesso económico destas organizações. Este autor refere os seguintes 

indicadores: (i) organização; (ii) controlo financeiro; (iii) relações com clientes; (iv) 

sistema de comunicação e imagem para o exterior; (v) gestão de RH; (vi) liderança e 

comunicação interna. 

Cuskelly e Auld (1991) para além de destacarem algumas áreas fundamentais de 

intervenção, já anteriormente citadas, concluíram que o contexto organizacional de 

actuação (competição e recreação) determina o perfil de formação e 

desenvolvimento profissional. 

Tapani (1995); Battistelli & Guicciardi (2000); Fitzgerald, Sagaria & Nelson (1994); 

Hoch (2003b); Bali, Walia e Sankaran (2002); Drakou, Tzetzis, Anagnostou e 

Kioumourtzoglou (2002); Mário (2003, 2004); Bastos, Barhum, Alves, Bastos, Mattar, 

Rezende, Mardegan e Bellangero (2004); Fahlström (2002); Ciegiene e Laskiene 

(2003); Alves (2002, 8 de Novembro); Duarte (2005, 2006), desenvolveram estudos 

e apresentaram sugestões sobre o perfil, as competências, a formação e carreiras 

dos directores desportivos.  

Em Portugal, Marcelino (1997) realizou um estudo sobre as funções do director 

técnico nacional, de várias federações desportivas. Soares & Correia (2006) destaca 

o papel do director técnico de algumas associações de modalidade. 

Mais recentemente Claudino (2001; 2002) procurou saber como é que, no dia-a-dia, 

os gestores desportivos de nível operacional, integram a gestão, os aspectos 

técnicos e operacionais do desporto e as novas tecnologias da informação, no seio 

da Federação Portuguesa de Futebol. 

Oliveira (2002; 2004, 2006); Oliveira, Sarmento, Carvalho e Bilhim (2003); Schulz e 

Patterson (2005); Bruce (2005) e Engelberg, Skinner e Zakus (2005), abordam 

questões relacionadas com os dirigentes desportivos voluntários e exploram esta 
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temática no seio das organizações de desporto, onde existem alguns factores de 

pressão e de conflito com a intervenção de gestores profissionais de desporto. 

Envolvendo directamente a modalidade de futebol, temos o estudo de Nery (2000) 

que se preocupou com a estrutura organizativa do futebol em Portugal, com um 

olhar particular para o futebol profissional, sob a influência directa da LPFP. 

Carvalho, J.M (2002), Fabrizio e Alessandro (2003) e Littlewood, Gilbourne, Lees, 

Peiser, e Richardson (2002) enquadram o problema na formação profissional dos 

jovens jogadores de futebol. 

Correia (2000); Santos (2001); Soares e Correia (2004, 2005; 2006) centram as 

investigações no domínio das organizações do desporto, com particular incidência 

na estratégia. Estes estudos sobre a decisão estratégica foram desenvolvidos no 

quadro das federações, dos clubes desportivos e associações de modalidade. Há 

também referencias à estrutura organizacional, nomeadamente no que diz respeito 

às associações de modalidade. 

Ainda sobre a estrutura organizacional ou modelos de organização dos clubes e 

respectiva relação com a eficiência destas organizações, podemos citar as reflexões 

de Balduck e Buelens (2005), sobre a relação entre a estrutura organizacional e a 

eficiência organizacional, nos clubes de futebol da Bélgica. Por sua vez Jakobsen, 

Fløysand, Nese e Gammelsæther (2005) estudaram três modelos de organização 

estrutural, em 4 clubes de topo da Noruega, com incidência na estrutura de poder, 

nos processos de formalização e arquitectura organizacional. 

Encontramos também, alguns estudos cujo objecto se situam ao nível do patrocínio 

desportivo, políticas de marketing, planeamento e gestão de instalações desportivas 

e na importância das TIC, no âmbito das organizações desportivas (Caramez, 2000; 

Hudson e Herbane, 2000; Berkes e Mihály, 2005; Sá e Theodorakis, 2006; Sousa, 

2001; Sarmento, Oliveira e Coelho, 2002; Claudino, 2001, 2004; Harada, 2002; Riera 

e Resende, 2004; Rodrigues, 2001; Cavero, 2005). 

Na questão concreta do planeamento, gestão de instalações e prestação de 

serviços, assistimos nos últimos tempos a uma preocupação crescente com as 

questões da qualidade, avaliação, estratégia e inovação das organizações. Uma das 

linhas de investigação utilizada, está directamente relacionada com a produção de 

modelos de auto-avaliação da excelência na gestão de instalações e serviços 
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prestados. 

O modelo da excelência da European Foundation for Quality Management (EFQM) é 

utilizado com frequência, existindo agora uma nova proposta de Soares (2006), 

relativa a um modelo de auto-avaliação da gestão de instalações desportivas, 

Modelo da Excelência no Desporto (MEDE). 

No caso concreto do futebol e relacionado com as questões da qualidade, importa 

referir o estudo de caso do Parma AC, desenvolvido por Bof e Brusoni (2003), a 

análise da qualidade de serviço prestado em “estágios de aperfeiçoamento técnico” 

para jovens, nas modalidades de futebol e basquetebol, realizados na Grécia (Costa, 

Tsitskari, Tzetzis e Goudas, 2004) e o QIKFoot©, sistema de gestão de qualidade 

total, para academias de formação de clubes de futebol, promovido pela federação 

belga, para incrementar a qualidade da formação, nos clubes seus associados. 

O QIKFoot©, foi desenvolvido com base no método de IKGym (Hoecke e Knop, 

1998; Hoecke, 2000) citado por Hoecke, Schoukens e Knop (2003). 

Outro aspecto que tem merecido destaque na investigação, está directamente 

relacionado com a legislação desportiva em Portugal, em geral, e com a 

regulamentação do desporto profissional em particular (Meirim, 1997, 2001; 

Carvalho, Oliveira e Sarmento, 2004; Carvalho, 2002, 2004). 

Estas diferentes questões que preocupam os gestores de desporto têm vindo a 

ocupar um lugar de destaque em diversos estudos no âmbito da gestão do desporto.  

Aliás, é interessante verificar o percurso realizado neste domínio, como área recente 

de investigação, cuja afirmação é notória nos últimos anos, na América do Norte, na 

Europa e muito em particular no nosso país. 

Curioso, será mapear o percurso desenvolvido pela gestão do desporto em Portugal. 

Não podemos esquecer o seu principal mentor, Gustavo Pires, através do seu 

percurso académico, protagonista na criação dos cursos de licenciatura e de 

mestrado, especializados no âmbito da gestão do desporto, produção de 

documentação especializada, criação e desenvolvimento da Apogesd, 

estabelecendo parcerias com as organizações congéneres da Europa, organização 

de diversos congressos nacionais de gestão de desporto, observador atento das 

questões relacionadas com o desenvolvimento do desporto e autor assíduo de 

algumas colunas de opinião em diversos órgãos de comunicação social. 
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A abordagem resumida sobre algumas das actividades que desenvolveu e 

desenvolve, colocaram-no na proa deste movimento de profissionais do desporto, 

com uma forte ligação aos aspectos relacionados com o desenvolvimento e 

administração do desporto. 

Por convicção e afirmação na carreira académica, começou por esculpir os primeiros 

contornos da gestão do desporto entre nós. Pires (1998a, 1998b); Pires e Lopes 

(2001) Pires e Elvin (2000) afirmam e defendem a autonomia científica e social da 

gestão do desporto, preocupam-se com a definição do conceito de gestão do 

desporto, reflectem sobre os novos desafios, mobilizam um conjunto de pessoas que 

em trabalho de equipa, contribuem para o mesmo fim: afirmar a gestão do desporto 

como área especializada de investigação em desporto, abrindo novos horizontes 

para a intervenção profissional neste domínio. 

Estas mesmas preocupações têm sido alvo de interesse, por parte de outros 

autores, noutras latitudes (Chelladurai, 1992; 1994; Danylchuk e MacLean, 2001, 

Danylchuk e Boucher, 2002; Danylchuk, 1999; Costa, 2005; 2006). 

2.2 Recursos Financeiros das Organizações do Futebol 

A popularidade universal do Futebol viabilizou a sua transformação numa actividade 

propícia a negócios multimilionários. Mas, paradoxalmente, as regras do marketing 

ditam, cada vez mais, um crescente afastamento dos fãs, quer pelo alto preço dos 

bilhetes para assistir a jogos ao vivo, quer pelas elevadas taxas cobradas pelos 

canais codificados que detêm os direitos das transmissões televisivas (Garganta, 

2002). 

Por esta e outras razões, sabemos que a situação económico-financeira do futebol 

não é boa, tanto na Europa como em outras latitudes (Faria, 2002, 6 de Abril; 

Pereira Ramos, 2003, 23 de Julho). Naturalmente que, apesar do desfasamento 

temporal e da dimensão da nossa realidade, o mesmo se verifica no nosso país 

(Filipe, Pereira e Lobato, 2003, 24 de Abril; Tenreiro, 2000; Teixeira de Sousa, 

1996).  

No início dos tempos de crise criou-se a expectativa, que as Sociedades Anónimas 

Desportivas (SAD) seriam o instrumento salvador do panorama em que se 

encontravam as organizações do futebol (inclusivamente nas autarquias que, como 
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sabemos, são a principal fonte de financiamento dos clubes, constituindo-se como 

um dos seus aliados estratégicos cuja dependência é inversamente proporcional à 

sua dimensão (Pereira, 1998; Santos, 2001). Mas apesar da sua criação verificamos 

que as dificuldades se mantêm e são cada vez mais evidentes. 

São várias as razões apontadas para as dificuldades dos nosso clubes, das quais 

enunciamos as referidas por autores como Pires (1995) e Lynce (1998), que 

destacam a (i) má gestão (ii) dissociação dos clubes da sociedade (iii) aquisição de 

jogadores por quantias astronómicas e vencimentos incomportáveis (iv) 

irresponsabilidade do dirigismo e inadaptação destes aos novos tempos (v) 

demissão e falta de controlo da tutela (vi) descontrolo sobre o futuro (vii) excessiva 

dependência das subvenções públicas (viii) baixo grau da prática associativa em 

Portugal (ix) Infra-estruturas desadequadas às necessidades e realidades. 

Estão referenciados em Portugal cerca de 9500 clubes com um rácio de 1000 

habitantes, por clube, o que fica muito aquém do nível de associativismo da maior 

parte dos países da União Europeia. A década de noventa fica marcada pela crise 

do associativismo de clubes que, no caso do futebol, se reflecte claramente no 

índice de associativismo desportivo, com particular incidência nas regiões do interior 

do país (Serôdio-Fernandes, 2006; Lynce, 1998; Maçãs e Gomes, 2000; Pereira e 

Bonito, 2004). 

De acordo com Pires (1995, p. 35) “os clubes hoje, na maioria dos casos, vivem em 

crise, em crise de paradigma organizacional, já que não têm uma ideia clara sobre o 

futuro que querem construir para si próprios”. 

Quase sem nos apercebermos e iludidos com as questões mais superficiais do 

fenómeno futebolístico, este tem apresentado alterações expressivas no domínio do 

próprio jogo, mas acima de tudo, nos aspectos organizacionais que estão 

subjacentes ao rendimento deste tipo de organizações desportivas. Tadeu (1997, p. 

77) caracteriza as novas tendências da gestão dos clubes desportivos, afirmando: "A 

lógica passou a ser a lógica do mercado e não a lógica da produção e, portanto, o 

que aconteceu é que as empresas têm de ser fundamentalmente geridas olhando 

para o ambiente, para aquilo que são as implicações externas sobre o seu 

funcionamento, tornando-se empresas ágeis e flexíveis com uma constante atenção 
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ao exterior e com uma apetência e uma estrutura interna que lhes permita mudar 

para se adaptar à mudança". 

A estrutura económica e financeira dos clubes deixou de ter como fonte primeira de 

rendimento, o resultado da venda do espectáculo e o pagamento dos sócios. 

Embora seja necessário considerar estas fontes de rendimento, o certo é que outras 

áreas de negócio, associadas ao negócio espectáculo, se tornaram necessárias e 

estratégicas no futebol. Falamos da televisão, da publicidade, do merchandising, do 

sponserships, etc. O futebol como desporto passou a ser um espectáculo, passando 

claramente na década de 90 a ser um negócio (Tadeu, 1997; Pires, 1995; Lynce de 

Faria, 2000; Couceiro, 2000; Isberg e Söderman, 2003). 

Esta nova cultura organizacional do futebol tem implicações estruturais e funcionais. 

No caso estrutural, vai obrigar a uma nova visão, global, de todo o edifício do 

futebol, considerando os diferentes níveis que estão associados à sua prática e 

adaptada à actualidade. 

De acordo com o Grupo de Trabalho para o Futebol Base13, coordenado por Andy 

Roxburgh14, a pirâmide do futebol actual está estruturada do seguinte modo: 

 Futebol Profissional15 

 Futebol Júnior de Elite16 

 Futebol de Base17 

Esta estrutura reflecte claramente os tempos de mudança. A clarificação do estatuto 

destes diferentes níveis, permitirá actuar qualitativamente, em cada um deles por si, 

sendo possível, simultaneamente, que o futebol, na sua globalidade, possa continuar 

o seu percurso de desenvolvimento. 

No caso funcional, são as implicações profundas, no posicionamento dos diferentes 

agentes desportivos, com particular ênfase para os gestores desportivos que actuam 

num contexto muito específico, com características tecnológicas e culturais próprias 

– o futebol. 

                                                 
13 Grupo de trabalho da Comissão para o desenvolvimento técnico do futebol, da UEFA. Reunião 
realizada no dia 6 de Novembro de 2002 
14 Director Técnico da UEFA 
15 Clubes Profissionais e Selecções AA 
16 Centros de Formação Profissionais e Selecções Nacionais 
17 Futebol Júnior / Futebol Amador / Futebol de Lazer / Futebol Escolar 
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Uma das implicações directas deste novo ambiente passa pela profissionalização 

dos quadros intermédios e operacionais das organizações desportivas do futebol, 

que abrem caminho ao aparecimento de novos especialistas desportivos em matéria 

de gestão, mesmo que o sistema não saiba muito bem o que fazem ou para que 

servem, como no caso concreto dos directores desportivos (Pires, 1998b; Claudino, 

2001). 

2.2.1 - Dados do Futebol Profissional 

Para melhor enquadrar o nosso estudo, parece-nos importante conhecer alguns dos 

dados disponíveis sobre o futebol profissional (Deloitte & Touche, A Bola e LPFP 

(2003); Deloitte, A Bola e LPFP (2004, 2005) e sobre a realização da fase final do 

EURO 2004, em Portugal. 

As estatísticas oficiais18 referem a existência de 132754 praticantes federados de 

futebol, nas diferentes variantes (futebol masculino e feminino, futebol de 11 e de 7 e 

futsal. 

Deste universo de praticantes, a mesma fonte, declara existir 1581 praticantes 

profissionais seniores de futebol e 40 praticantes profissionais nos juniores A (o 

futsal tem 42 praticantes profissionais seniores). 

Outros dados oficiais, disponíveis através da análise ao anuário das finanças do 

futebol profissional em Portugal, referente à época desportiva de 2003/2004, 

permitem-nos ter um referencial de base da realidade do futebol profissional no 

nosso país (Deloitte, A Bola e LPFP 2005). 

Nesta abordagem financeira ao futebol profissional, é importante que se estabeleça 

uma separação entre as duas ligas profissionais (I Liga e Liga de Honra), afim de 

realçar as enormes diferenças existentes, e ainda, destacar os “três grandes” do 

futebol nacional, quando se analisa a I Liga. 

Facto curioso a destacar nesta análise sobre o futebol profissional, é o relativo às 

contas do organismo que regula o futebol profissional em Portugal, a Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP). Pela primeira vez, em 2003/04, os 

custos foram superiores às receitas, pelo que o resultado apurado foi negativo. 

                                                 
18 De acordo com o sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (http://www.fpf.pt/geral/info.php) 
actualizado em 20 de Junho de 2005, relativo à época 2004/2005 
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2.2.1.1 - I Liga 
Comecemos por abordar as receitas geradas neste patamar de competição. Da 

análise às últimas épocas desportivas (1998/99 a 2003/04), constatámos um 

crescimento médio anual das receitas, na ordem dos 9,6%. Em termos absolutos, os 

valores variaram entre 176,6 e 278,2 milhões de euros. Convém referir ainda que 

estes valores estão fortemente influenciados pelas receitas provenientes da liga dos 

campeões (onde na época 2003/04, o F.C. Porto é vencedor desta competição, 

resultando deste facto significativo dividendos desportivos e financeiros com impacto 

nos valores apresentados) e pelas transferências de jogadores, ocorridas neste 

mesmo período.  

O quadro 2.2 representa os valores totais e absolutos das receitas geradas na I Liga, 

ao longo das últimas épocas desportivas, cujos dados são do domínio público. 

Quadro 2.2 - Receitas totais movimentadas pelos clubes e SAD’s da I Liga, entre as épocas de 
1998/99 e 2003/04, de acordo com Deloitte, A Bola e LPFP 2005 

 I Liga 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 
Receitas 176,6 M€ 229,7 M€ 155,6 M€ 218,6 M€ 198,4 M€ 278,2 M€ 

Legenda: M€ (milhões de euros) 

Se nos centrarmos apenas na época 2003/04, o quadro 2.3 apresenta as receitas 

descriminadas por rubrica, com valores relativos aos três grandes, restantes equipas 

e totais 

Quadro 2.3 - Receitas totais movimentadas pelos clubes e SAD’s da I Liga, referentes ao 
exercício da época 2003/04, descriminadas por parcelas, de acordo com Deloitte, A Bola e 
LPFP 2005 

  Desportivas Quotizações Publ./ Merch TV Jogadores Diversas 
3 Grandes 61 340 640 11 968 679 19 130 680 22 526 419 70 847 889 8 175 354 
Restantes 9 211 371 4 154 356 12 208 064 24 459 312 14 342 099 19 860 928 
Total I Liga 70 552 011 16 123 035 31 338 744 46 985 731 85 189 988 28 036 282 

Num olhar mais detalhado sobre os valores do quadro anterior, verificamos que as 

tradicionais fontes de receita das OF, estão agrupadas em seis parcelas: 

A fonte com maior ponderação nos resultados totais, foi proveniente das mais valias 

resultantes da alienação ou empréstimo de direitos desportivos sobre jogadores. 

Estas receitas estão dependentes das regras de mercado e pelos valores 

apresentados revelam uma importância capital nas contas da época em análise. 

Este foi um período de grandes proveitos financeiros, devido às razões já evocadas 

(valorização e mais valias proporcionadas pela prestação desportiva do FC Porto na 
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liga dos campeões, prestação desportiva da selecção nacional na fase final do 

EURO 2004 e oportunidades de transferências de jogadores). 

As receitas provenientes da fonte “diversas”, engloba as receitas provenientes das 

modalidades amadoras, subsídios, bingos, donativos, etc. 

As restantes quatro parcelas (receitas desportivas, quotizações, publicidade e 

merchandising e receitas provenientes da venda de direitos de transmissão 

televisiva) constituem a base nuclear das receitas correntes, cujo valor é o indicador 

que melhor traduz a realidade operacional das equipas da I Liga. 

A distribuição percentual de cada parcela pode ser verificada na ilustração seguinte, 

onde constatamos mais facilmente, a sua importância relativa. Nestes cálculos não 

são considerados os valores da parcela referente às mais valias que derivam da 

venda dos direitos desportivos sobre os jogadores. 

Desportivas
37%

Quotizações
8%

Public. & Merch.
16%

TV
24%

Diversas
15%

 

Figura 2.7 - Valores percentuais das receitas tradicionais (não considerando as transferências 
de jogadores), por parcelas, relativas à época 2003/04, de acordo com Deloitte, A Bola e LPFP 
2005 

Estas receitas tradicionais apresentaram, ao longo das últimas épocas desportivas, 

ligeiros incrementos e algumas oscilações nas percentagens relativas, mantendo no 

entanto esta configuração de distribuição por parcela. As oscilações são resultantes 
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de aspectos conjunturais, como melhores prestações na liga dos campeões, na taça 

UEFA, renegociação de contratos de transmissão televisiva, etc. 

Pela importância dos direitos desportivos sobre os jogadores (nos dados referentes 

à presente época, esta parcela foi responsável por cerca de 31% das receitas 

apuradas, considerando os valores totais), a gestão de um plantel assume uma 

importância extrema, mesmo sem falar no plano desportivo. Por esta razão tem 

surgido o cargo de gestor de activos, com responsabilidades na gestão do plantel 

(custos, receitas e amortizações associadas aos direitos desportivos sobre os 

jogadores) com uma importância crescente nos resultados das OF. 

Por fim, registe-se que os três grandes são responsáveis por 70% dos valores das 

receitas totais da I Liga. 

Nas últimas quatro épocas, os custos totais dos clubes que participam na I Liga 

apresentaram um aumento de 13%. Apesar da evolução das receitas, em igual 

período, como o seu valor absoluto é inferior, continuamos com um saldo negativo. 

Este cenário contribui para o débil equilíbrio financeiro das OF. 

Os custos totais relativos ao exercício da época 2003/04, tiveram um incremento de 

4% relativamente à época anterior. O seu valor absoluto foi de 279,3 milhões de 

euros. 

A estrutura dos custos, das OF da I Liga, pode ser consultada no quadro seguinte. 

Quadro 2.4 - Custos totais dos clubes e SAD’s da I Liga, referentes ao exercício da época 
2003/04, descriminadas por parcelas, de acordo com Deloitte, A Bola e LPFP 2005 

  Fornecim. e Serviços Custos Pessoal Amortiz. e Provisões Outros Custos 
3 Grandes 26 980 815 87 747 558 44 842 216 26 833 486 
Restantes 18 322 721 50 976 632 13 338 696 10 260 568 
Total I Liga 45 303 536 138 724 190 58 180 912 37 094 054 

 

A parcela mais significativa dos custos é a referente aos custos com pessoal 

(remunerações do pessoal / plantel), com um valor absoluto superior a 138 milhões 

de euros, representando cerca de 50 % do total dos custos. 

Os custos com pessoal, nas últimas épocas, representam 70 a 80 % das receitas 

correntes (sem transferências de jogadores) das OF. 

O saldo encontrado entre os custos e receitas, relativo à época 2003/04, foi 

deficitário em 1,1 milhões de euros. Este resultado, apesar de negativo, pode ser 
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considerado de bom, se atendermos que na época 2002/03 o resultado foi de 70 

milhões de euros negativos. 

Outro dado que importa reproduzir diz respeito ao número de espectadores (bilhetes 

vendidos) nos jogos da I Liga. A assistência média por jogo situa-se num valor 

aproximado dos 9600 espectadores. Estes valores correspondem a uma taxa média 

de ocupação dos estádios de 40%. 

2.2.1.2 - Liga de Honra 
A Liga de honra apresenta uma realidade muito particular que tentaremos 

caracterizar de forma breve, com base na análise documental proveniente do 

anuário das finanças do futebol profissional. 

A primeira referência começa pela dificuldade de dispor de informação financeira 

fiável e em tempo útil. Esta consideração, por si só, já revela o estado de (des) 

regulação e (des) orientação reinante, ao nível das OF da Liga de Honra. 

Apesar dos resultados apresentados para a I Liga, não serem auditados, assumem-

se como reveladores dessa realidade competitiva. No caso da Liga de Honra, as 

dificuldades são muitas e por essa razão os dados disponíveis (ou a falta deles) 

permitem-nos ficar com uma ideia sobre esta realidade. 

Tendo como alvo de análise a época desportiva 2003/04, as receitas totais 

produzidas situaram-se na ordem dos 20 milhões de euros. Esta fraca capacidade 

de gerar receitas tem como principais causas a inexistência de receitas televisivas e 

reduzidas receitas de bilheteira. 

Se acrescentarmos a este cenário, custos com pessoal superiores a 21 milhões de 

euros, facilmente se conclui que são enormes as dificuldades de sustentabilidade 

financeira destas OF. 

Nestes dados apresentados sobre a Liga de Honra, existem algumas situações que 

convém realçar, tais como: (i) uma equipa apresentar custos com pessoal 3,7 vezes 

superiores ao valor dos seus proveitos; (ii) outra equipa absorve 97% das receitas 

geradas com a rubrica de custos com pessoal; (iii) em 16 equipas da Liga de Honra, 

apenas 5 equipas apresentam uma situação patrimonial com capitais próprios 

positivos. 
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De acordo com a mesma fonte, mas relativamente à época de 2001/02, os valores 

das receitas desta competição situaram-se nos 30 milhões de euros, tendo custos 

na ordem dos 33 milhões de euros. 

O custo médio suportado por cada equipa ronda os dois milhões de euros, e os 

custos com pessoal absorvem 2/3 das receitas correntes. A assistência média por 

jogo situa-se num valor aproximado dos mil espectadores (média de 882 bilhetes 

vendidos), correspondendo a uma taxa média de 11% de ocupação dos estádios da 

Liga de Honra. 

Após esta descrição, parece-nos claro que a Liga de Honra apresenta uma realidade 

completamente diferente da I Liga, com menor exposição mediática, níveis inferiores 

de organização das equipas, menores níveis de receita, de activos e recursos 

disponíveis. 

Quando comparamos os valores dos dois níveis competitivos, na época 2001/02, 

podemos referir que em termos médios, as receitas e os custos da liga de Honra 

representaram 14% e 12%, respectivamente, dos valores apurados na I Liga. 

2.2.1.3 - Comparação Europeia 
Tendo como referencia as cinco principais ligas europeias (Premier League [inglesa], 

Série A [italiana], Primeira Liga [espanhola], Bundesliga [alemã] e Primeira Liga 

[francesa]), na época 2002/03, as suas receitas foram de 1790 M€, 1162 M€, 847 

M€, 1108 M€ e 689 M€, respectivamente. 

No plano europeu, a receita da nossa I Liga representa 11% dos valores 

encontrados para a Liga inglesa e cerca de 17% dos valores da Liga italiana. 

A Premier League pode ser considerada como modelo a seguir na exploração e 

desenvolvimento do negócio do futebol. De 1997 a 2003, a sua taxa de crescimento 

médio anual foi de 16,45%.  

Em 2002/03 facturou 1790 milhões de euros, com um montante de receitas totais 

equivalentes ao somatório da Série A e Primeira Liga francesa. Nesta liga em 

particular, as suas receitas tradicionais são devidas à venda de espectáculo (29%), 

venda dos direitos de televisão (44%) e em publicidade (27%). 

No caso das outras ligas de grande dimensão, apresentam valores aproximados em 

cada uma das parcelas, com uma maior participação para as proveniências dos 
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direitos televisivos (33 a 52%); a venda do espectáculo desportivo (15 a 18%); e 

para a publicidade valores que variam entre os 15 e os 30%. 

Estes valores não podem estar dissociados da dimensão demográfica, do poder de 

compra e do peso cultural que a modalidade tem nestes países. 

2.2.1.4 - EURO 2004 
O EURO 2004 foi o evento desportivo mais importante realizado no nosso país. Por 

esta razão, apresentaremos alguns dos dados disponíveis sobre o impacto 

económico do EURO 200419 (Martins, Tenreiro, Mendes, Jacinto, Cadima Ribeiro, 

Castro et al. (2004). 

Os jogos da fase final deste campeonato (31 jogos) registaram uma assistência total 

de 1 165 192 espectadores (distribuídos por público em geral, pelas entidades 

patrocinadoras e por entidades acreditadas junto da organização). Este número 

corresponde a 93,8 % da oferta de bilhetes emitidos, com uma média de 37 587 

espectadores por jogo. Os portugueses adquiriram 179 720 bilhetes, 

correspondendo a 21,21% dos bilhetes disponíveis. 

O jogo com maior assistência foi a final (Portugal vs Grécia) com 62 865 

espectadores e 78 542 300 telespectadores. 

As audiências televisivas estabeleceram novos máximos ao longo do evento, 

comparativamente com edições anteriores da prova. De acordo com a UEFA, os 

números de audiências registados nos principais mercados (Alemanha, Espanha, 

França, Holanda, Itália, Portugal e Reino Unido), foram de 1.287.220.078 de 

telespectadores. 

Para termos uma ideia da cobertura mediática, foram passadas 9 870 acreditações 

aos vários órgãos de comunicação social. 

Foram registados 2 500 movimentos aéreos (cerca de 170 000 passageiros) 

exclusivamente associados ao evento. Em relação a igual período do ano anterior, 

houve um incremento de 17,5 %. 

                                                 
19 Estes dados baseiam-se no estudo sobre o impacto económico do EURO 2004, elaborado por um 
consórcio, liderado pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 
com a colaboração de outras entidades (Universidade Católica Portuguesa [Porto], Universidade do 
Minho, Universidade do Algarve e posteriormente, em regime de subcontratado, o Instituto de 
Estudos Regionais e Urbanos da Universidade de Coimbra). 
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O volume de investimento total realizado no EURO 2004 foi de 964,4 milhões de 

euros, dos quais a parte mais significativa, 680,7 milhões de euros (71%), foi para a 

construção ou remodelação dos estádios (incluindo as verbas de construção dos 

estacionamentos). Os restantes 166,2 (17%) e 117,5 (12%) milhões de euros, 

destinaram-se a acessibilidades e outras despesas nos perímetros dos estádios, 

respectivamente. 

O impacto económico resultante do EURO 2004 pode ser dividido em dois vectores, 

um relativo ao impacto directo provocado pela construção de infra-estruturas, outro 

relativo ao impacto do fluxo turístico gerado pelo evento (espectadores, 

organizadores, participantes e convidados não residentes no território nacional). 

Podemos considerar ainda, outros tipos de benefícios intangíveis, decorrentes da 

divulgação da imagem de Portugal a nível global e os efeitos produzidos no plano 

cultural e desportivo. 

Quanto ao primeiro vector, o impacto máximo ocorreu em 2003, tendo-se verificado 

um valor acrescentado bruto (VAB) de 0,32% do PIB do mesmo período, resultante 

do EURO 2004. Neste mesmo período foram estimados a criação de emprego para 

23 618 pessoas/ano. 

Na análise regional sobre o impacto económico do EURO 2004, foi considerada a 

região norte, onde este evento teve maior impacto (VAB de 191,7 milhões de euros, 

correspondentes a 0,61% do VAB regional. 

O investimento total realizado foi distribuído em 46% para a região norte, 20% para o 

centro, 29% para Lisboa e vale do Tejo e 5% para o Algarve. 

O impacto económico (directo e indirecto) associado ao turismo do EURO 2004, 

durante o mes de Junho, foi estimado: na produção de 183,8 milhões de euros; 

emprego de 4547pessoas; valor acrescentado de 81 milhões de euros. 

Este evento promoveu os seguintes efeitos directos no turismo: aumento de 20% na 

quantidade de utilização e aumento de 41% no preço, relativos ao mês de Junho em 

comparação com igual período do ano anterior. Foi ainda responsável pela 

exportação de turismo com valores de 40 % dos proveitos turísticos totais no mês de 

Junho. 

De acordo com Martins, Tenreiro, Mendes, Jacinto, Cadima Ribeiro, Castro, et al. 

(2004), este foi um investimento realizado que apresenta condições de 
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sustentabilidade económica e financeira, quer ao nível dos promotores privados, 

quer ao nível dos investidores autárquicos. 

2.2.2 - Tendências de Futuro 

Será sempre difícil projectar no futuro os limites de uma realidade que, por si só, se 

apresenta altamente complexa, quando a tentamos abordar no presente. Por outro 

lado parece-nos fundamental que, em função dos indicadores disponíveis no 

momento, possamos elaborar uma antevisão das principais linhas orientadoras, 

mesmo que grosseiras, das tendências de desenvolvimento do futebol. Será 

certamente uma tarefa ousada falar do futuro e tentarmos descobrir os passos 

seguintes de um fenómeno altamente imprevisível, sem com isto nos deixarmos cair 

na tentação fácil de projectar prognósticos superficiais e de poderes sobrenaturais 

para observar o futuro através de uma bola de cristal. 

 

Figura 2.8 - O Macroscópio como instrumento de análise do infinitamente complexo. Adaptado 
de Rosnay (1977). 

 

Para situar esta questão importa analisar o texto de Pires (1994, p. 4) quando refere 

que: 

“O séc. XXI, dizem os futurologistas será, o século do aleatório, do instável e o da 

complexidade. Um ambiente aleatório sujeito às contingências mais variadas, 

dependente do acaso de circunstâncias futuras, fortuito imprevisível e casual vai, com 

toda a certeza, envolver a vida dos nossos quotidianos familiar, social, político, 

profissional, e, porque não desportivo. Vivemos por isso, tempos de mudança, em que a 

única certeza é a de que só a mudança é imutável”.  
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Da referida análise ressalta o problema de identificarmos o tipo de instrumento a 

utilizar para podermos ver suficientemente longe e abrangente, tendo em 

consideração as características de variabilidade contínua, do acaso, do imprevisível 

e da globalização desta actividade humana. 

Nesta tentativa de olhar o futuro não posso deixar de citar Rosnay (1977, p.10) que 

através do seu macroscópio, instrumento de análise do infinitamente complexo e 

global. Ele afirma: 

“Sirvamo-nos pois do macroscópio para ver com outros olhos a natureza, a sociedade, o 

homem. E para tentar descobrir novas regras de educação e acção. No seu campo de 

visão, as organizações, os acontecimentos, as evoluções brilham a uma luz totalmente 

diferente. (…) Não serve para ver maior ou mais longe, mas sim para observar aquilo 

que é simultaneamente demasiado grande e por demais complexo para os nossos olhos 

(tal como o é a sociedade humana, esse organismo gigantesco que nos é totalmente 

invisível) ”. 

Depois das preocupações instrumentais de análise do complexo fenómeno 

desportivo, numa perspectiva sistémica e global, vários têm sido os autores a 

opinarem sobre tais cenários de futuro. No mundo do desporto, nomeadamente 

após a década de oitenta, alguns vaticinaram uma tendência de descodificação dos 

modelos de prática desportiva tradicional (onde o capital técnico-desportivo sempre 

ocupou um lugar de destaque) com abertura a novos conceitos e práticas 

desportivas (tempo livre, lazer e natureza), bem como a antevisão de uma influência 

crescente das tecnologias nos materiais e equipamentos desportivos (Constantino, 

1993). 

Relativamente à organização do futuro Pires (1994, p.11) projectou grandes 

tendências para o desporto do futuro onde destacamos “o desenvolvimento da 

excelência, da competição de alto rendimento, do espectáculo de elite, como uma 

das expressões de maior magia deste final de século, dirigida a segmentos de 

população culta e interessada em envolver-se e usufruir de bons espectáculos 

desportivos”.  

Pires (1994); Lynce de Faria (2000) consideram o espectáculo desportivo como 

cultura do nosso tempo alicerçado no rendimento, na excelência e nas 

representações nacionais. Estas representações nacionais, no nosso caso, podem 

assumir um duplo orgulho, por ser escolhido como sendo dos melhores e por 
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afirmar a individualidade da nossa pátria enquanto país, num dos poucos domínios 

onde nos expressaremos fora das políticas comuns dos estados da União Europeia. 

Este espectáculo desportivo caminhou, nos últimos anos, para uma verdadeira 

indústria desportiva com um aumento significativo de importância na economia de 

muitos países. Todas as previsões do final dos anos oitenta (Rosner, 1989; 

Fichtenbaum, Rosenblatt, e Sandomir, 1989; Comte, Girard, e Starensier, 1989, 

citados por Cuneen e Schneider, 2001) apontavam para aumentos significativos de 

investimento em publicidade desportiva nos media; aumentos dos direitos 

televisivos; aumentos de 300% das médias dos salários nas ligas profissionais; 

dificuldades de venda dos direitos televisivos das ligas profissionais, no mercado 

americano; sistemas de “Ticketing” automatizados; transformação dos clubes em 

empresas; construção de estádios privados com camarotes de luxo; de 

equipamento feminino com design específico; sucesso limitado das ligas 

profissionais femininas; aumento do número de equipas em cada uma das ligas 

profissionais. 

Nas reflexões e previsões do desporto dos anos 90 e 2000, abordadas em artigos 

do “Journal of Sport Management”, destacamos as seguintes tendências: Declínio 

nas maiores ligas; a estabilidade económica do futuro irá depender da criatividade e 

da tecnologia; os grandes eventos, as rivalidades e a transferência de jogadores no 

mercado devem ser exploradas para manter o lucro e interesse; o aumento dos 

preços dos bilhetes reflecte as necessidades financeiras; a diminuição da lealdade 

dos adeptos deve-se a vários factores, entre os quais a mobilidade dos jogadores; 

investimento na manutenção ou alargamento da base de adeptos; estabelecimento 

de alianças estratégicas com outras organizações desportivas, no sentido de 

funcionarem em rede (no plano doméstico e internacional). 

A incidência destas projecções, que têm como base de apoio o desporto profissional 

dos Estados Unidos da América, cujo modelo tem influenciado a visão económica 

do futebol profissional inglês Gratton (2001) constitui uma referência do futebol na 

Europa. Por outro lado, este mesmo autor cita a hipótese colocada por Hoehn e 

Szymanski (1999) que afirmam que a actual estrutura do futebol inglês é 

insustentável, e apontam como solução para o seu equilíbrio e mesmo das ligas de 

outros países europeus, a criação de uma super liga na Europa, ao estilo norte-

americano. Podemos aqui constatar a existência de dois principais modelos de 
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desporto profissional, o modelo europeu e o modelo americano (Lynce de Faria, 

2000). 

Recentemente, os media noticiaram alguns movimentos e iniciativas dos principais 

clubes europeus (G14 – Grupo de 14 clubes de vários países europeus) para 

analisarem e estudarem uma solução semelhante à preconizada por estes autores. 

A própria UEFA, entidade reguladora do futebol na Europa, atenta aos problemas do 

futebol e anseios dos clubes, reformulou os moldes de acesso e regulamento da 

prova com maior prestígio futebolístico do nosso continente, denominada de Liga 

dos Campeões.  

Esta prova tem sido uma fórmula fundamental para o equilíbrio financeiro das 

melhores equipas do futebol europeu. Os montantes envolvidos na distribuição da 

receita (prémios de participação, prémios de passagem às 1º e 2º fases, prémios de 

performance e “market pool”) da Liga dos Campeões da época 2001/2002, pelas 

equipas participantes, foram superiores a 523 Milhões de Euros. 

Actualmente, o acesso à chamada liga milionária é encarado, pelas SAD’s mais 

representativas, como o grande objectivo desportivo da época pois, por si só, pode 

abrir portas a uma receita extraordinária20 com um significado vital para o 

funcionamento destas organizações desportivas. Para além do título nacional, com 

enorme valor simbólico na nossa cultura desportiva, o acesso à Liga dos Campeões 

marca o sucesso ou insucesso de toda uma época, em termos financeiros.  

Mas se esta se apresenta como uma via salvadora, Pierpoint (2001); Hudson e 

Herbane (2000) referem-nos outras formas de resolver a situação financeira 

precária dos clubes. Passa por encontrar estratégias de marketing para captar 

novas comunidades, ao espectáculo ao vivo do futebol. 

Na filosofia da construção dos novos estádios, muitos aspectos estão a ser 

considerados, no sentido de facilitar, promover ou cativar o público para assistir a 

eventos desportivos. Desde acessos mais facilitados, à segurança, passando pelo 

conforto e comodidade, essenciais ao desfrutar do espectáculo, até ao incentivo das 

famílias para usufruírem destes espaços que integram outras valências como 

espaços comerciais, de entretenimento, ou convívio social e lazer, tudo pode e deve 

                                                 
20 Segundo o Anuário das Finanças do Futebol Profissional em Portugal, relativo à época 2001/2002 
(Deloitte & Touche, A Bola, LPFP (2003), vem descrito como receita total da Liga dos Campeões 
valores de 20,3 Milhões de Euros, para o Porto e Boavista. 
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servir como estratégia tradicional e alternativa, no sentido de cativar mais e maiores 

fontes de receita.  

Muitos são os factores que podem contribuir para a viabilidade económica desta 

indústria. Actualmente, existe a confirmação de factores como a dimensão 

demográfica dos países, o desenvolvimento socio-económico, as tradições culturais 

da população com o futebol, a capacidade financeira para a contratação de 

jogadores “estrelas”, a representação que cada um dos clubes tem no mercado 

(aquilo a que os especialistas da matéria chamam de “marca” Barata, 2005; Arroteia 

e Borges Gouveia, 2005, 2006; Fernandes, 2004; Klein, 2005) nacional e 

internacional, etc. 

Sobre as questões do mercado, não deixa de ser curiosa a forma como a marca 

“Real Madrid” conquistou novos mercados, através da contratação de três 

profissionais para os seus quadros: o treinador Carlos Queiroz que, com os seus 

atributos, prestígio e competências profissionais (homem de referência mundial na 

visão global e actual do futebol), na companhia de Luís Figo (uma das estrelas da 

equipa) potenciam um mercado de dez milhões de portugueses, atentos às 

prestações do Real Madrid, podendo até serem potenciais fontes de rendimento e 

David Beckham, estrela do futebol inglês cuja importância mediática (no mercado 

inglês e países de influência cultural britânica, e outros asiáticos) que, na opinião de 

alguns analistas, tal contratação não se justifica em termos desportivos, mas sob o 

ponto de vista do marketing, é uma mais valia significativa. Logo após a sua 

contratação, e antes de ter iniciado a sua actividade como futebolista, a marca Real 

Madrid já facturara milhões de euros, através de merchandising (Campos, 2002; 

Venda e Marques, 2002).  

Este pode muito bem ser um dos exemplos de estratégia inovadora e criativa para a 

obtenção de receitas alternativas e complementares às provenientes da venda 

directa do espectáculo desportivo. Esta mesma preocupação é-nos apresentada por 

Bielons (2004), quando se questiona sobre: como inovar nas organizações 

desportivas? 

Sobre as grandes alterações que se prevêem no mundo desporto empresarial, no 

futuro, existem dois autores de referência, Aaron Smith e Hans Westerbeek. Estes 

autores são responsáveis por duas obras de consulta obrigatória: (i) The Sport 
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Business Future; (ii) Sport Business in the Global Marketplace. Os mesmos autores, 

nestas duas obras, analisam o fenómeno desportivo nos seus múltiplos aspectos: a 

perspectiva social, cultural e comercial do desporto; as competições desportivas no 

futuro; a globalização do desporto; o impacto da escalada tecnológica no contexto 

do desporto; a Internet e as vantagens competitivas no desporto global; a indústria 

do desporto; o desporto como negócio no mercado global no futuro: com base nos 

“nexus” económico, tecnológico e cultural; previsões para os próximos 5 anos 

(futuro próximo), para os próximos 15 anos e os cenários para os próximos 50 anos. 

Na comercialização do desporto, Westerbeek e Smith (2003) abordam e exploram 

com enorme detalhe o futebol, enquanto estudo de caso, desde as suas origens até 

à era contemporânea. 

Mais recentemente, outros autores também nos oferecem outras perspectivas 

criativas sobre as tendências de futuro no âmbito das organizações. Como 

exemplos do que acabamos de referir surge a visão do “Funky Business” de 

Nordström e Ridderstråle (2005), “O Mundo é Plano” de Friedman (2005) e 

“Freakonomics” de Levitt e Dubner (2006), onde nos dão uma visão do mundo da 

economia, pelo seu lado escondido, menos racional, menos convencional, menos 

questionado e mais emocional, mais orientado para a satisfação das pessoas como 

forma de impulsionar a roda da economia e da sociedade actual. 

No domínio tecnológico, acreditamos que o futuro trará mais e melhores 

instrumentos de auxílio ao desempenho dos gestores, treinadores e outros agentes 

desportivos. Não só na área técnico-administrativa, com a criação e utilização de 

sistemas STAR (Sistemas de Trabalho de Alto Rendimento) (Claudino, 2001), mas 

também no campo da metodologia do treino, com sistemas de informação e 

comunicação de dados de análise do jogo (performance táctico-técnica em função 

do resultado do jogo e actividade motora) mais sofisticados e sobretudo através da 

leitura em tempo real (Sampaio, 2000), ou ainda na recolha e tratamento 

especializado das imagens do jogo (a utilizar sob o ponto de vista técnico) 

afirmando-se, enquanto função laboral especializada, no quadro técnico das 

equipas profissionais (Balsom, 2003). 

Os sistemas de comunicação entre os elementos do staff de treinadores, a sua 

colocação no campo em dias de competição e tarefas específicas a desempenhar, 
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podem ser alvo de algumas mudanças para uma melhor integração e utilização da 

informação, que começará a estar disponível em tempo real.  

No auxílio às tarefas desempenhadas pelos árbitros, surgiram já algumas inovações 

tecnológicas, e acreditamos que, no futuro, muitas outras possam ser desenvolvidas 

(na decisão do fora de jogo, na confirmação da bola que entra totalmente na baliza 

ou sai totalmente dos limites do campo, etc.), bem como a introdução de algumas 

alterações às leis do jogo (dispor de três ou quatro períodos de tempo de jogo, 

alterações no sistema de substituições de jogadores, descontos de tempo, juízes de 

área de grande penalidade, dois árbitros de campo, comunicação do árbitro com um 

supervisor de arbitragem com acesso a imagens televisionadas, para ajudar nas 

grandes decisões do árbitro, etc.), possam ser aprovadas pelos regulamentos 

oficiais do futebol. 

Quanto à organização administrativa do futebol, ao seu mais alto nível, Gerhard 

Aigner (2003, 7 de Fevereiro)21, fez saber das intenções da UEFA em obrigar todos 

os clubes, a partir de 2004, a um licenciamento prévio, cujo objectivo é tornar o 

futebol europeu mais sólido financeiramente, e definiu que os critérios de análise da 

solidez económico-financeira dos clubes incidem sobre três vectores: (i) desportivo; 

(ii) infra-estruturas; (iii) gestão financeira. 

Estas directivas da UEFA são transpostas para Portugal, através da elaboração de 

um manual22, aprovado em reunião de Direcção da FPF, a 15 de Maio de 2003  

Os objectivos destas medidas prendem-se com a pretensão de controlar e eliminar 

os défices de clubes importantes da Europa, impondo auditorias externas e um 

controlo de tesouraria mais apertado, de modo a que estas organizações 

desportivas possam assumir as suas responsabilidades, e incentivar modelos de 

gestão mais racionais e equilibrados. 

Para concluir a temática das tendências futuras da indústria do desporto, durante os 

próximos anos, devemos ter em consideração algumas questões e considerações 

deixadas por alguns autores. 

Chelladurai (1999) questiona-se sobre o desporto do próximo milénio e sobre o 

caminho que este irá seguir. Será que apenas os desportos populares reúnem 

                                                 
21 Director Executivo da UEFA, após reunião do conselho executivo em reunião realizada na Grécia. 
22 Manual de Licenciamento de Clubes para as Competições da UEFA 
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condições para obterem sucesso comercial? Será o desporto, em geral, afectado 

pela economia global e pelo mercado livre? Continuará o desporto americano a 

influenciar as culturas sócio-desportivas de outros países?  

Atendendo a que o cenário global da economia não atravessa um bom momento, 

por razões sociais, económicas e politicas, irá o desporto ressentir-se neste 

enquadramento, ou contrariará as taxas de crescimento verificadas na última 

década? Teremos capacidade para inventar outros desportos ou para organizar 

eventos desportivos à escala mundial, sabendo à partida que só estes terão 

capacidade de sucesso pela mega capacidade de mobilização de espectadores e 

respectivos interesses comerciais?  

Com as restrições orçamentais, a que estará sujeito o desporto profissional, será 

necessária uma reorganização do sector, para resposta aos novos cenários e acima 

de tudo alguma imaginação nas iniciativas de marketing para resolver alguns dos 

problemas desta indústria (competição aumentada, débito pesado, pobre relação 

com os consumidores). Necessitamos de estratégias criativas para que o desporto 

profissional no futuro possa evoluir, aproveitando as vantagens das novas 

tecnologias, explorando novos eventos, rivalidades, criando novas estrelas e 

cativando o público (Campos, 2002; Berkes e Mihály, 2005; Sá e Theodorakis, 2005, 

2006; Riera e Resende, 2004; Mahony e Howard, 2001; Cuneen e Scheneider, 

2001; Bielons, 2004; Westerbeek e Smith, 2003; Hudson e Herbane, 2000; 

Claudino, 2004). 

2.2.3 - Desafios para Portugal 

Faz todo o sentido reflectir sobre os principais desafios que o futebol irá ter em 

Portugal, nos próximos anos. Apesar da situação económica, que o país atravessa, 

fruto de questões da sua realidade e dinâmicas internas agravadas com a 

conjuntura político-económica internacional, vivem-se momentos de grandes 

decisões estruturais, debate e muito entusiasmo relativamente ao futuro do futebol 

no nosso país.  

Se, por um lado, os grandes investimentos na construção de novos estádios 

suscitaram alguma discussão (pelo investimento público realizado, o número de 

estádios e a sua localização), por outro lado a expectativa foi elevada relativamente 
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ao retorno financeiro directo da organização do EURO 2004, bem como de todas as 

mais valias indirectas que o mesmo possibilitou aos vários ramos de actividade do 

nosso país. Acima de tudo, a grande maioria da população acreditou que seria 

factor de orgulho e união nacional a organização de um evento desta dimensão em 

terras lusas, alicerçada na esperança da prestação desportiva da nossa selecção 

nacional. 

A paixão pelo futebol é tal que não deixou o país indiferente e Portugal acreditou 

que este poderia ter sido o culminar apoteótico, em termos desportivos, da nossa 

selecção que, ao longo dos últimos anos, nos tem deixado sonhar com voos mais 

elevados, consequência da regularidade notável do nosso futebol júnior a nível 

internacional, ao longo de muitos anos. A cotação elevada do futebol da nossa 

selecção, nos rankings internacionais, e de muitos profissionais do nosso futebol, 

cujo representante máximo é o Luís Figo ao ter sido considerado o melhor jogador 

do mundo em 2001; o facto dos jogos se disputarem no nosso país; tudo contribuiu 

para esta esperança que, rapidamente, transformou-se, à boa maneira lusa, num 

sonho e obsessão colectiva, difícil de controlar. 

Mas os desafios do futebol em Portugal não passam só por esta face mais populista 

e mediática, mas por questões estruturantes e organizacionais que permitam, no 

futuro, o seu desenvolvimento sustentado. 

Os primeiros passos formais23 das competições profissionais em Portugal surgiram 

na época 1995/96, sob a responsabilidade organizativa da Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional (este processo será desenvolvido com maior detalhe no ponto 

2.3.4.3.4, página 110). Até hoje, várias têm sido as medidas normativas, de 

reorganização, e de reorientação do futebol para a sua viabilidade económico-

financeira, no sentido de continuar a desempenhar, entre nós, um papel 

sociocultural de relevo. Para tal, Varandas24 considera que “o futebol profissional e 

toda a indústria a ele acoplada necessita de um reenquadramento estratégico que 

aproveite os meios ou recursos existentes. O entusiasmo de milhões de 

simpatizantes deverá bastar, quando devidamente optimizado, para proporcionar o 

desenvolvimento sustentado do negócio”. 

                                                 
23 De acordo com a regulamentação jurídica prevista na Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei 
1/90, de 13 de Janeiro) 
24 Partener da Deloitte e Touche responsável pelo Anuário das Finanças do Futebol Profissional, da 
época 2001/2002 (Deloitte & Touche, A Bola e LPFP, 2003). 



Capítulo II – Revisão da Literatura 
______________________________ 

 71 

Ainda de acordo com dados fornecidos pelo anuário das finanças do futebol 

profissional, da época 2001/2002, no seu sumário executivo é referido que: 

“a actual conjuntura do futebol português deve originar a reflexão sobre quais os 

vectores estratégicos de desenvolvimento que esta indústria deve adoptar. A 

profissionalização das estruturas organizativas, a aposta na formação, a aproximação 

dos agentes desportivos ao público, o desenvolvimento de novas fontes de receita e o 

equilíbrio financeiro com carácter estrutural são alguns dos principais desafios que o 

futebol nacional deve encarar” Deloitte & Touche, A Bola e LPFP (2003). 

De acordo com o Director Geral25 da SAD do Benfica, este quadro da referida OF 

considera fundamental uma remodelação completa e radical dos quadros 

competitivos, bem como de todo o edifício legislativo do futebol português. Chega 

mesmo mais longe quando afirma que, para se mudar a postura e a mentalidade, é 

preciso mudar as pessoas.  

Estas citações resumem alguns dos caminhos para o futuro do desenvolvimento 

sustentado do futebol em Portugal. Na nossa opinião, os grandes desafios situam-

se ao nível da organização desportiva, das infra-estruturas e da gestão financeira. 

Na organização desportiva através (i) da alteração dos modelos dos quadros 

competitivos existentes (futebol profissional e de base), por forma a responderem à 

elevação do nível competitivo e simultaneamente responder a outras questões de 

natureza económica e geográfica; (ii) caminhar para novos instrumentos normativos 

que ajudem na clarificação do estatuto profissional desta actividade, bem como na 

profissionalização dos agentes desportivos tradicionais e porventura em novas 

profissões associadas ao sector, como factor de competitividade, entre estas 

organizações desportivas; (iii) formação e incentivos ao emprego de quadros 

médios e superiores para desenvolverem a sua actividade nestas organizações; (iv) 

regulamentação da carreira de jogador profissional de futebol, com particular 

destaque para as questões do funcionamento integrado entre o sistema desportivo, 

sistema escolar e o mercado de emprego; (v) planos nacionais de fomento da 

modalidade e formação de quadros, orientados para centros de excelência 

(nacionais, regionais e locais) com apoios da administração pública desportiva; (vi) 

na implementação de parcerias entre as organizações desportivas no plano nacional 

e internacional, com particular destaque para os países de expressão portuguesa, 

                                                 
25 Entrevista publicada no jornal “A Bola”, em 1 de Setembro de 2003. 
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no sentido da procura de vantagens competitivas no mercado; (vii) tirar partido da 

organização da fase final do EURO 2004, para implementar programas de 

desenvolvimento desportivo da modalidade. 

Em matéria de infra-estruturas, a construção dos novos estádios que modernizou o 

nosso parque desportivo e o incremento da qualidade dos mesmos, sob o ponto de 

vista do utilizador (jogadores e espectadores) em espectáculos desportivos, mas 

que em, muitos casos, não estão salvaguardadas as condições de treino, desejáveis 

para as equipas do futebol profissional (espaços alternativos de treino) bem como 

para a grande maioria da massa de praticantes, que sustenta esta elite. Os estádios 

por si só não funcionam como factor de desenvolvimento desportivo. 

Somos de opinião que o país deveria apostar num plano nacional de construção de 

espaços para a prática desportiva do futebol (pisos sintéticos de última geração) de 

apoio ao sistema desportivo, escolar e sociedade civil em geral, de modo a 

potenciar a nossa já demonstrada capacidade exportadora de talentos para a 

prática do futebol. Reforçando esta ideia podemos servir-nos das palavras de Serpa 

(2003, 8 de Março), relativas ao papel dos nossos clubes: “Se os clubes ricos da 

Europa podem escolher e contratar no tempo da universidade, os clubes 

portugueses têm de saber escolher e contratar na idade da escola primária ou no 

secundário. E essa diferença é essencial para a dimensão futura do nosso futebol e 

dos nossos clubes”. 

Ao nível da gestão financeira parece-nos evidente que as administrações das 

organizações desportivas do futebol profissional tendem para o profissionalismo dos 

seus quadros, responsabilizando-os pelos actos de gestão que se querem 

alicerçados em padrões de racionalidade, planeamento, rigor e transparência, os 

quais não são compatíveis com a gestão por impulsos, egocêntrica, 

desresponsabilizada, não planeada e de alto risco, do passado. 

Urge um controlo mais apertado e eficaz sobre a contabilidade dos clubes, para que 

os DD possam ser responsabilizados individualmente pelas decisões que tomam no 

plano económico-financeiro no âmbito das suas OF. É necessário acabar com 

muitas das situações de incumprimento contratual que se verificam na maioria das 

OF do nosso país, perante os seus profissionais (ou pseudo profissionais), num 

clima de impunidade aflitiva, são os principais responsáveis, por parte das 
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autoridades competentes. Nesta matéria, importa também que o estado não se 

demita das suas responsabilidades, como tem feito, e promova iniciativas para se 

encontrarem as soluções desejadas.  

2.3 Organização do Futebol na Era Industrial 

O Futebol, como actividade desportiva, tem a sua origem em 1863 com a fundação 

da Football Association26. Este é o marco histórico do início do Futebol Moderno 

(Silva, Ornelas e Ribeiro dos Reis, 1940; Gerhardt, 1979; Araújo, 1985; Teixeira de 

Sousa, 1988; Réthacker e Thibert, 1974; Bale, 1984; Dunning, 1994; Westerbeek e 

Smith, 2003; Jónatas, Cunha, Pires e Pimentel, 2006). 

Todos os acontecimentos relativos ao Futebol, nos anos que antecedem esta data, 

são muitos e fundamentais para a evolução do próprio jogo, nos diferentes períodos 

da história. Aliás, para entender a essência de cada uma destas actividades com 

bola, é necessário compreender as características marcantes dos diferentes 

momentos da história da humanidade. 

Nas origens do Futebol encontramos algumas actividades com bola, com uma ou 

outra característica percursora da actividade como hoje a conhecemos, com os mais 

diferenciados objectivos, em diferentes civilizações, mas muito distantes do jogo 

codificado tal qual nós o concebemos actualmente. 

É precisamente com este objectivo que entendemos ser pertinente a referência ao 

contexto histórico dos primórdios do futebol, para um melhor entendimento do 

percurso evolutivo desta actividade. Se, aparentemente, o jogo parece o mesmo, a 

partir do momento em que existe a preocupação da sua standardização, à escala 

mundial, (a verdade é que o futebol deve o seu percurso evolutivo às tendências 

socio-económicas de cada uma das épocas) hoje pode ser considerado como uma 

actividade completamente diferente daquela que esteve na sua génese. 

“O Futebol é uma actividade construída pelo Homem e, portanto, um fenómeno cultural, 

o que quer dizer que será aquilo que dele fizermos. A magnitude do protagonismo social 

deste jogo desportivo, justifica plenamente que o mesmo se constitua como um exemplo 

de modelo desportivo evoluído, uma actividade organizada e humanizante, o que 

                                                 
26 FA - Primeiro organismo regulador e coordenador do futebol, com origem em Inglaterra, marcando 
definitivamente a origem do futebol moderno.  
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decorre não apenas de uma necessidade funcional, mas também de um imperativo ético 

e moral” Garganta (2002, p. 77). 

Numa abordagem mais geral da organização do futebol na era industrial vamos 

considerar três momentos: (i) Os Percursores do Futebol Moderno (ii) O Futebol 

Moderno (iii) O Movimento Associativo e o Futebol em Portugal. 

2.3.1 - Percursores do Futebol Moderno 

Para caracterizar o primeiro momento referimos todas as actividades com bola, 

associadas à prática do futebol, utilizadas ao longo dos diferentes períodos da 

história, com um contributo particular para a sua evolução, e entendidas como 

referência cultural das sociedades dominantes da época. 

Nesta lógica apresentamos um quadro resumo das actividades consideradas 

percursoras do Futebol, desde a Antiguidade Clássica até meados do séc. XIX. 

 

 

Figura 2.9 - Representação cronológica das actividades com bola percursoras do Futebol 
Moderno 

Como se pode verificar pela figura 2.9, a partir da Idade Média, o ramo Anglo-

Saxónico é aquele que apresenta um desenvolvimento mais consistente 

destacando-se no aparecimento dos jogos desportivos (e.g. Futebol e Rugby). “O 

desporto moderno deve a sua importância aos jogos desportivos, com realce para o 

rugby e o futebol. Mesmo que existam raízes longínquas, a forma, regras, 
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delimitação e codificação é obra da Inglaterra do século XIX. Dá-se aí a 

transformação dos jogos em desportos” (Serôdio-Fernandes, 1999, p. 24). 

Em pleno séc. XVIII encontramos uma nova manifestação do jogo de bola, 

antecessor mais próximo do futebol moderno, com a denominação de Dribbling 

Game. O primeiro desafio em "colleges", de que existe referência, é em 1710. O jogo 

começa então a ter uma grande aceitação e divulgação entre os estudantes, sendo 

as escolas e universidades as impulsionadoras do sucesso do jogo, com o 

estabelecimento de algumas regras, que o tornaram menos anárquico e sobretudo 

menos violento. 

A tudo isto não é alheio o sentimento colectivo do ideal de Gentleman, o qual 

manifestava pelo respeito pelos outros, tornando possível a ideia de – Fair-Play – 

espírito que o desportista deve manter, sendo amador, leal e cavalheiro durante e 

após as competições. 

Esta nova atitude mental, fundamental no êxito do jogo, funciona como causa/efeito 

no papel das universidades, onde se destacou uma das grandes figuras do séc. XIX 

– Thomas Arnold27. Personalidade marcante na conquista do espírito desportivo, 

consegue-o, no College de Rugby, através do trabalho desenvolvido com os 

estudantes. O desporto é o meio de que se servirá para melhorar as qualidades 

morais e de desenvolvimento do sentido de responsabilidade dos alunos, com vista 

à integração na vida social. Estando consciente do valor formativo dos jogos, 

permite que a direcção das associações desportivas seja preconizada pelos 

estudantes, exigindo-lhes empenho activo, reduzindo, ao mesmo tempo, muitos dos 

problemas de ordem disciplinar. Devido aos excelentes resultados conseguidos, o 

desporto passa a fazer parte dos programas curriculares das escolas e 

universidades. O sucesso é tanto que ultrapassa as fronteiras das instituições 

académicas, integrando-se em todos os domínios da vida social inglesa. 

O Dribbling Game teve um enorme sucesso, tornando-se o desporto favorito dos 

estudantes, em Inglaterra e Escócia durante a primeira metade do séc. XIX.  

                                                 
27 Nomeado Director do College de Rugby, em 1828, com papel preponderante na origem do 
movimento desportivo em Inglaterra. 
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As questões relativas à regulamentação do jogo foram determinantes para o 

sucesso desta actividade, onde na primeira metade do século XIX, a questão 

fundamental das regras estava associada à utilização das mãos.  

Este problema é ultrapassado, quando, num jogo de Dribbling Game disputado no 

College de Rugby em 1823, um dos estudantes, com o objectivo de obter o “Goal” 

de forma mais rápida, agarra a bola e colocando-a debaixo do braço dirige-se para a 

baliza adversária, concretizando assim o seu propósito. 

O comportamento deste estudante, de seu nome William Webb Ellis, marcará para 

sempre a cisão da história do Rugby e do Futebol que, até aqui, caminhavam de 

mãos dadas. O referido comportamento facilitará a organização de uma associação 

de adeptos do jogo à mão, lançando as bases de um novo desporto – o Rugby 

(Garcia, 1973; Gerhardt, 1979). 

Com vista à uniformização do próprio jogo surge, em 1848, um documento editado 

pela Universidade de Cambridge, com as primeiras regras de jogo (ainda comuns ao 

Futebol e ao Rugby), e no qual encontramos regulamentação referente ao 

comprimento do campo, à largura das balizas, ao livre e à "carga". Este código de 

jogo ajuda de sobremaneira a normalização do período antecedente, que fora 

caótico, sem contudo resolver todas as indefinições relativas a aspectos específicos 

do mesmo, sendo vulgar os grupos em confronto acordarem entre si, antes do início 

do jogo, as regras a aplicar (Araújo, 1985). 

Os primeiros clubes surgem fruto do trabalho realizado nas "public schools", com o 

nome das escolas e universidades, reflectindo a difusão e popularidade atingida pelo 

jogo. Estão dados os primeiros passos para o início do Associativismo Desportivo. 

Serôdio-Fernandes (1999, p. 22) refere “O Associativismo Desportivo foi criado em 

Inglaterra, no século XVIII, e expandiu-se por todo o mundo. (...) Este movimento foi 

iniciado pelas classes altas da sociedade inglesa, tendo mais tarde as classes 

trabalhadoras aderido ao mesmo, quando a concentração das populações gerou 

aglomerados populacionais. As primeiras “ National Sports Associations“ estão 

ligadas a práticas desportivas das classes altas: Equitação, 1750; Golfe, 1754; 

Cricket, 1788; e só alguns anos mais tarde, já no século XIX, Futebol, 1863; 

Atletismo, 1866.” 
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As “Public Schools” irão ser fundamentais no movimento associativo desportivo. Os 

alunos destas escolas, ao integrarem as Universidades, onde continuam a praticar 

os seus desportos favoritos e, posteriormente, já integrados na sua vida profissional, 

dão continuidade a essa prática, com a fundação dos seus próprios clubes. 

Crespo (1978b), considera mesmo que esta prática foi um dos factores que mais 

contribuiu para o grande desenvolvimento do Associativismo Desportivo: criação de 

clubes, enquanto instituições privadas, dispondo de completa autonomia onde se 

acreditava que a verdade do desporto se encontrava vinculada a uma base 

benévola, desprovida de qualquer tipo de estruturas profissionais. 

Na segunda metade do séc. XIX, em Inglaterra, a aristocracia que frequentava as 

universidades e os colégios tem um papel fundamental na formação e 

desenvolvimento dos clubes. A formação de clubes foi considerado um passo 

decisivo para a difusão do desporto, porque deu início à formação da orgânica 

desportiva, despertou o interesse de um crescente número de pessoas, que viriam a 

aderir a este movimento, na época.  

Para este grande desenvolvimento contribuiu um facto histórico extremamente 

importante e relevante: A Revolução Industrial. Alguns factores associados à 

revolução industrial desempenharam um papel importantíssimo na expansão do 

desporto: 

 1 – Redução do horário de trabalho; 
 2 – Desenvolvimento dos meios de comunicação; 
 3 – Enriquecimento crescente à disposição do homem; 
 4 – Predomínio dos jovens na sociedade; 
 5 – Urbanização crescente; 
 6 – Meios de transporte acessíveis; 
 7 – Aumento do sector terciário. 

Por outro lado, as competições desportivas foram decisivas para a solidificação do 

movimento associativo (as primeiras competições de atletismo têm lugar em 1845 

em Eton, já com regras definidas. Os primeiros campeonatos universitários realizam-

se, em 1857, em Cambridge e, em 1860, em Oxford) (Serôdio-Fernandes, 1999; 

Crespo, 1978b, 1987). 
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2.3.2 - Futebol Moderno 

2.3.2.1 - Football Association (FA) 
Com o contexto socio-económico existente e depois da aceitação que esta 

actividade desportiva teve na população em geral, é imperiosa a criação de uma 

estrutura organizativa que superintenda todas as questões relacionadas com o jogo, 

nomeadamente uma rigorosa e generalizada uniformização da aplicação das regras.  

A primeira tentativa para a unificação das regras a utilizar no Driblling Game foi 

realizada em 1848. Esta foi levada a cabo por representantes de vários colégios, 

reunidos na Universidade de Cambridge. Nesta reunião serviram-se das regras do 

futebol (Driblling Game) praticado na escola de Rugby (escritas a 7 de Setembro 

1846) como ponto de partida para a unificação das regras. Em 1861, 

"Charterhouse", campeão de Driblling Game, codifica as suas regras por escrito. 

Em 1862, é feita outra reunião na tentativa da unificação das regras, mas sem 

resultados aparentes. Só em 1863, John Cartwright, homem de larga visão e 

experiência desportiva, inicia conversações, com representantes dos clubes com o 

fim de regulamentar o futebol. Finalmente, a 26 de Outubro de 1863, reunidos os 

representantes de 11 clubes e colégios, na "Freemanson`s Tavern", na Great Queen 

Street-Lincoln's Inn Fields, em Londres, e após longos debates, se chega à 

conclusão que deveria ser criada uma entidade que superintendesse o futebol em 

Inglaterra, assim como a elaboração de um código de jogo. Por proposta de Mr. 

Morley e de Mr. Steward (do Crusaders), foi aceite o nome de "The Football 

Association" para a entidade a superintender o futebol (Araújo, 1985; Jónatas, 

Cunha, Pires e Pimentel, 2006). 

O próprio Mr. Morley apresentou um primeiro esboço de código de jogo, após 

consulta dos regulamentos do jogo das várias Universidades, escolas e pessoas 

directamente ligadas aos clubes existentes. Um aspecto curioso deste código de 

jogo é a sua constituição (9 regras), reflectindo abrangência, simplicidade, e 

determinação do aspecto da bola que deveria ser redonda, de modo a tornar o jogo 

mais eficiente e menos violento. 

A partir de então há um período agitado na procura do protagonismo da obtenção do 

1º código do jogo (as regras do jogo são ainda divergentes nas várias escolas), que 

surge a 8 de Dezembro 1863, com 13 regras, marcando definitivamente a diferença 
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entre a prática do "Futebol Associação" e a prática do Rugby (Garcia, 1973; Araújo, 

1985; Jónatas, Cunha, Pires e Pimentel, 2006). 

Este facto leva ao aparecimento de muitos clubes desportivos para a prática de 

Futebol, a criação do International Board (1882) e mais tarde (1885) a fundação da 

“Foot-ball League” com a institucionalização do futebol profissional. Associado a 

estes acontecimentos, está o enorme desenvolvimento industrial das grandes 

cidades, facilitando a difusão do jogo nos vários países da Europa, em pleno séc. 

XIX, e a criação de novas federações em países fora do Reino Unido (Leite, 1948; 

Magee e Sugden, 2002). 

Depois da FA de Inglaterra (1863), as mais antigas são as FA da Escócia (1873), A 

FA de Gales (1875) e a FA da Irlanda (1880). Quando se fala do primeiro jogo 

internacional os diversos manuais referem o “Inglaterra – Escócia”, disputado em 30 

de Novembro de 1872, mas na verdade ainda não existia a federação da Escócia 

que foi criada três meses mais tarde. A Inglaterra jogou contra uma equipa do clube 

mais antigo da Escócia, Queen's Park. 

O enorme crescimento do futebol organizado, levou milhares de espectadores 

interessados em presenciar os jogos o que colocou alguns problemas. Um destes 

prendia-se com o profissionalismo. As primeiras referências existentes datam de 

1879, quando um pequeno clube de Lancashire (Darwin), após duas derrotas frente 

ao clube rival (Old Etonians) na FA Cup, faz o recrutamento de jogadores junto de 

outros clubes famosos para tentar vencer o próximo encontro. Dois jogadores do 

clube Darwin, o escocês John Love e Fergus Suter, são considerados os primeiros 

jogadores a receberem dinheiro pelo seu talento para a prática do futebol Gerhardt 

(1979). 

Esta atitude pioneira rapidamente se generalizou, entre os clubes que, na procura 

do resultado desportivo, estabeleceram contratos com jogadores para 

representarem o seu clube. A FA viu-se obrigada a legalizar o profissionalismo dos 

praticantes de futebol. A remuneração aos jogadores pelos serviços prestados 

contribui para que o futebol não fosse mais ignorado. Criaram-se, assim, os 

alicerces de uma actividade económica, à volta do jogo, que tem evoluído ao longo 

dos tempos (Magee e Sugden, 2002). 
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2.3.2.2 - International Football Association Board (IB) 
O International Football Association Board, vulgarmente conhecido por Board, foi 

fundado em 6 de Dezembro de 1882. A sua missão é a regulamentação do futebol e 

esclarecimento de quaisquer dúvidas referentes à interpretação das suas leis. 

Analisa, também, as propostas de modificação às leis do jogo, bem como quaisquer 

outras questões relativas à sua regulamentação. 

Este organismo é constituído pelas Federações Nacionais de Inglaterra (The 

Football Association), Escócia (The Scottish Football Association), País de Gales 

(The Football Association of Wales) e Irlanda (Irish Football Association) e ainda pela 

FIFA (Federation Internationale de Football Association). Cada uma delas é 

representada por quatro delegados (Reis, 1994). 

“A FIFA nasceu em 1904, mas só em 1913 – a 14 de Junho – foi admitida no 

International Board. E só em 1958, numa reunião em Estocolmo, adquiriu um 

estatuto similar às quatro federações britânicas, já que conseguiu que lhe 

outorgassem quatro votos, tantos quantos os das federações constituintes” Seara 

(2003, 18 de Março). 

Reúne duas vezes por ano, entre 14 de Fevereiro e 14 de Março, em Assembleia-

geral anual e em Setembro ou Outubro, em reunião de trabalho anual. Nestas 

reuniões estão representadas quatro associações, sendo obrigatória a presença da 

FIFA. 

Todos os assuntos relativos à modificação das leis do jogo carecem da recolha de 

três quartos dos votos em Assembleia-geral, cabendo à FIFA quatro votos e às 

Associações Britânicas um voto cada. 

2.3.2.3 - Federação Internacional de Football Association (FIFA) 
A FIFA foi fundada a 21 de Maio de 1904, em Paris, na rua Saint Honoré, n.º 229. 

Aquando da formalização desta organização estiveram presentes 7 países membros 

com os seguintes representantes: 

Robert Guérin e André Espir, em representação da Union des Sociétés Françaises 

de Sports Athlétiques (USFSA) – França; Louis Muhlinghaus e Max Kahn em 

representação da Union Belge des Sociétés de Sports (UBSSA) – Bélgica; Ludvig 

Sylow em representação da federação da dinamarquesa – Dansk Boldspil Union 

(DBU) – Dinamarca; Carl Anton Wilhelm Hirschmann em representação da 
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federação holandesa - Nederlandsche Voetbal Bond (NVB) – Holanda; André Espir 

em representação do Real Madrid Football Club (RMFC) – Espanha; Ludwig Sylow 

em representação da Svenska Bollspells Förbundet (SBF) – Suécia; Victor E. 

Schneider em representação da federação suíça – Association Suisse de Football 

(ASF) – Suíça. 

Até 1909, a FIFA apenas reunia federações de países europeus. As primeiras 

actividades intercontinentais deste organismo foram estabelecidas com África do 

Sul, (1909/1910); Argentina e Chile, (1912); Estados Unidos da América, (1913). 

Esta primeira abertura foi um esboço do longo percurso de crescimento e 

desenvolvimento que se seguiu, não estando ainda esgotado neste momento, 

especialmente nos continentes Asiático e na América do Norte. 

De acordo com o sítio oficial da organização (www.fifa.com), a FIFA possui 204 

países membros, o que a torna na maior e a mais popular organização desportiva do 

mundo. Sendo mesmo apelidada de “Nações Unidas do Futebol”. 

O Congresso da FIFA é o órgão legislativo máximo desta organização desportiva. A 

sua gestão é feita através de um comité executivo composto por um presidente, sete 

vice-presidentes, dezasseis membros e um secretário-geral. Este comité executivo 

dispõe ainda de várias comissões permanentes (organização do campeonato do 

mundo, torneio olímpico, árbitros, questões jurídicas, etc.). 

Actualmente, esta organização encontra-se dividida em 6 grandes grupos (regiões 

geográficas) denominados de “Confederações”, que congregam as várias 

associações nacionais (federações), conforme figura 2.10. 

As confederações e associações nacionais, de acordo com os seus próprios 

regulamentos, organizam as suas próprias provas competitivas, respeitando a 

essência dos estatutos da FIFA. 

O secretário-geral da organização é o responsável por executar as decisões do 

comité executivo, tendo ainda responsabilidades nas áreas financeira, e relações 

internacionais, bem como, em todas as organizações competitivas da 

responsabilidade da FIFA. O Secretariado-geral está estruturado em várias divisões 

com responsabilidades no desenvolvimento, competições, controlo financeiro e 

“business”. Trata ainda de aspectos relacionados com a administração do futebol, 

comunicação (interna e externa), recursos humanos e serviços. 
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Figura 2.10 - Organização da FIFA por 6 confederações 

Apesar da mega dimensão desta organização desportiva, ela funciona com base em 

estruturas simples, cuja reprodução é utilizada nas associações nacionais à escala 

continental, nacional e local. Esta organização permite a construção de todo o 

“edifício” do futebol, em estruturas de base alargadas e sólidas que permitem 

sustentar a face mais visível e mediática da competição de elite. 

2.3.2.4 - União Europeia de Football Association (UEFA) 
Esta organização do futebol, fundada em 1954, congrega 52 associações nacionais 

de futebol, nela filiadas, do continente europeu, constituindo-se como uma 

confederação na estrutura de organização máxima do futebol da FIFA. 

A gestão desta organização está a cargo do Comité Executivo, composto por 

catorze elementos de diferentes federações, dos quais um presidente, quatro vice-

presidentes e um tesoureiro honorário. Este Comité executivo gere todas as 

actividades da UEFA, com excepção das que são estatutariamente ou por decisão 

própria, delegadas no director executivo. O director executivo da UEFA é o mais alto 

dirigente desta organização desportiva, sendo responsável pela sua gestão 

operacional, comandando a sua administração com sede em Nyon, na Suiça. A 

duração dos mandatos do Comité executivo é de quatro anos. Sete membros deste 

comité (presidente mais seis elementos) são eleitos de dois em dois anos. 

A suportar as actividades desta estrutura de topo, há vários comités (Comité das 

selecções nacionais, Comité do futebol profissional, Comité de desenvolvimento 

técnico, etc.), painéis de especialistas (Painel do futebol infantil / fun futebol, Painel 

dos treinadores do futebol juvenil, Painel dos gestores de estádios, etc.) e grupos de 

trabalho (pontuais para assessorarem decisões políticas da UEFA, relativas às mais 
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variadas matérias), com representantes de todas as federações do continente 

europeu.  

2.3.3 - Divulgação do Futebol em Outros Países 

A divulgação, implantação e desenvolvimento do desporto no mundo, está 

intimamente associada à numerosa comunidade inglesa, espalhada pelos territórios 

do império britânico, à fundação das primeiras federações internacionais desportivas 

(Ginástica, 1881; Skating, 1892; Rowing, 1892) assim como à fundação do Comité 

Olímpico Internacional (1894, em Paris) e à criação dos primeiros Jogos Olímpicos 

Modernos (1896). 

 

 

Figura 2.11 - Distribuição das primeiras federações nacionais de “Football Association” 
espalhadas pelo mundo 

 

Em 1900, aquando da realização da segunda edição dos Jogos Olímpicos, em 

Paris, o futebol apareceu no programa oficial, mas ainda sem ter a sua federação 

internacional constituída. Tal organismo surge apenas em 1904. 

É clara a influência dos ingleses na divulgação do futebol fora da Grã-Bretanha, com 

grande e rápida aceitação em outros continentes. Tal facto pode ser comprovado 

pela fundação das respectivas federações nacionais nos mais diferentes cantos do 

mundo. Assim temos: Holanda (NL) e Dinamarca (DK) em 1889, Nova Zelândia (NZ) 

em 1891, Argentina (AR) em 1893, Chile (CL), Suíça (SW) e Bélgica (BE) em 1895, 

Itália (IT) em 1898, Alemanha (DE) e Uruguai (UY) em 1900, Hungria (HU) em 1901, 
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Finlândia (FI) em 1907, Espanha (ES) em 1909, Canadá (CA) em 1912, Estados 

Unidos da América (US) em 1913, Brasil (BR) em 1914. Portugal (PT) em 1914, 

Japão (JP) em 1921, China (CN) e Cuba (CU) em 1924, México (MX) em 1927, etc. 

Aquando da fundação da FIFA, em 1904, sete países estiveram representados. Esta 

comunidade internacional do futebol foi crescendo, apesar de algumas dificuldades e 

obstáculos que foram surgindo, de modo que em 1912 estavam filiadas 21 

federações nacionais; Em 1925 havia 36; Em 1930, no ano do primeiro campeonato 

do mundo no Uruguai, eram 41; Em 1938, 51 e em 1950 o número situava-se em 73. 

No Congresso da FIFA, em 2000 existiam 204 países membros (Gerhardt, 1979).  

“Em 1984 estimou-se que existiam cerca de 120 milhões de praticantes (Ekblom, 

1986) e nos últimos censos da FIFA, realizados em 2001, foram recenseados 240 

milhões de futebolistas e cinco milhões de pessoas ligadas a actividades 

relacionadas com o jogo (treinadores, árbitros, médicos, fisioterapeutas e outros). 

(Garganta 2002 p. 63) 

Muitos autores destacam a influência dos ingleses na divulgação do desporto nos 

diferentes continentes. Começando pela proximidade geográfica da França, que foi o 

primeiro país a ser influenciado, tendo sido utilizado o Canal de “Le Havre” como 

principal linha de penetração e difusão do jogo Bale (1989). 

Existem relatos das relações do Brasil com Inglaterra e com outros países Europeus, 

após a sua independência, para se afirmar como país independente e desenvolvido. 

Também no continente americano, na região norte, se descobrem influências no 

futebol americano, como sendo um jogo adaptado dos britânicos. No Japão, foram 

encontrados manuais educativos sobre os jogos britânicos. No Continente africano, 

nomeadamente na Nigéria, apesar da prática do futebol ser bem conhecida da 

população, tendo-se mesmo constituído a Lagos Amateur Football Association em 

1932, só após 1945 se inicia a prática organizada do futebol através da taça 

instituída pelo governador Sir Arthur Frederick Richards (Taça do Governador) 

Akindutire (1991), Melo e Mangan (1997) e Abe e Mangan (1997) citados por 

Serôdio-Fernandes (1999). 

Para explicar a divulgação (adopção) do Futebol na Europa, Bale (1984) 

desenvolveu um artigo onde regista, numa perspectiva histórico-geográfica, o 

surgimento das várias Federações Nacionais (processo que decorreu entre 1863 e 
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1926). Neste artigo cita Allison (1978) que considera a existência de 3 fases, na 

difusão do Futebol em outros países: 

Primeira, os emigrantes ingleses teriam criado clubes para praticarem o Futebol 

entre si; Segunda, as classes indígenas superiores teriam tido conhecimento do 

jogo, ao associarem-se com a instituição social britânica e ganhavam estatuto social; 

Terceira, o jogo ter-se-ia desenvolvido entre as classes indígenas mais baixas. 

 

 

 

Figura 2.12 - Data de fundação das federações nacionais de “Football Association” nos 
diferentes países da Europa, adaptado de Bale (1984) 

É precisamente nesta última fase que surge o grande crescimento do futebol, com 

as necessárias adaptações organizacionais. Se num primeiro momento era 

suficiente a prática informal da modalidade, de seguida surgem as primeiras 

iniciativas para a institucionalização da prática formal da modalidade, através da 

fundação dos primeiros organismos relacionados com a prática e gestão da 

modalidade (clubes, associações e federação). Estamos a falar da génese do 

associativismo desportivo. 

A figura 2.12 refere as datas de fundação das federações nacionais de futebol, nos 

vários países da Europa: 

Na sequência desta mesma temática encontramos o modelo proposto por Magee e 

Sugden (2002) que aborda a difusão do futebol, pelo mundo, com base numa 
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relação entre o domínio económico e o sucesso no futebol. Está demonstrado haver 

uma forte correlação entre o lugar que os países ocupam no ranking do futebol 

mundial e o seu estatuto económico (Darby (1997); Stamm e Lamprecht (1996); 

citados por Magee e Sugden (2002)).  

 

Figura 2.13 - Modelo de Difusão Global do Futebol e Fluxos Migratórios. Adaptado de Magee e 
Sugden (2002). 

 

Esta relação torna-se ainda mais evidente quando são tidas como referência as ligas 

nacionais (campeonatos profissionais do país). É obvio que nenhum modelo 

económico - determinista puro, pode explicar, por si só, o estatuto de um país no 

futebol (exemplos extremos que contrariam esta teoria são o Brasil e o Japão, que 

nos sugerem a existência de outras dimensões a considerar, para determinar a 

posição que um país ocupa no ranking futebolístico). Associado a este modelo existe 

ainda a explicação dos fluxos migratórios no futebol, com base na crescente 

globalização do fenómeno, do seu desenvolvimento profissional, do seu poder 

económico e da mobilidade de jogadores (Lei Bosman), etc.  

A Europa, particularmente a Inglaterra, Itália e Espanha, constitui-se como o 

principal receptor dos profissionais desta indústria, à escala mundial, levantando até 

problemas ao nível dos resultados desportivos das selecções nacionais (todos 

sabemos o papel que Inglaterra teve nos primórdios do futebol moderno e na sua 

divulgação, mas com a excepção do título mundial conquistado em 1966, a sua 

hegemonia ao nível dos resultados desportivos da sua selecção têm ficado aquém 
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do destaque e referência que o futebol inglês continua a demonstrar) e da afirmação, 

dos seus próprios jogadores, a nível nacional. Esta autentica invasão da “legião 

estrangeira” do futebol contribui para a melhoria qualitativa do espectáculo 

desportivo e para o desenvolvimento de todas as suas vertentes associadas, 

constituindo-se como um autêntico negócio. 

Magee e Sugden (2002, p. 428) refere que “por razões históricas e culturais algumas 

das economias mais poderosas do mundo, como os Estados Unidos da América e o 

Japão não são (ainda) nações importantes do futebol”. A última edição do 

Campeonato do Mundo de Futebol (2002) realizado no continente asiático, com um 

enorme esforço organizativo dos países da Coreia do Sul e do Japão, os próprios 

resultados desportivos das selecções dos Estados Unidos da América, masculina 

(de má memória para todos os portugueses) e feminina no campeonato do mundo 

de 1999, vieram incrementar a cobertura mediática do futebol, e o aumento de 

audiências das cadeias de televisão norte-americanas, contrariando, um pouco, a 

tese apresentada, mas confirmando a importância que esta modalidade pode vir a 

ter, quer no continente asiático, quer no continente norte-americano. 

Actualmente, os Estados Unidos apresentam como factores de desenvolvimento os 

20 milhões de praticantes do futebol de recreação, a participação regular da 

selecção dos EUA nas fases finais do campeonato do mundo desde 1990, com 

particular destaque para os resultados desportivos de 2002, e por fim, todos os 

americanos, admiradores e regulares seguidores do futebol que, como sabemos, se 

trata de um grupo minoritário Markovits e Hellerman (2003). 

Os esforços de introdução do futebol nos Estados Unidos não são recentes, e as 

razões da sua falência são várias. Segundo Tommasi e Bettoga (1987, p. 41) “a forte 

emigração europeia nunca conseguiu impor o futebol porque os emigrantes 

obtiveram sucessos no campo industrial, comercial e económico, mas nunca 

entraram na estrutura escolar dos Estados Unidos”.  

Para Robson (2002, October 21) as ligas profissionais de futebol, masculinas e 

femininas, estão à beira do colapso financeiro, com milhões de dólares de prejuízo, 

devido a fracos contratos televisivos (a estrutura regulamentar do jogo é considerada 

muito conservadora, com pouca flexibilidade para se ajustar às regras e 

necessidades do mercado televisivo, nomeadamente do norte-americano), com o 
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mercado desportivo norte-americano saturado, baixos salários dos jogadores, jogos 

com poucos golos (momento chave do espectáculo desportivo) e outros assuntos 

próprios da modalidade. 

No caso concreto do Japão, a liga profissional foi criada em 1993 com grande 

desenvolvimento inicial, devido às grandes expectativas e investimento dos clubes, 

em agentes desportivos (jogadores e treinadores) e equipas de gestão, assistindo-

se, agora, a um declínio desta realidade. As razões deste declínio prendem-se com 

os elevados salários dos jogadores e com os custos de gestão das equipas 

profissionais, com implicações nos recursos financeiros dos clubes. Este cenário tem 

contribuído para a restrição dos meios financeiros, investidos na gestão dos clubes e 

na contratação de jogadores, bem como na participação dos mesmos nas 

competições desportivas Horino (2003). 

Para Bale (1984) a adopção do futebol na Europa pode ser explicada por modelos 

de difusão, onde se destacam questões relacionadas com a dimensão temporal 

(curva de adopção em “S”), o efeito de vizinhança (onde o factor de proximidade 

geográfica teve um papel de relevo) e o efeito hierárquico (devido à hierarquia 

económica e respectiva influência sociocultural). 

2.3.4 - Desporto em Portugal 

2.3.4.1 - Associativismo Desportivo em Portugal 
O Associativismo Desportivo dá os seus primeiros passos em Inglaterra, na segunda 

metade do séc. XIX. Este movimento rapidamente se propaga a todo o continente 

europeu, com forte influência das classes altas da sociedade. 

Em Portugal, o associativismo dá os primeiros passos por volta de 1848, com 

algumas associações de socorros mútuos. Os primeiros clubes dedicaram-se aos 

desportos náuticos, ao tiro e à velocipedia, cuja prática estava reservada aos 

estratos sociais mais elevados. O Clube mais antigo, e por isso o primeiro a ser 

constituído, foi a Real Associação Naval de Lisboa, em 1856, vocacionado para a 

prática dos desportos náuticos, tendo a ideia, da sua criação, surgido no decorrer de 

uma regata promovida pelo conde de Alcaçovas, em Paço d’Arcos, em 1852 

Teixeira de Sousa (1988); Hasse (1993); Serôdio-Fernandes (1999); Barbosa, 

Sarmento e Braga (1998). 
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Depois desta primeira organização desportiva, surgiram o Clube Equestre, em 1873; 

O Real Gimnasio Club Português, em 1875; O Club Fluvial Portuense, primeiro clube 

do norte do país, em 1876; A Sociedade Musical de Caneças, em 1880 etc. Nesta 

primeira fase do associativismo desportivo destaca-se a Casa Pia de Lisboa pelo 

fomento das actividades desportivas no seu espaço, bem como pelo papel que 

alguns dos seus antigos alunos tiveram na fundação dos principais clubes 

portugueses (Teixeira de Sousa, 1988). 

Crespo (1978a) destaca 5 momentos do desenvolvimento do Associativismo 

Desportivo, em Portugal: 

 1 – Até 1933; 2 – 1933 a 1945; 3 – 1945 a 1968; 4 – 1968 a 1974;  5 – 

1974 a 1978 

O primeiro momento é caracterizado pelo surgimento deste movimento como 

resposta espontânea à nova tendência originária de Inglaterra, cuja propagação se 

ia processando por toda a Europa de forma lenta e sem qualquer intervenção do 

estado. 

No segundo momento destaca-se a influência do Estado na publicação de 

documentação normativa relativa à educação física e disciplina dos desportos, 

resultantes da intervenção da administração pública no lançamento das bases 

económicas, sociais e políticas do Estado Novo. 

O terceiro momento corresponde a um período de rápido crescimento económico, 

acumulação de capital, industrialização e extensão das relações capitalistas, 

propícias ao crescimento do número de clubes, mas também com um crescente 

controlo, por parte do estado, das tendências políticas dos corpos sociais, o que não 

se veio a verificar. 

O quarto momento fica marcado como o período de viragem ideológica do regime, 

que não tem qualquer implicação no incremento do Associativismo Desportivo (em 

1972 não há registos oficiais de fundação de novos clubes). 

Por fim, o último momento reflecte as alterações profundas verificadas na sociedade 

portuguesa, resultantes do 25 de Abril de 1974. Assistimos ao período de maior 

incremento na criação de novos clubes. 

Almeida (2001, p. 17) caracteriza, desta forma, o desporto em Portugal: 
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 “Na década de 40 e até à revolução de 74, vivendo-se em pleno regime ditatorial, o 

desporto atravessou uma fase de exploração pelo Estado (exercendo sobre ele um 

controlo total) como meio de atingir a cultura física geral do país. O associativismo 

desportivo assemelhava-se então a serviços dependentes da Direcção-Geral da 

Educação Física, Desportos e Saúde Escolar, culminando todas as suas decisões de 

gestão e vida interna, nessa apertada estrutura administrativo - burocrática”. 

A partir da década de oitenta muitas são as mudanças verificadas no conceito de 

desporto (mais pluralista e diversificado), com implicações nas políticas desportivas 

adoptadas (preocupação crescente em satisfazer cada vez mais o bem estar das 

populações, com a promoção do “desporto para todos”, em detrimento do 

rendimento desportivo de alta competição, apenas acessível à elite, ínfima 

percentagem da massa de praticantes) onde se caminhou lenta e progressivamente 

para uma separação do desporto amador e desporto profissional, cuja evolução 

seguiu no sentido do espectáculo desportivo, promovendo os “desportistas de 

bancada” que hoje são os principais consumidores, à escala mundial, do desporto 

enquanto negócio. No caso particular do futebol, dada a dimensão económica e 

social, é considerado como uma das mais importantes indústrias da economia em 

muitos países. 

Por esta razão Pires (1994, p. 11) considera que “hoje o desporto tem de ser visto, 

em simultâneo, como uma necessidade social que se traduz, em termos 

económicos, num produto, num serviço e num processo”. 

A organização do desporto em função da evolução natural deste fenómeno, teve, 

tem e terá implicações nas organizações desportivas, no quadro normativo e no seu 

enquadramento administrativo com alterações profundas ao nível do associativismo 

desportivo. A análise dos últimos anos do desporto em Portugal pode confirmar 

claramente este cenário de mudança. 

Com a citação de Pires (1994, p. 6) podemos concluir que “a lógica do 

associativismo, hoje é outra. Assenta em projectos que tenham a ver com as reais 

necessidades das pessoas, limitadas no tempo. Apresenta uma estrutura volátil e de 

grande flexibilidade ao contrário dos modelos pesados e pouco flexíveis que nos 

foram legados pela revolução industrial”. 



Capítulo II – Revisão da Literatura 
______________________________ 

 91 

2.3.4.2 - Um Olhar Sobre o Quadro Normativo do Desporto em Portugal  
Em pleno séc. XIX, em Inglaterra, nasce o conceito de desporto, associado a um 

sentido mais humanizante, como contributo fundamental para a formação moral e 

cívica dos seus praticantes, a ponto de ser criada, desenvolvida, e aceite no meio 

escolar. Esta nova visão vai fazer “escola” neste país, com a criação do 

Associativismo Desportivo que rapidamente se espalhou por todo o mundo. 

Quando abordámos o Associativismo Desportivo em Portugal, fizemos referência às 

primeiras colectividades surgidas e que dedicaram a sua actividade ao desporto e ao 

futebol. Numa análise mais cuidada, sobre a data de fundação dos primeiros clubes, 

verificámos que muitos deles surgiram em finais do séc. XIX, mas principalmente no 

início do séc. XX. Algumas das instituições de referência do nosso futebol têm a sua 

origem neste mesmo período. Citámos ainda, em alguns momentos, a importância e 

influência positiva da monarquia nos primeiros tempos do Desporto em Portugal. 

2.3.4.2.1 - República Portuguesa 

A par da grande expansão da nova vaga do Associativismo Desportivo, verificam-se 

grandes alterações no sistema político português, em 1910, com a implantação da 

República. 

“ Se foi durante a Monarquia ainda que o Desporto de competição iniciou a sua 

caminhada, seria durante a I República que ele se estruturou e ganhou foros de 

cidadania. Por duas ordens de razões: Umas externas, geradas no desenvolvimento que 

o desporto conheceu no estrangeiro neste período, desenvolvimento que saltou 

fronteiras com facilidade; Outras internas, originadas por uma abertura de maior número 

de estratos da sociedade a actividades que até então, e na maioria dos casos, tinha sido 

em boa parte mais praticados por elementos das classes mais favorecidas” (Rosário, 

1996, p. 27). 

Apesar do difícil período vivido na época, o Desporto vai criando raízes, cada vez 

mais consistentes, com o desenvolvimento do seu associativismo através de 

organizações de carácter nacional e, particularmente, numa dimensão internacional, 

que possibilitam a sua crescente afirmação (e.g. as grandes federações 

internacionais da modalidade (FIFA, 1904), o COI (1894), os JO da Era Moderna 

(1896) e o Comité Olímpico Português (COP) como organismo não governamental, 

fundado em 26 de Outubro de 1909, cujos principais objectivos são a divulgação, o 

desenvolvimento e a defesa do Movimento Olímpico e do Desporto em geral). 
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O Desporto sempre foi e será, certamente, no futuro, um reflexo socio-político da 

nossa sociedade. Por esta razão, importa verificar a forma como a nossa 

Constituição aborda as questões desportivas, no contexto da República, podendo 

ser sintetizada nesta abordagem de Costa e Costa (1991): na Constituição da 

República Portuguesa de 1911, o Desporto não é alvo de preocupação especial por 

parte do Estado, podendo dizer-se que a política desportiva era do tipo liberal. Na 

Constituição da República Portuguesa de 1933, o Estado chama a si o domínio e 

controlo centralizado da Educação Física e do Desporto. A Constituição da 

República Portuguesa de 1976, revela uma abertura da política desportiva.   

2.3.4.2.2 - Estado Novo 

A agitação social vivida no final dos anos 20 culmina com o movimento 

revolucionário do 28 de Maio de 1926, que deu voz ao descontentamento social 

existente, fruto da instabilidade política e da crise económica instalada. 

Este movimento, génese do Estado Novo, assim como, a década de trinta foram 

fundamentais na consolidação estrutural de um novo regime político, cuja vigência 

foi, aproximadamente, meio século. Vários foram os instrumentos utilizados pelo 

regime para transmissão da sua doutrina. A constituição de 1933, o seu suporte 

legal regista os conceitos filosóficos que o novo poder pretende para a Nação. Neste 

mesmo ano realiza-se o I Congresso Nacional de Clubes. 

A Organização Nacional da Mocidade Portuguesa, foi criada em 11 de Abril de 1936, 

pela Lei n.º 1941, e o seu funcionamento e estatuto foi estabelecido pelos DL n.º 

26611, de 19 de Maio de 1936, e DL n.º 27301, de 4 de Dezembro de 1936.  

Mesmo antes do texto fundamental de 1933, o regime dá mostras do seu 

posicionamento face ao desporto, quando publica o Decreto n.º 21106, de 16 de 

Abril de 1932, onde organiza um programa para a Educação Física e proíbe, pura e 

simplesmente, o Desporto nas escolas públicas. Pires (2001). 

Neste enquadramento político-ideológico, Rosário (1996) destaca as seguintes 

instituições criadas pelo estado Novo, com intervenção no domínio do Desporto: (i) 

Organização Nacional Mocidade Portuguesa - MP (ii) Mocidade Portuguesa 

Feminina - MPF (iii) Direcção-Geral de Educação Física, Desportos e Saúde Escolar 

- DGEFDSE (iv) Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho – FNAT (v) Instituto 
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Nacional de Educação Física – INEF (foi criado pelo Decreto Lei 30279, de 23 de 

Janeiro de 1940).  

O Decreto-lei n.º 32946, de 3 de Agosto de 1943, do Ministério da Educação 

Nacional, surge com o objectivo de regulamentar as condições para a constituição 

dos clubes, enquanto associações desportivas e culturais, carecendo estas de 

autorização prévia do Ministro da Educação Nacional (art.º 20). Mais define este DL, 

no seu art.º 21, no que respeita à organização do sistema desportivo, com base nos 

clubes desportivos que se podem associar em associações e federações de 

modalidade e as respectivas competências (art.º 23 e 22, respectivamente). Esta 

organização hierárquica permanece, apesar dos anos e de algumas alterações 

introduzidas, como veremos mais tarde; Curiosa é a preocupação do estado quanto 

ao controlo das actividades das federações, associações e clubes desportivos, que 

solicitava no art.º 38 deste regulamento, os projectos de orçamento para o ano 

seguinte, das entidades referidas, até ao dia 30 de Novembro de cada ano; A 

contratação de técnicos estrangeiros (art.º 44) e das condições de transferência de 

jogadores dos clubes (art.º 62) as quais necessitavam de autorização expressa da 

Direcção Geral. 

A Direcção-Geral de Educação Física, Desportos e Saúde Escolar – DGEFDSE, em 

pleno exercício das suas funções, vai exigiu mesmo que todos os clubes 

adaptassem os seus estatutos à nova ordem que se pretendia implementar. Esta 

apenas considerou a existência de clubes a partir de 1943. Antes não existiam Pires 

(1987). 

Estas medidas de controlo central condicionaram o desenvolvimento do 

associativismo desportivo, sendo, os anos quarenta marcantes na inversão da 

tendência crescente da fundação de clubes, verificada até ao então. 

Apesar de todo o normativo legal, os meios financeiros disponíveis para o Desporto, 

eram escassos. A preocupação em não sobrecarregar o Orçamento de Estado com 

tal rubrica, era evidente. Então, a exemplo de outros países, o governo cria 

concursos de apostas mútuas, sobre os resultados de competições desportivas 

(vulgo Totobola), através do DL 43777, de 3 de Julho de 1961, resolvendo assim 

esta questão. Os fundos obtidos através desta via destinavam-se ao fomento da 

Educação Física e Desportos e à assistência a diminuídos físicos, e cuja distribuição 
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em termos percentuais era: DGEFDSE (55%); Federações Desportivas (25%); FNAT 

(20%). 

O novo Ministro da Educação Nacional, Prof. Doutor Inocêncio Galvão Teles (no ano 

de 1962), quis trazer algo de novo nesta matéria, que fosse do agrado dos 

estudantes (para apaziguar o seu público descontentamento). Propõe, então, a 

realização do I Plano de Fomento Nacional do Desporto Universitário e, mais tarde, 

a 11 de Novembro de 1963, a implementação de um Plano de Fomento Nacional do 

Desporto, de âmbito mais alargado. 

Estas novas medidas confirmam que, apesar do cuidado do regime com o fenómeno 

desportivo, pouco ou nada fez para o seu desenvolvimento funcional e estrutural. O 

discurso político de então, à semelhança do discurso de hoje, reconhecia a 

precariedade do nosso Desporto e apontava, como principal causa, as diminutas 

verbas disponíveis. Pires (2001), confirmam o que acabamos de referir quando 

dizem que “ foi o Grupo Central para o Fomento Gimnodesportivo da Direcção-Geral 

da Educação Física, Desportos e Saúde Escolar designado para elaborar o “estudo-

base” preparatório (...). Este estudo viria a ser consignado nos chamados “Planos de 

Fomento Nacional”, que elaboraram fundamentalmente um plano de instalações 

desportivas de que o país estava cheio de carências”. 

Depois deste diagnóstico chegou o momento de tomar decisões relativamente à 

cura do paciente, podendo considerar-se o período seguinte como o mais produtivo 

em matéria legislativa no Desporto. Se não vejamos: (i) Lei 2104, de 30 Maio de 

1964, que promulgava as bases para a classificação dos praticantes desportivos 

como amadores, não amadores e profissionais; (ii) em 23 de Julho de 1965, o DL n.º 

46449 cria o Fundo de Fomento do Desporto, na dependência directa do Ministro da 

Educação, com autonomia financeira e administrativa. A nova organização do 

Desporto, dependente do Ministério da Educação Nacional, tem os seguintes 

serviços: (a) Organização Nacional da Mocidade Portuguesa (b) Direcção Geral de 

Educação Física, Desportos e Saúde Escolar (c) Fundo de Fomento do Desporto; 

(iii) em 4 de Dezembro de 1965, foi publicado o I Plano de Fomento Nacional do 

Desporto, do Prof. Doutor Inocêncio Galvão Teles, para o período de 1966 a 1970; 

(iv) surge mais tarde o II Plano de Fomento Nacional Gimnodesportivo que faz parte 

do programa da política desportiva do Ministério da Educação Nacional para os anos 

de 1971, 1972 e 1973. As receitas das apostas feitas sobre os resultados 
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desportivos do futebol eram canalizadas para este programa de política desportiva 

do país; (v) em 3 de Março de 1973, o DL n.º 82/73 cria, pela primeira vez, um 

organismo apenas para as questões desportivas - Direcção Geral de Educação 

Física e Desportos.  

Ainda sobre a Direcção-Geral podemos citar “a Direcção Geral dos Desportos rege-

se hoje pelo Decreto-Lei n.º 82/73 de 3 de Março, com as alterações introduzidas 

pelos DL 694/74 de 5 de Dezembro; DL 257/77 de 18 de Junho; DL 97/77 de 23 de 

Junho; DL 553/77 de 31 de Dezembro; Lei 63/78 de 29 de Setembro” Teixeira de 

Sousa (1988 p. 48). 

2.3.4.2.3 - 25 de Abril de 1974 

Esta data marca definitivamente o ponto de viragem do percurso político e social do 

nosso país, põe fim à ditadura de 50 anos, aproximadamente, que agora é intitulado 

de Antigo Regime, instaura um Estado de Direito com base na democracia e dará 

origem à nova Constituição da República Portuguesa em 1976 (2 de Abril), tem até 

hoje, sido alvo de algumas alterações como seja o caso da última introduzida pela 

Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de Setembro. 

Em matéria de Desporto, os primeiros tempos, pós 25 de Abril, ficam marcados pela 

aprovação do DL n.º 594/74, de 7 de Novembro, que regulamenta o direito ao livre 

associativismo alterando o panorama anterior e facilitando a vida aos clubes, no que 

se refere à sua legalização. O próprio decreto refere no seu preâmbulo: “ No 

processo democrático em curso, há que suprimir a exigência de autorizações 

administrativas que condicionavam a livre constituição de associações e o seu 

normal desenvolvimento. O direito à constituição passa a ser livre e a personalidade 

jurídica adquire-se por mero acto de depósito de estatutos”; 

Voltando à Constituição da República Portuguesa de 1976, ela contempla o desporto 

através de dois artigos. O artigo 70, de forma indirecta, quando se refere à juventude 

e efectivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente o 

direito à Educação Física, Desporto e aproveitamento de tempos livres. O artigo 79 – 

Cultura Física e Desporto, de forma directa, quando refere que “1 – Todos têm 

direito à cultura física e ao desporto; 2 – Incumbe ao Estado, em colaboração com 

as escolas e as associações e colectividades desportivas, promover, estimular, 
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orientar e apoiar a pratica e a difusão da cultura física e do desporto, bem como 

prevenir a violência no desporto”.  

Numa análise cuidada e especializada à Constituição da República Portuguesa de 

1976, relativa ao seu art.º 79 e ao modelo de participação do Estado, Meirim (2001, 

p. 111) faz o seguinte comentário:  

“Não se pretende um desporto estatizado, antes se afirma um imprescindível princípio de 

colaboração entre os poderes públicos, as escolas e as organizações desportivas 

privadas. Este princípio de colaboração na concretização no direito à cultura física e ao 

desporto, compagina-se perfeitamente com a filosofia constitucional relativa à 

efectivação dos direitos sociais. Na verdade, em vez do exclusivismo do Estado, no 

desenvolvimento das actividades que conduzem à efectivação de direitos económicos, 

sociais e culturais, a Constituição pressupõe ou faz apelo à colaboração da sociedade 

civil, de entidades privadas ou afins.” 

A referência às entidades privadas é uma abertura clara ao papel dos clubes, no 

desenvolvimento desportivo do país, através do livre associativismo (DL n.º 594/74), 

sendo este um instrumento fundamental na nova era legislativa, como prova o 

período de enorme crescimento do movimento associativo cultural e desportivo. 

São, efectivamente, os clubes, a célula base do nosso sistema desportivo 

(decorrendo ainda do DL n.º 32946, art.º 21, de 1943) pois são elemento estrutural 

mais simples da hierarquia da nossa organização desportiva. No pressuposto desta 

organização desportiva, os clubes podem, pela natureza dos seus associados, 

assumir os seguintes tipos: (i) de trabalhadores (ii) de atletas federados (iii) de 

recreio (iv) de estudantes (v) de militares. Os quadros competitivos, relativos às 

diferentes manifestações desportivas foram enquadrados e organizados pelo 

INATEL, Federações e Associações Distritais das modalidades, Federação 

Portuguesa de Colectividades de Cultura e Recreio, Desporto Escolar (Divisão de 

Desporto Escolar, da DGD e mais tarde Gabinete Coordenador do Desporto Escolar 

– GCDE) e Federação Académica de Desporto Universitário (FADU) e dos vários 

Ramos das Forças Armadas (todas as actividades de Educação Física e Desportos 

realizados no domínio das forças Armadas estão dependentes do Ministério da 

Defesa e são regulamentadas pelo decreto n.º 46669, de 25 de Novembro de 1965) 

Teixeira de Sousa (1988). 

O Desporto passou a ter um papel e uma influência cada vez maiores na sociedade 

civil, em oposição ao modelo da ginástica de Ling e da própria Educação Física, 
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como podemos constatar no texto de Pires (2001, p. 34) “...foi o Desporto que 

conduziu muitas centenas de jovens nos anos sessenta, setenta e posteriores, a 

escolherem o curso de Educação Física. Por nós dizemos sem qualquer complexo 

que foi pelo desporto e exclusivamente pelo desporto, que entramos, como tantos 

outros, no Instituto Nacional de Educação Física em finais de sessenta. Para nós a 

Educação Física era o desporto, que já trazíamos do ensino secundário, dos jogos 

de bairro, das competições da Mocidade Portuguesa e das actividades dos clubes 

por onde passámos.”  

Este texto orienta-nos para as questões da formação dos quadros do desporto. 

Sendo o INEF uma escola de formação de professores de Educação Física e, 

supostamente, de técnicos desportivos (na dependência da Direcção Geral), após a 

criação e, mais tarde, a desactivação das escolas de Instrutores de Educação Física 

e, assim como, a passagem do INEF para ISEF (Instituto Superior de Educação 

Física), que instituição formaria os técnicos desportivos? 

Aquando da passagem da Escola de Educação Física para o ensino superior, esta 

ficou na dependência da Direcção Geral do Ensino Superior, surgindo o DL n.º 

553/77, de 31 de Dezembro, a reestruturar a Direcção Geral dos Desportos, o que 

trouxe uma nova visão ao sector do desporto. Estas principais e fundamentais 

alterações fizeram-se sentir pelo facto da DGD deixar de ter responsabilidades sobre 

o Desporto escolar, passando a ser responsável pelo fomento e pela coordenação 

de todas as áreas da actividade desportiva, assim como pela promoção e orientação 

da formação e actualização de técnicos e monitores desportivos. Com o intuito de 

responder às novas atribuições é criado o Instituto Nacional de Desportos (IND), 

cujo objectivo passava pela formação de técnicos desportivos, de acordo com as 

necessidades do desporto federado, mas sem qualquer dependência das escolas de 

Educação Física. 

É no seguimento desta filosofia que os anos oitenta ficam marcados por várias 

iniciativas de formação de quadros, por parte das várias federações, com particular 

destaque para o trabalho implementado no seio da Federação Portuguesa de 

Futebol, com a criação do sector de Formação de Quadros, a publicação da revista 

“Futebol em revista” e vários textos de apoio à realização de cursos de treinadores 

de âmbito nacional. 
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Já abordamos, anteriormente, o aparecimento das apostas mútuas desportivas. O 

DL n.º 84/85, de 28 de Março, vem regular a introdução de um novo produto da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: o Totoloto, bem como uma nova fórmula de 

distribuição dos rendimentos do Totobola. Nesta matéria o DL 387/86, de 17 de 

Novembro, este sim, introduz alterações significativas na distribuição dos 

rendimentos, contemplando a Federação Portuguesa de Futebol e os clubes da 1ª, 

2ª e 3ª divisões, com 50% das receitas globais. Registe-se ainda, como nota curiosa, 

significativa e sintomática, a pretensão manifestada pela Santa Casa, em Março de 

2003, em acabar com o “Totobola” por este não se apresentar como um produto 

atractivo para o mercado. 

2.3.4.2.4 - Lei 1/90, 13 Janeiro (LBSD) 

Esta Lei de Bases do Sistema Desportivo (Lei 1/90, de 13 de Janeiro), marca a 

década de 90 assumindo-se como um instrumento principal e reformista onde são 

depositadas muitas esperanças de mudanças significativas na organização do 

desporto, em Portugal. 

Os clubes são definidos no capítulo III, que é dedicado às organizações desportivas, 

artigo 20º (já de acordo com o texto alterado pela lei n.º 19/96, de 25 de Junho), 

como “ pessoas colectivas de direito privado que tenham como escopo o fomento e 

prática directa de actividades desportivas. (...) aqueles que não participem em 

competições desportivas profissionais constituir-se-ão, nos termos gerais de direito, 

sob forma associativa e sem intuitos lucrativos”.  

Neste artigo há uma lacuna, nomeadamente nos n.º 1 e 2, relativo aos clubes 

desportivos das competições profissionais, que o colmata no n.º 3 “por diploma legal 

adequado serão estabelecidos os termos em que os clubes desportivos, ou as suas 

equipas profissionais, que participem em competições desportivas de natureza 

profissional poderão adoptar a forma de sociedade desportiva com fins lucrativos, ou 

o regime de gestão a que ficarão sujeitos se não optarem por tal estatuto”. 

O DL n.º 146/95, de 21 de Junho, vai permitir que clubes desportivos optem pela 

constituição de uma sociedade anónima desportiva (SAD), ou em alternativa, manter 

o quadro jurídico existente (pessoa colectiva sem fins lucrativos), devendo 

obrigatoriamente apresentar um regime especial de gestão. 
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Isto é, os clubes não são obrigados a constituir a SAD, mas se optarem por manter o 

regime jurídico existente, ficam obrigados a um regime especial de gestão, onde a 

regra da responsabilidade solidária, entre os titulares de certos órgãos sociais, 

relativamente às dívidas de impostos assim como das contribuições para a 

segurança social é partilhada. Mais, as contas dos clubes ficam sujeitas ao Plano 

Oficial de Contabilidade (POC) devendo ser revistas por um Revisor Oficial de 

Contas (ROC). 

Outro factor a considerar nesta regulamentação é a impossibilidade de retroceder à 

forma original (clube desportivo), após ser constituída a SAD. 

Apesar do alcance do referido decreto de lei, no que respeita á regulamentação, 

transparência e clarificação de uma nova realidade do desporto profissional 

nacional, não teve, porém, a aceitação esperada porque, na sua génese, não previa 

a distribuição de lucros aos accionistas. 

"A publicação do Decreto-lei n.º 67/97 de 3 de Abril, não deixou ninguém indiferente. 

Houve casos de clubes que avançaram para as SAD, ao abrigo deste diploma, sem 

esperarem que fosse definido, em diploma próprio, o respectivo regime fiscal das 

SAD" (...) a profissionalização, para que apontam as regras sobre a constituição e 

gestão das sociedades desportivas, poderá implicar, a curto prazo, o 

desaparecimento, de alguns pelo menos dos lugares de topo do futebol português, 

de uma grande parte dos actuais clubes de natureza associativa. Madaleno (1997, p. 

9). 

A actual versão da lei admite a possibilidade de distribuição de dividendos aos 

accionistas, conforme determinado, também, nas sociedades anónimas, em geral. 

Nos últimos anos temos assistido à criação de algumas SAD’s. Os moldes em que 

estas sociedades são constituídas, não são ainda do domínio geral, já que envolvem 

questões técnicas complexas, que escapam aos tradicionais sócios das 

colectividades (clubes) que dão origem à SAD. Nesta matéria é necessária 

maturidade no que respeita à escolha dos modelos que melhor se ajustam a cada 

realidade, sem esquecer, no entanto, o peso cultural dos tradicionais clubes do 

nosso país. 

"O que se pretende, fundamentalmente, é que as sociedades desportivas sejam 

sociedades de sucesso, isto é, não se pretende somente e unicamente tentar 
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introduzir critérios de rigor de gestão, mas também criar condições para que as 

sociedades desportivas ganhem dinheiro, para que essas sociedades desportivas 

possam distribuir dividendos, para que as sociedades desportivas possam, de facto 

até numa concepção mais abrangente, realizar mais-valias na compra e venda de 

contratos com os jogadores" Roquette (1997, p. 61). 

As SAD’s têm no seu âmbito, para além do futebol profissional, a gestão dos 

eventuais "bingos" existentes, as transmissões televisivas dos jogos e as actividades 

de formação, como uma grande valência estratégica Roquette (1997); Tadeu (1997). 

A legislação prevê ainda que a SAD a constituir tenha como accionistas o clube 

desportivo que lhe deu origem, até um máximo de 40% do capital, e outros parceiros 

institucionais como as regiões autónomas, câmaras municipais, associações de 

municípios, até um montante máximo de 50% do capital.  

Como é do conhecimento geral, muitos dos clubes sobrevivem dos apoios 

autárquicos (Pereira, 1998), cuja dificuldade de justificação das verbas recebidas é 

uma realidade, podendo esta ser uma forma de transparência e permite manter um 

parceiro estratégico.  

Face às dificuldades financeiras dos clubes nacionais, na época, o enquadramento 

legal apresentado despertava nos dirigentes sentimentos de esperança, 

relativamente à solução de muitos dos problemas do sector. Surgiram assim várias 

SAD’s, no sentido de rentabilizar o espectáculo de futebol, mas sobretudo para 

marcar um momento de viragem na gestão dos clubes profissionais de futebol, 

alicerçada na transparência, rigor e gestão profissional destas organizações 

desportivas.  

Apesar dos últimos resultados apresentados, relativos às contas de exploração 

deste novo modelo de gestão continuarem a ser deficitários, passos significativos 

foram dados para que o futuro seja encarado com mais optimismo (e.g. nível 

superior de organização, maior transparência dos resultados das actividades das 

SAD’s, reflexão sobre as estratégias de desenvolvimento, investimento em infra-

estruturas de apoio à sua actividades principal (estádios e centros de formação), 

procura de fontes alternativas de rendimento, etc.). 

Para terminar esta viagem pelo quadro normativo do país, resta-nos citar alguns 

normativos legais decorrentes da Lei de Bases do Sistema Desportivo, que rege o 
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país desportivo, fazendo uma ou outra consideração que nos pareça importante e 

pertinente para o nosso trabalho. Não pretendemos ser tão exaustivos quanto os 

especialistas na matéria (Barbosa e Costa, 2003; Meirim, 1997; Carvalho, 2002, 

2005; Crolley, Levermore e Pearson, 2002), queremos apenas ter presente este 

cenário, como painel de fundo, para assim percebermos a sua globalização. 

(i) Lei de Bases do Sistema Desportivo, Lei 1/90, de 13 de Janeiro, com alterações 

introduzidas no seu texto pela Lei 19/96, de 25 de Junho; (ii) Regime Jurídico das 

Federações com estatuto de utilidade pública desportiva, Decreto-lei n.º 144/93, de 

26 de Abril; (iii) Sociedades Desportivas, Decreto-lei n.º 146/95, de 21 de Junho, e 

Decreto-lei n.º 67/97, de 3 de Abril; Lei n.º 103/97, de 13 de Setembro (iv) Estatuto 

do Dirigente Desportivo, Decreto-lei n.º 267/95, de 18 de Outubro. No preâmbulo 

deste decreto encontramos a justificação de tal medida legislativa, “a LBSD (Lei n.º 

1/90, de 13 de Janeiro) reconhece, no n.º 1 do seu artigo 13.º, a relevância da 

função desempenhada pelos dirigentes desportivos, em especial como 

organizadores da prática do desporto e determina que sejam garantidas as 

condições necessárias à boa prossecução das suas funções. O n.º 2 do artigo 13.º, 

por seu lado, remete para diploma próprio o estabelecimento das medidas de apoio 

ao dirigente desportivo em regime de voluntariado, bem como o enquadramento 

normativo da função de gestor desportivo profissional. A segunda destas duas 

disposições demonstra que o legislador teve consciência da necessidade de 

distinguir, a propósito da figura do dirigente desportivo, dois regimes fundamentais: o 

regime de voluntariado e o regime de profissionalização. Esta é a principal razão 

para que, no presente diploma, se tenham em vista apenas os dirigentes não 

profissionalizados, aqueles que se dedicam à vida de uma associação desportiva em 

regime de voluntariado”; (v) Regime de Apoio à Alta Competição, Decreto-lei n.º 

125/95 de 31 de Maio, alterado pelo Decreto-lei n.º 123/96, de 10 de Agosto; (vi) 

Regime Jurídico da Formação Desportiva, no quadro da formação profissional, 

Decreto-lei n.º 407/99, de 15 de Outubro (vii) Regime Jurídico do Contrato de 

Trabalho do Praticante Desportivo e do Contrato de Formação Desportiva, Lei n.º 

28/98, de 26 de Junho (viii) Competições Desportivas de Natureza Profissional 

Decreto-Lei nº 303/99, de 6 de Agosto.  
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2.3.4.2.5 - Lei 30 / 2004, de 21 de Julho (Lei de Bases do Desporto) 

Esta lei revoga a Lei 1/90, de 13 de Janeiro, assim como as alterações introduzidas 

pela Lei 19/96 de 25 de Junho. Estamos assim, perante um novo enquadramento 

normativo legal, com as bases gerais do sistema desportivo a aplicar na república 

portuguesa, cujos aspectos de destaque passamos a enumerar: (i) Na organização 

do desporto, considera a organização pública desportiva e a organização privada do 

desporto; (ii) a organização publica desportiva é da responsabilidade directa do 

membro do governo responsável pelo desporto, através da administração publica 

desportiva, com o apoio do conselho superior de desporto e conselho de ética 

desportiva. No caso das regiões autónomas, estas dispõem de organismos próprios 

nos respectivos governos regionais; (iii) a organização privada do desporto, 

considera o movimento associativo (clubes e sociedades desportivas, federações 

desportivas, ligas profissionais, comité olímpico e paraolímpico de Portugal, 

confederação do desporto de Portugal) e a organização não federada do desporto 

(fundação do desporto, entidades representativas dos recursos humanos, 

associações promotoras do desporto, entidades privadas prestadoras de serviços 

desportivos e clubes de praticantes; (iv) Classifica os recursos humanos no 

desporto: (a) RH do desporto (os que intervêm directamente nas actividades 

desportivas) (b) RH relacionados com o desporto (aqueles que desenvolvem 

ocupações necessárias ou geradas pelo fenómeno desportivo, nomeadamente 

dirigentes desportivos, médicos, psicólogos e empresários desportivos); (v) prevê 

medidas de apoio ao dirigente desportivo em regime de voluntariado e o 

enquadramento normativo da função de gestor desportivo profissional, a 

regulamentar em diplomas próprios; (vi) classifica a actividade desportiva em não 

profissional (actividade desportiva federada, prática desportiva para cidadãos 

portadores de deficiência, desporto na escola, desporto no ensino superior, prática 

desportiva para minorias étnicas e imigrantes, desporto e trabalho, desporto nas 

forças armadas e nas forças de segurança, prática desportiva de cidadãos privados 

de liberdade e desporto de natureza informal) e profissional (competições de 

natureza profissional); (vii) os clubes profissionais devem preencher 

cumulativamente, as seguintes condições: (a) os praticantes desportivos são 

profissionais ou em regime de contrato de formação desportiva; (b) quadros técnicos 

profissionais de acordo com modelo aprovado pela liga profissional; (c) disponham 
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de estruturas de formação de praticantes; (d) mantenham uma estrutura 

administrativa profissionalizada adequada à gestão da sua actividade; (e) situação 

económico-financeira estabilizada e com contabilidade organizada de acordo com o 

Plano Oficial de Contabilidade (POC); (viii) prevê um sistema de informação 

desportiva, relativamente ao atlas desportivo nacional, registo de clubes e 

federações e o cadastro das profissões e ocupações do desporto, identificando as 

profissões existentes e os respectivos perfis profissionais. 

2.3.4.3 - Futebol em Portugal 
Considera-se como data de introdução do futebol em Portugal, o ano de 1888. Os 

primeiros anos são dedicados à divulgação e consolidação da modalidade no país, 

com grande participação das instituições escolares e da comunidade inglesa a 

residir em Portugal. 

O facto que marca a introdução do Futebol no nosso país é o primeiro jogo de 

demonstração, realizado nos terrenos da Parada em Cascais (próximo da Cidadela, 

onde hoje existe um jardim público), realizado num Domingo de Outubro de 1888 

Silva, Ornelas e Ribeiro dos Reis (1940); Leite (1948); Ornelas (1950); Teixeira de 

Sousa (1988); Araújo (1985); Parreirão (1989).  

Este acontecimento foi promovido por Guilherme Pinto Basto, que ao reunir um 

conjunto de amigos, fez a primeira exibição de futebol em Portugal. Este jogo, na 

opinião do seu promotor, tratou-se apenas de um ensaio para mostrar aos amigos e 

público em geral, como se jogava futebol. 

Porém, para tornar possível este "ensaio", na data referida, houve um facto que 

influenciou directa e positivamente a sua consecução – referimo-nos ao 

aparecimento da primeira bola de futebol em Portugal.  

Não existe unanimidade relativamente à atribuição da responsabilidade de tal facto. 

Isto é, não sabemos concretamente quem trouxe a primeira bola de futebol para o 

nosso país, existindo nesta matéria, uma dupla versão Parreirão (1989): 

A primeira, atribuída a um cidadão inglês, Harry Hilton que residia na Madeira 

(Funchal). Este facto está assinalado num pequeno muro do parque infantil do jardim 

da Camacha, com a seguinte legenda: "Aqui se praticou Futebol pela 1ª vez em 

Portugal em 1875". Esta versão pode ainda ser confirmada pelo texto de Ornelas 

(1950, p. 8) quando refere “ a Madeira adiantou-se ao continente treze anos. O Sr. 
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Hilton, ido de Inglaterra, também levou na sua bagagem uma das tais bolas do tal 

jogo que na Grã-bretanha estava a desenvolver-se”. 

A segunda, atribuída aos irmãos Eduardo e Frederico Pinto Basto, em 1886, que 

pode estar associada ao facto de terem feito a sua formação académica em 

Inglaterra e no regresso a Portugal, fizeram-se acompanhar do mítico objecto (a 

bola) com o intuito de continuarem a prática do futebol, em plena expansão no país 

que os tinha acolhido. 

Independentemente destas duas versões podemos concluir que a Inglaterra tem um 

lugar de destaque na origem do futebol em Portugal, quer seja pelos cidadãos 

britânicos a residir no nosso país, quer seja pelos jovens portugueses que eram 

educados nos famosos colégios ingleses. 

As obras que retratam os primeiros tempos do futebol em Portugal dão especial 

destaque à segunda versão, o que nos parece natural, pelo papel desempenhado 

por Guilherme Pinto Basto, irmão mais velho dos jovens estudantes em Inglaterra, 

enquanto praticante entusiasta da modalidade, assim como principal impulsionador 

desta no nosso país, sendo por isso considerado o primeiro grande nome da história 

do futebol em Portugal. 

Foi determinante o seu envolvimento na promoção do jogo inaugural de 

apresentação do futebol, realizado em Cascais, assim como no jogo realizado nos 

terrenos devolutos do Campo Pequeno, em frente ao Palácio de Galveias, (onde 

hoje se encontra a praça de touros, sendo o referido palácio uma biblioteca 

nacional), em 22 de Janeiro de 1889, contra os ingleses que residiam em Lisboa. 

Este jogo foi realizado com a adopção das regras vigentes em Inglaterra, e, reza a 

história, que os portugueses venceram por 2-1. Conforme a primeira crónica 

jornalística de um jogo de futebol realizado em Portugal, publicada no "Jornal do 

Comércio" a 23 de Janeiro de 1889, com o título: O "Match" no Campo Pequeno 

Parreirão (1989); Ornelas (1950). 

Considerando o primeiro "ensaio" de apresentação do jogo, em Cascais, e este 

verdadeiro jogo com os ingleses, no Campo Pequeno, podemos considerar estes, os 

acontecimentos que marcam o aparecimento do futebol no nosso país, sendo, em 

termos oficiais, a data de Outubro de 1888 como a do nascimento do futebol entre 

nós. 
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No Porto, o futebol foi introduzido por cidadãos regressados de Inglaterra, onde se 

destacaram José Beires Valle e os irmãos Azevedo Campos. Em Aveiro Mário 

Duarte (pai). Noutras cidades do país existem também relatos do entusiasmo pelo 

futebol, mesmo nos Açores, nomeadamente em Angra do Heroísmo onde existe 

uma fotografia de uma equipa na época de 1898/99 Ornelas (1950); Parreirão 

(1989). 

O futebol em Portugal, no seu início apenas interessou às famílias da elite da nossa 

sociedade, confirmando, de resto, a teoria proposta por Allison (1978), que afirmava 

o seu estatuto social.  

Saliente-se o papel positivo e motivador desempenhado pela comunidade inglesa a 

viver no nosso país, ao serviço de várias empresas com quem fazíamos trocas 

comerciais, e que participa nos jogos de futebol. Esta participação permitia-lhes a 

prática da sua actividade (jogo), para ocupação dos tempos livres e servia de factor 

privilegiado de integração e afirmação social. Para nós servia de forte estímulo, para 

a nossa superação. Pertencendo a hegemonia do futebol aos ingleses, pela grande 

aceitação que o jogo teve em Inglaterra, propagando-se rapidamente a todos os 

estratos sociais da população, naturalmente que a disponibilidade motora para a 

prática do jogo destes, era superior, funcionando deste modo como modelo de 

referência. Esta salutar rivalidade e convívio franco, contribuiu, em muito, para a 

consolidação e desenvolvimento dos primeiros tempos do nosso futebol. 

Tal como em Inglaterra, em Portugal as escolas tiveram uma importância 

fundamental para o crescimento do futebol. Destacamos o Colégio Villar (mais tarde 

Colégio Lisbonense), a Escola Nacional e a Casa Pia de Lisboa, tendo esta última, 

ao longo dos anos, funcionado como um inesgotável “viveiro” de jogadores, 

dirigentes e jornalistas. O futebol foi levado para a Casa Pia, por dois alunos que 

frequentavam escolas externas, Bruno do Carmo (oficial militar) e Januário Barreto 

(médico), fazendo com que o jogo da bola se tornasse no passatempo favorito dos 

jovens casapianos Parreirão (1989). 

Se o futebol nas escolas contribuiu em muito para o entusiasmo pelo futebol, através 

dos campeonatos escolares, também os primeiros clubes a aparecerem para a 

prática do futebol, tiveram um papel de destaque. 
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Assim o primeiro a surgir foi o Clube Lisbonense, por iniciativa dos irmãos Pinto 

Basto, em parceria com os irmãos Afonso e Carlos Villar, entre outros. Quanto à 

data de fundação, não há certezas, mas pela existência de uma quota de 200 reis, 

de Março de 1890, julga-se que a sua fundação ocorreu em finais de 1889. 

Este facto pode ser comprovado no texto de Figueiredo Barros, citado por Teixeira 

de Sousa (1986) “mas o primeiro clube que se organizou com o objectivo dominante 

de praticar o futebol, foi o Club Lisbonense ou Colégio Vilar, onde os seus alunos já 

o conheciam e praticavam. (...) Esta colectividade, quiçá fundada em 1889, dispunha 

já de um sistema de quotas, cuja prestação mensal era bem modesta: 100 réis para 

os sócios que fossem alunos do colégio Vilar e 200 réis para os que não fossem 

alunos, como se deduz de um documento existente, datado de 1 de Março de 1890, 

e que representa a primeira cota que se conhece, em Portugal, passada por um 

clube de Futebol”.  

Neste mesmo ano (1889) o Real Ginásio Clube Português adere ao futebol, através 

da criação de uma secção própria para o efeito. Este clube, fundado em 18 de 

Março de 1875, é uma das primeiras colectividades do país para a prática da 

ginástica e da cultura física. 

Por estas razões se diz que o Club Lisbonense foi o primeiro clube fundado para a 

prática do futebol, mas o Real Ginásio Clube Português foi o primeiro clube 

legalmente constituído, a participar em jogos de futebol no nosso país. 

2.3.4.3.1 - Organização Competitiva 

Guilherme Pinto Basto, enquanto fundador do Club Lisbonense, lançou o repto a 

uma equipa do Porto no sentido de realizar um jogo nesta cidade. O Rei D. Carlos, 

ao ter conhecimento deste facto, prontificou-se a oferecer uma taça com a condição 

do jogo ser disputado entre duas selecções representativas das cidades (neste caso 

Lisboa e Porto) de modo a fomentar os jogos intercidades e contribuir para a 

divulgação e expansão do futebol em todo o país Parreirão (1989).  

Esta ideia possibilitou a realização do primeiro jogo de futebol onde era disputada a 

Taça do Rei, em Portugal. Este jogo realizou-se em 2 de Março de 1894, com a 

presença do Rei D. Carlos e respectiva família real, no Campo Alegre, do Oporto 

Cricket and Ténis. 
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Em 1906, por iniciativa de Frederico Sena Cardoso (proprietário da Casa Sena, 

especializada em artigos desportivos que ainda hoje existe, e da sua revista “Tiro e 

Sport”, organiza o primeiro torneio de futebol inter clubes (Lisbon Cricket; Sport 

Lisboa; Club International de Football; Football Cruz Negra), cujo prémio, em bronze, 

foi disputado no campo da Cruz Quebrada, no jogo da final a 31 de Março de 1906, 

com a presença de 800 espectadores. Nesta final, só poderia assistir ao jogo, quem 

fosse portador de cartão convite, o que revela um cuidado organizativo já então 

demonstrado pelos promotores do torneio. 

A disputa da taça do Rei e do Bronze “Viúva Alexandre Sena” podem ser 

considerados como o embrião da organização desportiva do futebol, em Portugal. 

A primeira organização desportiva do futebol surge em 1906, com a associação de 

quatro clubes (Carcavelos Club; Club International Football; Lisbon Cricket; Sport 

Lisboa) presidida pelo Comandante Joaquim Costa e denominada de Liga de 

Football Association. Esta liga organizou os dois primeiros campeonatos de Lisboa, 

em sistema de “poule“ a duas voltas, nos anos de 1906/07 e 1907/08. 

A 17 de Setembro de 1908 foi fundada a Liga Portuguesa de Football, com o 

propósito de coordenar a actividade futebolística no país, que regulamentou um 

campeonato alargado a duas zonas (de Aveiro para cima – Norte; de Aveiro para 

baixo – Sul) 

Este novo organismo não concretizou as suas intenções, tendo sido responsável 

pela organização do 3º e 4º campeonatos de Lisboa, nas épocas de 1908/09 e 

1909/10. 

Depois de alguns problemas disciplinares, decorrentes do quadro competitivo e do 

exacerbado clubismo, a Liga Portuguesa de Football extingue-se, pois não reunia 

condições para continuar a sua actividade organizadora. 

Alguns dos problemas do futebol da época, são abordados por um jornalista com o 

pseudónimo de “Pollux”, num artigo de opinião da revista “Tiro e Sport”. Neste 

destacamos a análise e actualidade de muitos dos problemas enunciados sobre a 

organização do futebol, do início do séc. XX, como a remodelação dos regulamentos 

do futebol; a vedação e fiscalização dos campos de jogos; a implementação de 

entradas pagas pelo público em jogos oficiais, com distribuição do produto dessas 

entradas pela liga e clubes; definição dos actos de profissionalismo em Football; 
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classificação de juízes de campo; desistência dos clubes a meio da época; 

mobilidade dos jogadores por diferentes clubes, na mesma época. 

2.3.4.3.2 - Primeiras Associações 

Após a “falência organizativa” destes dois organismos, a 23 de Setembro de 1910, 

três clubes decidem fundar a Associação de Futebol de Lisboa: Sport Club Campo 

de Ourique, Sport Club Império e Sport Lisboa e Benfica.  

A Associação de Futebol do Porto surge a 3 de Agosto de 1912, por iniciativa do 

Futebol Clube do Porto, convidando dois delegados do Leixões Sport Club, com o 

objectivo de constituir uma associação de confraternização, entre os clubes, mas 

acima de tudo, ser a entidade responsável pelo desenvolvimento do futebol no norte 

de Portugal, assim como, pela elaboração dos regulamentos necessários à 

oficialização dos jogos de futebol, a realizar. 

Este primeiro passo facilitou a adesão de muitos outros clubes que desenvolviam a 

sua actividade futebolística no norte do país, através da participação em vários 

torneios organizados pelos clubes. Destes, o Futebol União do Norte organizou um 

torneio em 1911, onde se disputou a Taça Dr. José Monteiro da Costa. Esta 

organização competitiva teve mais edições mas estas com a chancela da 

Associação de Futebol do Porto, tornando-a a primeira prova oficial a ser organizada 

no Porto. 

Ainda nesta altura (1911) é criada Associação de Futebol de Portalegre, cuja 

actividade se desenvolve em termos similares aos descritos anteriormente, apesar 

da dimensão populacional ser inferior. Para além do papel que esta Associação teve 

no seu espaço geográfico, acaba por destacar-se na constituição do primeiro 

organismo de dimensão nacional, a tutelar o futebol. 

2.3.4.3.3 - Federação Portuguesa de Futebol 

Na sequência destes primeiros tempos do futebol, a evolução lógica da gestão do 

futebol passaria pela constituição de um organismo de carácter nacional. O 

organismo, então criado, a União Portuguesa de Football, foi fundado pelas 

Associações de Futebol de Lisboa (1910), Portalegre (1911) e do Porto (1912), a 31 

de Março de 1914. 
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A filiação deste organismo nacional, na respectiva federação internacional (FIFA), é 

formalizada neste mesmo ano, tendo sido aceite a 26 de Agosto de 1914, embora 

com carácter provisório devido à I Guerra Mundial, passando a membro efectivo da 

FIFA, de forma definitiva, a 20 de Maio de 1923. 

A evolução da designação do organismo que dirige o futebol em Portugal deu-se, 

por deliberação, em congresso, a 28 de Maio de 1926. Foi adoptada a designação 

de Federação Portuguesa de Football Association, em sintonia com as diferentes 

associações nacionais representadas na FIFA, e de acordo com a designação do 

primeiro organismo a tutelar o futebol em Inglaterra (Football Association), em 1863. 

Só a 3 de Dezembro de 1938, em virtude da reformulação dos estatutos aprovados 

em assembleia-geral, passou a designar-se de Federação Portuguesa de Futebol. A 

partir de então, a Federação Portuguesa de Futebol assume-se, de forma 

institucional, como organismo de cúpula do futebol nacional. 

Na gestão desta organização desportiva, à semelhança da estrutura de outros 

organismos internacionais do futebol, destacamos a Assembleia-geral, onde estão 

representados todos os sócios, e onde se decide/rectificam todos os assuntos 

relacionados com esta organização. A gestão corrente é realizada pelo Presidente, 

pela Direcção e pelos vários Conselhos (Disciplina, Arbitragem, Justiça e Fiscal) que 

compõem os órgãos sociais da instituição, de acordo com as normas e 

competências definidas nos estatutos28. 

Os sócios ordinários são as 22 Associações Distritais e Regionais de Futebol (18 do 

continente, de acordo com a divisão administrativa do país por distritos; 1 da Região 

Autónoma da Madeira; e 3 da Região Autónoma dos Açores), a Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional (LPFP), Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol 

(SJPF), Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), Associação 

Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Associação Nacional dos Médicos de 

Futebol (AMEF), Associação Nacional dos Dirigentes de Futebol (ANDIF) e a 

Associação Nacional dos Enfermeiros Desportivos e Massagistas de Futebol 

(ANEDAF). 

                                                 
28 Os estatutos mais recentes da FPF, foram aprovados nas Assembleias-gerais extraordinárias, de 8 
e 22 de Novembro de 1997, bem como a alteração aprovada em 16 de Dezembro de 2000. 
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Estes votam, em Assembleia-geral, todas as decisões deste organismo. A 

repartição dos votos por estes sócios é a seguinte: (i) 55% para as Associações 

distritais e regionais (ii) 20% para a LPFP (iii) 10% para SJPF (iv) 6% para ANTF (v) 

6% para APAF (vi) 3% para o conjunto da AMEF, ANEDAF e ANDIF. Os 55% dos 

votos das Associações distritais e regionais, são repartidos entre estas, de acordo 

com o número de clubes em actividade, nas competições não profissionais de 

futebol de 11, e a quantidade de praticantes de cada uma destas organizações. A 

ponderação dos votos de todos os sócios ordinários, como exemplo operacional, 

pode ser consultada no quadro 2.5. 

Quadro 2.5 - Distribuição dos 500 votos, pelos sócios ordinários da Federação Portuguesa de 
Futebol, na época 2002/2003 

 

Sócios  AF Alg AF AH AF Av AF B 
AF 

Braga AF Brça AF CB AF C AF Év 
Nº votos 12 6 20 8 22 5 7 14 7 

AF G AF H AF  Leir AF Lisb AF Mad AF PD AF Pgre AF Port AF Sant AF Set 
6 5 16 32 8 7 6 39 13 14 

AF VC AF VR AF Vis AMEF ANDIF ANEDAF ANTF APAF LPFP SJPF 
8 9 11 5 5 5 30 30 100 50 

 

2.3.4.3.4 - Liga Portuguesa de Futebol Profissional 

Com a revolução de Abril de 1974, muitas foram as alterações introduzidas na 

sociedade portuguesa, tendo sido estas, também, sentidas no movimento 

associativo desportivo do futebol. Com o interesse de participação e afirmação dos 

seus diferentes agentes desportivos, foram-se criando várias associações de classe, 

como são os casos do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) 

fundado em 23 de Fevereiro de 1972, cujos estatutos foram publicados no D.R. n.º 

231, III série, suplemento de 6 de Outubro de 1975; Surgiram também dois 

sindicatos (Sinbol e S.T.F) dos treinadores de futebol que mais tarde se fundiram na 

Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) fundada em 14 de Janeiro 

de 1986; Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) fundada em 12 de 

Maio de 1979; Liga Portuguesa de Clubes de Futebol Profissional (LPCFP). 

Destacamos esta última organização desportiva do nosso futebol pelo destaque e 

importância que irá ter no chamado futebol profissional. 
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A Liga Portuguesa de Clubes de Futebol Profissional foi criada a 3 de Fevereiro de 

1978, como entidade patronal, para resolver questões laborais, e aumentar a 

capacidade de intervenção dos clubes junto do governo. Na década de oitenta 

surgem novas iniciativas dos dirigentes dos clubes, nomeadamente o “Movimento 

dos Presidentes”, a Associação Nacional de Clubes e a Confederação Portuguesa 

de Clubes de Futebol, com os mesmos objectivos de fundo. 

No ano de 1989, numa reunião realizada no Buçaco, os dirigentes chegaram a um 

consenso e decidiram fazer-se representar apenas com uma entidade. Assim 

definiram, a 5 de Dezembro de 1989, os novos estatutos da Liga Portuguesa de 

Futebol Profissional. Este momento é de capital importância, não só pela unidade 

dos dirigentes em torno deste organismo, mas acima de tudo pelo papel que esta 

virá a desempenhar na organização do futebol, em virtude na nova Lei de Bases do 

Sistema Desportivo (Lei 1/90, de 13 de Janeiro). 

A escritura formal da Liga Portuguesa de Futebol Profissional29 é outorgada a 7 de 

Janeiro de 1991, por Valentim Loureiro, José Sousa Cintra e José Guilherme Aguiar, 

e tem por fim a promoção e defesa dos interesses dos clubes, bem como a 

organização das competições profissionais. Este último directamente associado ao 

art.º 24 da Lei 1/90 – Liga Profissional de Clubes – onde se pode ler: 

1 - No seio das federações unidesportivas em que se disputem competições desportivas 
de natureza profissional, como tal definidas em diploma regulamentar adequado, deverá 
constituir-se uma liga de clubes, integrada obrigatória e exclusivamente por todos os 
clubes que disputem tais competições, dotada de personalidade jurídica e autonomia 
administrativa, técnica e financeira. 
 
2 - A liga será o órgão autónomo da federação para o desporto profissional, competindo-
lhe nomeadamente: 
a) Organizar e regulamentar as competições de natureza profissional que se disputem 
no âmbito da respectiva federação, respeitando as regras técnicas definidas pelos 
órgãos federativos competentes, nacionais e internacionais; 
b) Exercer, relativamente aos clubes seus associados, as funções de tutela, controlo e 
supervisão que forem estabelecidas legalmente ou pelos estatutos e regulamentos 
desportivos; 
c) Exercer o poder disciplinar e gerir o específico sector de arbitragem, nos termos 
estabelecidos nos diplomas que regulamentem a presente lei; 
d) Exercer as demais competências que lhes sejam atribuídas por lei ou pelos estatutos 
federativos. 
 
3 - No âmbito das restantes federações desportivas em que existam praticantes 
desportivos profissionais poderão ser constituídos organismos destinados a assegurar, 
de forma específica, a sua representatividade no seio da respectiva federação. 

                                                 
29 Liga Portuguesa de Futebol Profissional, anuário oficial 2001/2002, Edição SPDT – Sociedade de 
Publicações de Desporto e Turismo Lda. Dezembro de 2001 
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A Lei 1/90, no n.º 2, do art.º 24 regulamentou o papel do organismo autónomo, para 

o desporto profissional. Foram assim dados os primeiros passos para a separação 

formal entre o futebol profissional e o futebol não profissional e profundas alterações 

organizacionais em todo o edifício orgânico do futebol nacional, foram operadas 

Se numa primeira fase, a LPFP tenta ser reconhecida como sócio ordinário da 

Federação Portuguesa de Futebol, onde as Associações Distritais detêm a maioria 

dos votos e consequente poder, mais tarde, em função do novo quadro legal, a 

distribuição de votos, pelos vários sócios ordinários da FPF, é estabelecida deste 

modo: 20% dos votos para a LPFP, 25% dos votos para os demais agentes 

desportivos (jogadores, treinadores, árbitros, médicos, massagistas, dirigentes) e os 

restantes 55% pelas associações distritais. 

O regime jurídico das federações desportivas (DL n.º 144/93, 26 de Abril) vem 

consagrar, em definitivo, a separação do futebol profissional do futebol não 

profissional. A época de 1995/1996 inicia a organização das competições 

profissionais da I e II Liga, sob a responsabilidade do organismo autónomo, de 

acordo com os novos regulamentos legais. 

2.4 Organização do Futebol na Era do Conhecimento 

Neste último tópico de desenvolvimento da revisão bibliográfica, entendemos 

abordar alguns aspectos relacionados com as organizações. As organizações 

representam micro estruturas da sociedade e estão sujeitas a influências socio-

económicas, políticas e culturais dominantes do seu tempo. 

Por esta razão, apresentamos, de forma sucinta, as várias teorias organizacionais 

que orientaram, ao longo dos tempos, a evolução da concepção sobre a estrutura e 

funcionamento das organizações. 

Com a aprendizagem organizacional iniciamos um período de grandes mudanças e 

transformações, na forma de entender e conceber as organizações. Entramos 

claramente na Era da informação e do conhecimento. O conhecimento assume-se 

como um factor chave no processo de trabalho, e condicionará, no futuro, a estrutura 

e funcionamento das organizações. 
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Como tal não poderíamos deixar de fazer uma abordagem emergente ao 

conhecimento, pois este é um alvo estruturante e fundamental no nosso estudo e, 

por consequência, da nossa análise e reflexão sobre as organizações. 

Actualmente, do ponto de vista científico, o conceito de gestão do conhecimento 

assume uma importância, decisiva e central do pensamento organizacional. Por esta 

razão, dedicamos particular atenção à abordagem e sistematização deste novo 

conceito, com a preocupação da sua adaptabilidade e operacionalidade às 

organizações desportivas em geral, e do futebol em particular. 

2.4.1 - Teorias Organizacionais 

2.4.1.1 - Visão Clássica 
As abordagens clássicas constituem, ainda hoje, um referencial histórico importante 

na análise do comportamento humano em contexto organizacional da sociedade 

capitalista do final do séc. XIX e princípios do séc. XX. 

A revolução industrial, com origem em Inglaterra no séc. XVIII, contribuiu, de forma 

decisiva, com alterações significativas na sociedade, mas sobretudo na introdução 

do conceito de capitalismo, através da organização racional e científica do trabalho, 

da maximização do lucro e da acumulação de capital. 

A sociedade capitalista, tem como preocupação central a procura do incremento da 

produtividade do trabalho das empresas, com o objectivo de melhorar a eficácia e a 

eficiência das mesmas.  

Segundo esta teoria a eficiência poderia ser facilmente conseguida com a 

estandardização, hierarquização e especialização da execução das tarefas, com 

base na análise racional e económica dos comportamentos humanos nas 

organizações, permitindo mesmo a prescrição de um conjunto de regras e 

regulamentos assim como, uma autoridade formal para o melhor funcionamento das 

empresas. 

Os autores de referência deste período, são Frederick W. Taylor; Henry Fayol; e 

Max Weber. 
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2.4.1.1.1 - Frederick Winslow Taylor 

Frederick W. Taylor (1856-1915), americano, representa a escola da administração 

científica, escreveu vários artigos de reflexão sobre a organização e direcção das 

empresas e organização científica do trabalho. A principal obra, escrita em 1911, 

designa-se “The principles of Scientific Management”. 

A sua principal preocupação centrou-se na realização do estudo científico do 

trabalho, com particular destaque para a análise das tarefas, com o objectivo de 

aumentar a produtividade da empresa, actuando no aumento da eficiência a nível 

operacional. Podemos afirmar que o autor tem uma visão da organização do nível 

operacional (baixo) para cima. 

Em função da análise científica das tarefas passar-se-ia à selecção científica de 

cada trabalhador, estabelecendo uma relação com o sistema de recompensas 

salariais e caracterizando a máxima “homem certo no lugar certo”.  

Este autor dá-nos uma concepção economicista e mecanicista do ser humano, pois 

considera-o um objecto de produção de bens e serviços que, em articulação com as 

motivações salariais, leva-o à aquisição de bens materiais. 

No seu livro do Scientific Management, o autor definiu quatro princípios nucleares 

para a análise da organização científica do trabalho: (i) Princípio do Planeamento; (ii) 

Princípio da Preparação; (iii) Princípio do Controlo; (iv) Princípio da Separação entre 

a concepção e a execução das tarefas. 

Neste, os gestores ocupavam-se das funções exclusivas de planeamento, 

preparação e controlo de todo o processo de trabalho e os operários tinham como 

função exclusiva a execução de tarefas. 

2.4.1.1.2 - Henry Fayol 

Henry Fayol (1841-1925), turco, viveu grande parte da sua vida em França, e 

representa a escola clássica da administração. Destacou-se na vida profissional pela 

sua capacidade administrativa, como director geral de uma grande empresa. 

Destacamos ainda a obra publicada em 1916, “Administration Industrielle et 

Générale”. 
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Fayol centra a sua preocupação ao nível da racionalidade administrativa das 

empresas, com base num conhecimento científico, caracterizado pela interpretação 

e explicação racional de funções preponderantes no funcionamento da empresa. Isto 

é, o objecto de estudo a privilegiar nas empresas deve incidir nas suas componentes 

estruturais e funcionais, que de acordo com o autor, são: a administração (com lugar 

de destaque, relativamente às outras, resultante da sua função crucial no 

planeamento, organização, comando, coordenação e controlo do funcionamento da 

empresa), as finanças, a segurança, a contabilidade, a técnica e a comercial. 

Fayol enumerou 14 princípios gerais de administração,30 indispensáveis ao 

desempenho da função de administrador, servindo estes como modelo geral de 

actuação na administração da empresa. 

Este autor comparou o funcionamento de uma empresa a um organismo vivo, onde 

a estrutura administrativa assume o controlo e coordenação de toda a cadeia 

hierárquica de decisão na empresa. Mais uma vez o autor, na sua abordagem às 

empresas, enfatiza a estrutura e funcionamento das mesmas, privilegiando uma 

visão com origem na administração (de cima para baixo). 

2.4.1.1.3 - Max Weber 

Max Weber (1864-1920), alemão, com formação em direito, faz carreira científica, 

enquanto professor universitário, em várias escolas e produziu um conjunto 

significativo de obras científicas no domínio da história, sociologia, direito e 

economia. 

Das várias obras escritas, “Economia e a Sociedade”, publicada em 1922, é a obra 

com maior significado para as questões organizacionais. É aqui que apresenta a sua 

visão da administração burocrática, como modelo de funcionamento das 

organizações, em especial das sociedades capitalistas desenvolvidas. 

Weber introduz o conceito multi-dimensional de acção social, para se 

compreenderem os processos de socialização do comportamento humano nas 

organizações. A acção social é desenvolvida de forma racional relativamente a 

determinados fins e valores específicos, sendo possível padronizá-la a fim de 

                                                 
30 Divisão do Trabalho; Autoridade - Responsabilidade; Disciplina; Unidade de Comando; Unidade de 
Direcção; Subordinação dos Interesses Individuais aos Interesses Gerais; Remuneração do Pessoal; 
Centralização; Hierarquia; Ordem; Equidade; Estabilidade do Pessoal; Iniciativa; União do Pessoal 
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maximizar a sua rentabilidade e eficiência. A eficiência máxima das organizações é 

conseguida, segundo Weber, através de uma administração do tipo burocrático. 

O autor caracterizou ainda três tipos de autoridade (Racional, Tradicional e 

Carismática) no contexto da sociedade capitalista, mas destaca de forma particular a 

autoridade racional. 

2.4.1.2 - Visão Humana 
O objecto científico desta teoria resulta de três factores (i) dos problemas humanos 

provocados pela civilização industrial; (ii) da necessidade de se eliminar os conflitos 

e os problemas de integração social que condicionavam a eficácia organizacional e 

o aumento da produtividade do trabalho; (iii) do desenvolvimento das ciências 

humanas e sociais, com particular destaque para a psicologia e a sociologia. 

Perante alguns dos problemas criados pela civilização industrial, questionaram-se as 

abordagens clássicas das organizações, onde os aspectos sociais e psicológicos do 

comportamento humano foram esquecidos. 

O desenvolvimento da psicologia industrial, a partir da primeira guerra mundial, no 

âmbito das organizações e a relação estabelecida entre as empresas e as 

universidades, particularmente desenvolvida e promovida pela democracia 

americana, tornaram possíveis a realização de um vasto conjunto de estudos 

empíricos nas empresas. 

Este facto permite um desenvolvimento das ciências humanas e sociais em contexto 

organizacional, passando a sociologia e a psicologia a assumirem protagonismo na 

explicação do comportamento humano, nas organizações, com a consequente perda 

de influência das abordagens clássicas que não davam respostas aos problemas por 

si originados, como a desintegração social e problemas físicos e psíquicos dos 

trabalhadores. 

Elton Mayo (1880-1949), australiano, formou-se em psicologia, no ano de 1905. Em 

1922 emigra para os Estados Unidos da América, onde desenvolveu projectos de 

investigação no domínio da psicologia industrial. Do seu trabalho de investigação 

surgiram obras como: The Human Problems of an Industrial Civilization, publicado 

em 1933; The Social Problems of an Industrial Civilization, publicado em 1945; The 

Political Problems of an Industrial Civilization, publicado em 1947. 
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Mayo notabiliza-se através do impacto da experiência realizada por Hawthorne na 

teoria das organizações. Este utilizou o trabalho desenvolvido por Mayo (The Human 

Problems of an Industrial Civilization) e liderou a equipa de investigadores de 

Harvard, coordenando a segunda fase da experiência. 

A experiência empírica de Hawthorne, realizada entre 1924 até 1932, envolveu a 

Wester Electric Company e uma equipa de investigadores da universidade de 

Harvard, tendo como objectivos estudar, a partir da observação sistemática de 

grupos de trabalhadores, a deterioração do factor humano nas empresas industriais. 

Os principais resultados desta experiência podem ser sintetizados nas seguintes 

considerações: (i) as empresas são fundamentalmente um sistema social; (ii) as 

estruturas informais dos grupos são imprescindíveis e insubstituíveis nas empresas; 

(iii) é crucial manter a interdependência entre os sistemas técnico e humano das 

empresas; (iv) a observação sistemática do factor humano é fundamental para 

motivar os indivíduos a participar nas tarefas e obter satisfação no trabalho. 

2.4.1.3 - Visão Sistémica 
A teoria geral do sistema vem confrontar o paradigma científico positivista, cuja visão 

do todo resulta da análise parcelar de cada uma das suas partes. Até agora a 

ciência centrava a sua acção essencial na explicação da realidade, a partir dos seus 

elementos independentes. Desta forma, a organização do todo, resultante das 

relações de interdependência entre as diferentes partes, acaba por se perder (o todo 

é mais do que a soma de cada uma das suas partes). 

Os estudos de investigação do biólogo alemão, Ludwig Von Bertalanffy, nos anos 40 

e 50, tiveram grande influência nas ciências sociais. De acordo com este autor o 

conceito científico dos sistemas não tem apenas aplicação no domínio da física ou 

da biologia, serve também para explicar as realidades no domínio das ciências 

sociais. Esta visão sistémica deverá permitir que cada ciência explique e 

compreenda as realidades de uma forma integrada e universal. 

As principais repercussões da teoria dos sistemas, nas ciências sociais, e em 

particular nas organizações, prendem-se com a visão global destas, pois as 

organizações são sistemas dentro de sistemas. Assim, qualquer organização é um 

objecto de observação que implica a noção de três dimensões sistémicas 

específicas: subsistema, sistema e supra sistema.  
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Com a teoria geral dos sistemas, surge uma perspectiva de abordagem socio-

técnica das organizações, onde estas são consideradas como sistema aberto, onde 

actuam os subsistemas técnicos e sociais. Por outro lado, esta perspectiva de 

actuação nas organizações apoia-se em técnicas e métodos de investigação 

baseados na pesquisa-acção. 

Relativamente a esta teoria, Ferreira, Neves, Abreu, e Caetano (1996, p. 64), 

apresentam um resumo dos seus principais conceitos: 

(i) As organizações, como sistemas sociais, são o resultado de uma 

construção de sínteses assentes na interdependência e na interacção 

entre os seus subsistemas estruturais e funcionais, nomeadamente na 

execução de tarefas, no processo de tomada de decisão e na organização 

do trabalho; 

(ii) Enquanto sistemas abertos, as organizações interagem de forma 

sistemática com o ambiente circundante; 

(iii) É possível estruturar uma organização do trabalho, para uma mesma 

tecnologia, baseada nas decisões e participação em grupo. Mais, o 

trabalho enquanto actividade humana e social, atinge uma maior eficiência 

em grupo do que circunscrito ao trabalho individual; 

(iv) No trabalho em grupo, sendo os trabalhadores a decidir e a participar na 

organização do trabalho, a criatividade e a responsabilidade na execução 

do mesmo aumenta consideravelmente; 

(v) Para se realizar uma mudança organizacional positiva tem de existir um 

diálogo profundo e sistemático entre investigadores e organização, 

baseado no método da pesquisa-acção. 

 

2.4.1.4 - Visão Contingencial 
As abordagens contingenciais continuaram o desenvolvimento do estudo das 

organizações como um sistema aberto. Assim, considera-se que o funcionamento 

das organizações é o resultado da sua adaptação e reacção sistemática às 

contingências do meio externo.  
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Só podemos perceber o funcionamento interno das organizações através de um 

vasto conjunto de factores, independentes do seu meio externo. Por esta razão, e 

atendendo a que são vários os factores que determinam o comportamento das 

organizações, deduzimos que, também, podem ser várias as respostas encontradas 

pelas diferentes organizações. 

Nesta lógica de raciocínio, não faz sentido falarmos em um único modelo de 

reacção, funcionamento, decisão, estrutura, etc., de uma organização, mas sim de 

um conjunto diversificado de soluções para o mesmo problema.  

Esta abordagem destaca a importância, crescente, da dependência das 

organizações à sua capacidade de adaptação às contingências da realidade onde se 

inserem. A sociedade, em constante mutação, consequência das mudanças sociais, 

politicas, económicas e culturais que se processam diariamente, devendo as 

organizações encontrar os mecanismos de adaptação necessários a esta realidade, 

ou correm o risco de auto-aniquilação. 

Esta perspectiva introduz uma valência decisiva: o factor humano, nas organizações. 

Este factor expressa-se através da capacidade de reflexão conceptual, ao integrar 

todas as variáveis, características do meio em que se insere, e ao produzir, de forma 

criativa e inteligente, as respostas necessárias à sua sobrevivência. 

Destas abordagens contingenciais destacamos os seguintes aspectos: 

(i) As organizações são produtos do seu ambiente externo, porque funcionam como 

sistemas abertos, e como tal estão dependentes das trocas de energia, informação, 

conhecimento e matérias com o meio envolvente, no seu normal funcionamento; 

(ii) Todos os processos de funcionamento interno das organizações são resultantes 

da adaptação e reacções sistemáticas às contingências do ambiente externo, 

pertinente; 

(iii) Dos estudos empíricos realizados sobre os factores externos, considerados 

críticos para o funcionamento das organizações, concluiu-se que estes factores se 

expressam de forma diversificada. Se uns apontam a tecnologia, outros referem as 

características estáveis ou instáveis, de certeza ou incerteza, simples ou complexas, 

turbulentas ou não turbulentas do meio externo, para se encontrarem os modelos 

organizacionais mais eficientes. Existe ainda quem considere que, para além destes 
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factores contingenciais exteriores, a valorização da estratégia e dos objectivos que 

suportam o processo de decisão, no funcionamento interno da organização; 

(iv) Não existe um modelo padronizado de organização eficiente. Em função de 

ambientes externos, diversificados, o melhor modelo de organização é aquele que 

consegue a melhor adaptação às contingências desses mesmos ambientes. 

2.4.1.5 - Visão do Poder nas Organizações  
O conceito de poder na análise das organizações só cativou o interesse dos 

investigadores na década de setenta. Os órgãos de administração das organizações 

sempre olharam o poder como um comportamento político de sinal negativo, isto 

porque o seu exercício pleno promovia a divisão no seio dos trabalhadores da 

empresa, e também pela influência que esta matéria poderia ter na eficiência da 

organização. 

De acordo com Ferreira, Neves, Abreu e Caetano (1996, p.102), “a partir da década 

de 70, o poder ganha definitivamente estatuto de cientificidade, no âmbito da teoria 

das organizações, sobretudo com o aparecimento de algumas obras como as de 

Crozier (1963), Crozier e Friedberg (1977), Pfeffer e Salancik (1978), Mintzberg 

(1979), Pfeffer (1981), Mintzberg (1979) e  Friedberg (1993).” 

As razões desta alteração prendem-se com a forma como o poder passa a ser 

encarado. Por um lado, como um processo natural no funcionamento racional da 

organização. Por outro, pelo carácter intrínseco à natureza do comportamento 

humano que irá determinar a definição da estratégia, dos objectivos das 

organizações e dos grupos e indivíduos que nela participam. 

A análise do poder nas organizações corporiza uma mudança de paradigma, 

relativamente à teoria das organizações. As abordagens contingenciais centravam a 

sua atenção nos factores externos ao meio para fazerem encontrar a adaptação 

sistemática da organização. Agora, a dimensão politica e estratégica das 

organizações ocupa um vector interno essencial e fundamental no funcionamento 

das organizações. 

O funcionamento das organizações deixa de estar apenas só dependente das 

influências do meio externo, mas depende também das estratégias e dos objectivos 

que os actores organizacionais conseguem definir, através de processos cognitivos, 
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com base na capacidade interpretativa e construtiva do funcionamento 

organizacional. 

A abordagem do poder nas organizações tenta superar as lacunas da abordagem 

contingencial, cuja adaptação interna de funcionamento está dependente das 

contingências do ambiente externo. 

Agora, o poder emerge como uma variável explicativa do funcionamento interno das 

organizações modernas. O poder não decorre apenas da autoridade hierárquica 

formal das organizações, mas das funções e estruturas que estão relacionadas com 

a tomada de decisão, com a execução de tarefas, com o processamento da 

informação e com as interacções da organização com o meio externo. 

O poder, de acordo com Mintzberg (1986), está intimamente associado aos 

objectivos das organizações e em articulação com os objectivos específicos dos 

subsistemas organizacionais. Para este autor existem seis configurações de poder 

nas organizações: instrumento, sistema fechado, autocracia, missionário, 

meritocracia, arena politica, que nos esclarecem sobre a natureza dos mecanismos 

de conflito e de socialização entre os indivíduos e os grupos, no seio das 

organizações. 

As organizações desportivas desenvolvem a sua actividade no âmbito do desporto, 

mas a abordagem de outras características estruturais ajudam a perceber o seu 

funcionamento. Isto mesmo nos refere Mintzberg (1999, p. 35) quando nos diz que 

“para compreender como as organizações se estruturam, temos em primeiro lugar 

de compreender como é que funcionam. Precisamos de conhecer as suas 

componentes, quais as funções que cada uma desempenha, e como essas funções 

se inter-relacionam. Particularmente, precisamos de saber como os fluxos de 

trabalho, de autoridade, de informação e de decisões irrigam as organizações”. 

Slack (1993) partindo das metáforas de Morgan (1986), considera que a organização 

máquina tem limitado a capacidade dos investigadores para compreender a 

natureza complexa e paradoxal das organizações desportivas.  

O paradigma organizacional do industrialismo tem, ainda, um peso significativo no 

sistema desportivo e respectivas organizações, como se pode perceber através da 

análise da sua génese. Por esta razão, neste tipo de organizações predominam as 

estruturas fechadas, tradicionalistas, pesadas, que funcionam como máquinas pouco 
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influenciáveis no meio, avessas à mudança e às transformações, dominadas por 

uma gerontocracia sem ideias e sem perspectivas de futuro Pires (1998b). 

Este mesmo autor sugere uma visão sistémica das organizações desportivas, à 

semelhança do organismo vivo, e considera que, simultaneamente, três equívocos 

têm orientado os seus modelos de gestão, nos últimos quarenta anos. Esta tríade é 

composta pelos Resultados, Empirismo e Imediatismo (REI).  

Mintzberg (1999) apresenta um modelo de descrição conceptual das organizações, 

referindo cinco componentes básicas, a saber: (i) vértice estratégico; (ii) centro 

operacional; (iii) linha hierárquica (iv) tecnoestrutura; (v) logística.  

O modelo descrito pode ser visualizado na ilustração seguinte, onde constam as 

cinco componentes básicas da organização. 

 

 

Figura 2.14 - Modelo conceptual da estrutura das organizações, de acordo com Mintzberg 
(1999) 

 

No vértice estratégico encontramos os gestores de topo da organização e respectivo 

staff, responsáveis pela administração da mesma. No centro operacional 

encontramos os elementos responsáveis pelo trabalho de base da organização. A 

linha hierárquica é constituída por gestores intermédios cuja principal função é 

estabelecer uma ligação funcional entre o vértice estratégico e o centro operacional. 
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Estas três componentes encontram-se ligadas entre si (demonstrando a sua 

interligação) com uma única linha de autoridade formal. 

A tecnoestrutura representa todos os analistas que standardizam o trabalho dos 

outros, permitindo que a organização se adapte ao seu ambiente. A logística 

representa todos os serviços de apoio necessários ao funcionamento do centro 

operacional da organização. Estas componentes encontram-se à esquerda e direita, 

respectivamente, expressando a separação da linha principal de autoridade formal e 

influência indirecta sobre o centro operacional. 

A organização será tanto mais complexa quanto maior for a sua dimensão. À medida 

que a organização se torna mais complexa, tornam-se necessários mais gestores 

(de operacionais e de gestores), contribuindo para uma divisão administrativa do 

trabalho, na estrutura, e de acordo com uma hierarquia de autoridade. Por esta 

razão podem surgir várias configurações estruturais, consoante a dominância de 

cada uma das componentes básicas e respectivo mecanismo de controlo. 

Na análise do modelo proposto, Mintzberg considera que a influência do poder nas 

diferentes configurações estruturais das organizações (Estrutura Simples; 

Burocracia Mecanicista; Burocracia Profissional; Estrutura divisionalizada; 

Adhocracia) se revela um factor comportamental inscrito nos mecanismos de 

coordenação, de concepção e de funcionamento das organizações. 

2.4.1.6 - Visão da Aprendizagem Organizacional 
Numa abordagem circunscrita aos nossos dias, com particular destaque para a 

década de noventa, o objecto conceptual de estudo das organizações assume um 

novo rumo, colocando ênfase na capacidade de aprendizagem das organizações. 

Na análise das organizações, Morgan (1986) utiliza algumas metáforas para explicar 

o funcionamento destas e, em muitos casos, foram utilizadas analogias com seres 

vivos e respectivo funcionamento sistémico, para caracterizar o funcionamento das 

organizações.  

A metáfora cerebral tem sido aplicada ao pensamento organizacional, no que diz 

respeito à capacidade de processamento de informação, à possibilidade de 

representação holográfica e também associada à capacidade de aprendizagem 

Canavarro (2000).  
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Sendo o cérebro, nomeadamente o humano, um órgão com responsabilidades na 

aprendizagem, é natural que ao conceber as organizações como cérebros, também 

se possam atribuir às organizações capacidades para aprender. 

Dixon (1992) refere-nos que as organizações são um produto humano e, como tal, 

possuem uma cultura, uma identidade e uma capacidade própria de aprendizagem. 

Inicia-se assim um período de grandes mudanças ao nível do pensamento 

organizacional. Esta nova visão sobre as organizações vai constituir uma referência 

de vanguarda para as ciências da organização. 

Pode dizer-se que se trata de uma revolução na forma de gerir e ver as empresas. A 

organização tradicional, baseada nos recursos, dá lugar à organização baseada na 

informação, no conhecimento e nos especialistas do conhecimento. Drucker (1988); 

Senge (1993); Canavarro (2000). 

Para Nonaka (1991) citado por Canavarro (2000), a organização que aprende, 

estimula continuamente a capacidade de aprendizagem no interior da organização. 

Esta aprendizagem é um processo de melhoria de capacidades, inseparável da 

acção. É um aumento da capacidade para aprender a “saber-fazer” melhor. 

Esta visão da aprendizagem e do conhecimento, tida como inseparável da acção, 

ultrapassa a visão tradicional da aprendizagem como mero processo de transmissão 

de informação e/ou conhecimento, ou mesmo a enumeração de um conjunto de 

princípios gerais e universais de actuação.  

Uma organização que aprende, procura incrementar desde a sua base, um processo 

de aprendizagem através da acção e da reflexão. Ceder informação, estabelecer 

comunicação, estimular, pensar e reflectir a acção fazem parte das competências e 

responsabilidades de todos funcionários deste tipo de organização. 

Para Brooks (1992) a organização que aprende facilita a aprendizagem de todos os 

seus membros, preparando-se dessa forma, para lidar com o processo de mudança, 

que caracteriza a sociedade actual. 

Das palavras desta autora podemos deduzir a interdependência entre os aspectos 

de aprendizagem individual e de aprendizagem organizacional, na preparação da 

organização, para lidar com a mudança. 
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A aprendizagem individual diz respeito ao processo de evolução profissional 

individual, resultante da acção, reflexão e troca de conhecimentos, entre os 

membros da organização. A aprendizagem organizacional está para além do 

somatório das aprendizagens individuais, pois a organização tem uma capacidade 

de aprendizagem que lhe é própria, permitindo mesmo exercer influência directa 

sobre as pessoas que passam na organização. 

Uma organização que aprende tem capacidade para reflectir sobre si própria e sobre 

as teorias que orientam a sua acção, preservando conhecimentos, comportamentos, 

normas e valores que são independentes das várias pessoas que vão passando 

pela organização. 

Dixon (1992) apresenta um modelo de aprendizagem organizacional que é 

constituído por cinco fases (i) Aquisição da Informação; (ii) Interpretação e 

Distribuição da Informação; (iii) Atribuição de Sentido; (iv) Memória Organizacional; 

(v) Reconstrução da Informação. 

Pensar a organização como uma entidade que gere informação, que aprende com e 

através dessa informação, orienta-nos para tendências de qualificação e valorização 

do factor humano nas organizações, para a informatização dos processos, para a 

criação de sistemas de trabalho de alto rendimento e estruturas de trabalho em rede 

e em grupo Naisbitt (1988); Drucker (1994); Canavarro (2000); Claudino (2001; 

2004). 

Para Nonaka (1994) a única vantagem competitiva da actualidade para as 

organizações, advém do estímulo que estas possam exercer sobre os seus 

membros para a aprendizagem e respectiva integração na aprendizagem 

organizacional. 

2.4.2 – Exploração do Conceito de Conhecimento 

Já vivemos a era da terra, da mão-de-obra e do capital. Actualmente o 

conhecimento assume-se como factor de produção estratégico para as 

organizações. Será esta razão pela qual nos encontramos na Era do conhecimento, 

ou na 4ª vaga de desenvolvimento, utilizando a terminologia de Toffler (1984) e 

fazendo a sua actualização aos novos tempos. 
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Os conceitos de mudança, complexidade, flexibilidade, volatilidade, turbulência, 

incerteza, inovação, competitividade, etc. invadem o nosso dia a dia, com aplicação 

nos mais variados domínios da actividade humana e ajudam a caracterizar a 

designação da sociedade da informação e do conhecimento, em que vivemos. 

 

 

Figura 2.15 - Representação das vagas e eras de desenvolvimento da sociedade, adaptado de 
Angeloni e Dazzi (2003) 

Os avanços significativos das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

transformaram o mundo numa aldeia global. A competitividade crescente a que 

estamos sujeitos e outros aspectos marcantes da actualidade, como a globalização 

e a inovação, têm contribuído para as mudanças sociais, económicas, políticas, 

culturais e científicas que se verificam. 

Em todos os sectores de actividade está hoje instalada uma linguagem que se 

baseia no conceito de competitividade, como forma de viabilidade económica das 

organizações. A economia (e os aspectos económicos) ocupa, actualmente, o centro 

das atenções de todos os decisores, qualquer que seja o nível de intervenção a 

considerar, nos mais variados domínios da nossa sociedade. 

Esta visão economicista dominante, associada às questões da inovação, da 

comunicação e da informação, constitui um elemento chave da denominada 
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sociedade da informação e do conhecimento, considerada, nos nossos dias, como 

factor decisivo da produção e como factor estratégico da competitividade. 

A influência da inovação nos indicadores económico-financeiros das empresas 

industriais e a eventual relação com a sobrevivência destas empresas, foi alvo de 

estudo recente em Portugal, por parte de Marques (2004). 

De acordo com Ribeiro, Gouveia e Rurato (2003) a Sociedade da Informação é um 

conceito utilizado para descrever uma sociedade e uma economia que faz o melhor 

uso possível das TIC. Nesta sociedade, as pessoas aproveitam as vantagens das 

tecnologias em todos os aspectos das suas vidas: no trabalho, em casa e no lazer. 

Por outro lado, o conceito de sociedade da informação, surge por vezes associado 

ao conceito de sociedade do conhecimento, devido às inter-relações existentes entre 

ambos, mas cada vez mais caminhamos para a afirmação do conhecimento, nesta 

4ª vaga de desenvolvimento da sociedade. 

Sousa Mendes (2001) considera que o conceito de Sociedade do Conhecimento 

está intimamente associado a pessoas inteligentes, dinâmicas e versáteis, com 

competências para se servirem da informação e dos conhecimentos necessários, 

para desenvolverem a sua actividade de forma criativa, em contextos específicos e 

articulados com os respectivos sistemas em que se integram. 

Como forma de adaptação à sociedade da informação e do conhecimento, em que 

vivemos, importa desenvolver as competências necessárias às exigências actuais e 

futuras destas sociedades. As competências podem ser entendidas como algo que é 

adquirido com o exercício e aplicação de dado conhecimento e saber, numa dada 

tarefa específica ou numa dada actividade, no âmbito de um processo. 

Bancaleiro (2004) define competências como o conjunto de conhecimentos, 

capacidades (skills) e atitudes/comportamentos que influenciam directamente o 

desempenho duma pessoa, contribuindo, através da sua aplicação, para o sucesso 

da organização.  

Este conceito de competências é bastante mais complexo do que uma abordagem à 

primeira vista possa parecer. Para confirmar esta afirmação, basta aceder ao 

dicionário de competências, proposto por Ceitil (2004), que considera vários tipos de 

competência, como a emocional, aprender continuamente, orientada para o 

resultado, liderança, analisar situações e decidir, gerir situações de mudança, gerir a 
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diversidade, até à competência de gerar sinergias, têm uma descrição própria, 

subjacentes a um conjunto de indicadores comportamentais e com uma actuação 

particular num determinado contexto. 

Podemos enumerar um conjunto de competências que ajudam o indivíduo a 

adaptar-se e a maximizar a sua participação profissional nas organizações da Era do 

conhecimento. Gouveia (2002a); Ribeiro, Gouveia e Rurato (2003) referem as 

seguintes: 

1 - Saber fazer e saber produzir em novas situações e contextos; 
2 - Saber trabalhar em grupo, quer como líder e orientador de grupo, quer nas 
competências de diálogo e de partilha de informação e conhecimento; 
3 - Saber operar em diferentes contextos e tomar decisões face à mudança (flexibilidade 
e versatilidade); 
4 - Aprender através da própria prática e ter necessidade de procurar outras fontes de 
conhecimento; 
5 - Capacidade de análise/síntese, para assegurar o seu papel de comunicador; 
6 - Ser criativo na liderança, propor novas perspectivas e ser pró-activo; 
7 - Ser capaz de se expressar na língua nativa e em uma segunda língua, fluentemente, 
demonstrando capacidade para articular ideias e para inovar, no sentido, de propor 
novas formas de resolução de velhos problemas e melhorar soluções existentes; 
8 - Ser capaz de tratar a informação disponível com elevada capacidade de pensamento 
crítico. 

 

A informação e o conhecimento são aspectos muito importantes, no funcionamento 

das organizações, pelo que os gestores devem estar aptos a saber fazer o seu 

manuseamento. 

Na era do conhecimento, os gestores serão geniais se souberem criar condições 

favoráveis à manifestação da genialidade latente em outras pessoas. Não posso 

deixar de citar Walt Disney31, a este propósito, quando afirmava que “de tudo o que 

fiz, o mais vital foi coordenar os talentos daqueles que trabalhavam para nós e 

orientá-los para um determinado objectivo”. 

Sousa Mendes (2001) realça a necessidade das pessoas trabalharem com 

equipamentos sofisticados, estarem aptas a tomarem decisões e disponíveis para 

partilhar conhecimento. O conhecimento organizacional, produzido e partilhado na 

organização, cria condições favoráveis à aprendizagem e à produção de 

documentos, essenciais à criação de novas competências. 
                                                 
31 Criador do Rato Mickey, citado no tríptico de divulgação do 5º Congresso de Gestão do Desporto, 
organizado pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto e Faculdade de Motricidade 
Humana, nos dias 10 e 11 de Maio de 2001. 
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A elaboração formal de documentos, onde se explicita o conhecimento 

organizacional, e a world wide web (www), como instrumento de comunicação, via 

Internet, assumem uma renovada importância na sociedade do conhecimento. 

Os principais impactos deste novo enquadramento, traduzem-se por: (i) maiores 

exigências colocadas às pessoas; (ii) estruturas menos hierarquizadas; (iii) maior 

importância à criação de conhecimento organizacional; (iv) maior importância aos 

processos de aprendizagem; (v) destaque para o conceito de cultura; (vi) maior 

preocupação com a qualidade; (vii) e aparecimento de novos produtos. 

 

2.4.2.1 - Dados, Informação, Conhecimento e Competência 
Parece-nos oportuno, neste momento, clarificar o significado de cada um dos termos 

apresentados, já que, por vezes, são utilizados como sinónimos. Apesar das 

diferenças no seu significado, estão correlacionados. 

Para falarmos de informação necessitamos de referir a existência de um conjunto de 

dados ou de factos sobre um determinado assunto. Podemos afirmar que os dados 

reflectem factos objectivos, de determinados acontecimentos que pretendemos 

analisar, e quando devidamente estruturados, possibilitam a sua captação e 

transferência. 

Quando se atribui valor e significado a esses dados, pela relevância que estes 

apresentam, estamos em presença da informação. Os dados transformam-se em 

informação quando, por interpretação humana, lhes acrescentamos um significado.  

A informação representa um conjunto de dados, ou factos, sobre uma determinada 

matéria, num determinado momento. Pode ainda ser considerada como um fluxo de 

mensagens ou significado que pode adicionar, reestruturar ou modificar 

conhecimento. A informação pode ser entendida como a matéria-prima para a 

produção do conhecimento (Machup (1983), citado por Gouveia (2002a)). 

O conhecimento, por sua vez, é formulado a partir da informação e está associado à 

experiência e à capacidade de reflexão e síntese da actividade humana. O 

Conhecimento representa a informação de suporte ao comportamento de um 

indivíduo ou de uma organização para a adopção de soluções mais efectivas. Por 
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esta razão, está associado a uma aptidão para fazer bem ou melhor, resultante do 

conhecimento aplicado. 

O conhecimento é definido por Sousa Mendes (2001) como o conjunto de 

informações validadas, organizadas e integradas pelo seu receptor, com sentido de 

utilidade para determinado fim, ligado a alguma das suas actividades. Os dados, 

elementares ou complexos, são objectivos e passíveis de interpretação. A 

interpretação dos dados transforma-se em informação, ou seja, é o sentido que os 

dados fazem num receptor. 

Malhotra (1998) refere que, ao contrário da informação, o conhecimento reside nas 

pessoas e nos contextos subjectivos da sua acção, sendo que, a sua criação 

decorre dos processos de interacção social. 

Para Davenport e Prusak (1998), o conhecimento é uma mistura fluida, formada por 

experiências, valores, informação de contexto e perspicácia hábil, que proporciona 

uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e informação. 

Tem origem e é aplicado na mente humana. Nas organizações, costuma estar 

absorvido, não só nos documentos ou repositórios, mas também em rotinas, 

processos, práticas e normas organizacionais. 

Esta definição de conhecimento é mais abrangente e destaca o papel, central e 

fundamental, da mente humana. No domínio organizacional, o conhecimento está 

dependente das pessoas, da partilha de ideias e experiências ou da criação de 

meios estruturados e explícitos de conhecimento, como livros, vídeos, bases de 

dados, etc. 

Neves (2003b) considera o conhecimento como uma construção social, gerado 

através da interacção entre pessoas com base em conhecimento e experiências 

prévias. 

Assim, o conhecimento pode ser encarado como um processo, tratado por 

mecanismos cognitivos do homem, e, simultaneamente, como um activo, quando diz 

respeito às organizações, que trata de algo definido e concreto podendo ser captado 

e transferido. 

É este o conhecimento que, actualmente, vários autores consideram como activo 

fundamental das organizações da era do conhecimento, devido ao seu carácter 

ilimitado, ao facto de o mesmo aumentar com a utilização (tornando crítica a sua 
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difusão e partilha) (Quinn, Anderson e Finkelstein, 1996), mas que, com o progresso, 

se torna completamente obsoleto. O conhecimento pode residir na mente humana, 

estar armazenado em formato papel ou electrónico (informação sobre os clientes, 

produtos, processos, concorrência, etc.). Destacamos, ainda, as suas características 

de difusão, substituição, transporte e partilha (Drucker, 1997; Crawford, 1994, 

Sousa, 2000; Loureiro, 2003). 

Um exemplo prático, que nos ajuda a esclarecer a interligação existente entre os 

conceitos de dados, informação e conhecimento, que acabamos de apresentar é a 

sua apresentação sob a forma de números: 4 e 1. Se enquadrarmos estes dados no 

contexto da análise do jogo em futebol, eles indicam o número de golos marcados e 

sofridos num jogo. Neste caso, os números indicam o resultado do jogo, e por isso 

transformam-se em informação. O conhecimento advém do resultado do jogo, 

levando-nos a ilações sobre a capacidade ofensiva e defensiva da equipa 

(naturalmente que muitos outros aspectos devem ser tidos em consideração para 

formular esta avaliação, mas atendendo ao aspecto didáctico que preconizamos, 

esta abordagem simplista pode ajudar). Este conhecimento pode ser muito 

importante quando definimos a estratégia de jogo a adoptar, em confronto com uma 

equipa. 

Como referência, menos usual, entre os autores, há quem considere que existe um 

último estádio de desenvolvimento desta cadeia: num estado de competência que 

distingue (Bueno, 1998), sabedoria (Gouveia, 2002b), expertise (Silva, Soffner e 

Pinhão, 2003), ou cultura (Sousa Mendes, 2001). 

 

Figura 2.16 - Processo de criação do Conhecimento, de acordo com Bueno (1998) 
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Gouveia (2002b) representa de forma esquemática o pensamento linear e não linear 

entre dados, informação, conhecimento e sabedoria, conforme podemos observar na 

ilustração 2.17. 

 
 

Figura 2.17 - Pensamento não linear e linear da interligação entre dados, informação e 
conhecimento, adaptado de Gouveia (2002b) 

Nesta mesma linha de raciocínio, Murray (2000) apresenta o modelo DIKAR, onde 

estão relacionados os aspectos anteriormente referidos, assim como a “acção” e os 

“resultados”. Ferreira Cascão (2004) faz uma adaptação deste modelo, 

estabelecendo uma inter-relação com as competências. 

 

Figura 2.18 - Modelo DIKAR relativo ao conhecimento, proposto por Murray (2000) e adaptado 
por Ferreira Cascão (2004) 
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2.4.2.2 - Tipos de Conhecimento 
De acordo com Nonaka e Takeuchi (1995), podemos considerar dois tipos 

fundamentais de conhecimento: tácito e explícito.   

O conhecimento tácito é muitíssimo pessoal e difícil de formalizar. Está muito 

associado às experiências de um indivíduo, bem como às emoções, às ideias e 

valores que ele defende. Nonaka (1994) considera que a dimensão tácita do 

conhecimento compreende elementos cognitivos e técnicos. Os elementos 

cognitivos referem-se aos modelos mentais individuais (mapas mentais, crenças, 

paradigmas e pontos de vista). Os elementos técnicos consistem no Know-how 

(saber fazer concreto), habilidades e competências, aplicadas a um contexto 

específico. 

Este conhecimento representa aquele que, não estando formalizado em suporte 

documental ou informático, existe em cada um dos colaboradores das empresas. É 

tácito porque representa algo que se faz regularmente mas sem suporte escrito que 

o explicite. É pessoal, porque existe na mente das pessoas, é específico de um 

contexto e é de difícil transmissão, quando se pretende realizar a sua partilha. No 

entanto, é considerado crítico para o sucesso das organizações. 

O conhecimento explícito é produzido a partir de dados recolhidos e informação 

armazenada. Existe fisicamente, inscrito em suporte acessível (em formato papel, 

informático ou multimédia), sob a forma de livros, documentos, manuais de 

procedimentos, DVD, vídeos, patentes, bases de dados, etc., e pode ser corrigido, 

actualizado, partilhado e aplicado dentro da organização.  

Estima-se que 90 a 95% do conhecimento transferido (tácito e explicito) se processa 

por via da comunicação oral. No caso do conhecimento tácito, a melhor forma de o 

transferir é através de comunicação pessoal, face a face e em regime presencial. 

Loureiro (2003) destaca a necessidade de codificação do conhecimento 

organizacional (transformação deste conhecimento em código), de modo explícito, 

acessível, organizado, portátil e o mais inteligível possível, para poder ser partilhado 

na organização. 

Por outro lado a codificação do conhecimento tácito, desenvolvido e interiorizado 

pelas pessoas ao longo de um longo período de tempo, é quase impossível de ser 

reproduzido num documento ou em uma base de dados. Este conhecimento inclui 
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tantas experiências acumuladas que poderá ser impossível separar as regras desse 

conhecimento do modo de agir do indivíduo.  

Numa visão dinâmica do conhecimento, atendendo às suas características já 

enunciadas de difusão, reprodução e partilha, Nonaka (1994) e Nonaka e Takeuchi 

(1995) sugerem-nos que, a sua criação e partilha nas organizações se processa sob 

a forma de uma espiral, onde os conhecimentos tácito e explícito funcionam como 

componentes estruturantes, com possibilidade de transformações constantes entre 

si, passando do plano individual, ao grupo, à organização e ao seu contacto com o 

exterior. 

O mesmo autor descreve-nos ainda os diferentes modos de conversão do 

conhecimento, no processo de criação de um novo conhecimento. O quadro 2.6 

sistematiza-nos as diferentes combinações possíveis de conversão do 

conhecimento, em novas formas de conhecimento. Por esta via está criado um 

sistema contínuo e infinito de transformações que fazem do conhecimento um activo 

fundamental para o desenvolvimento sustentado das organizações. 

Existem ainda referências a outras taxionomias de conhecimento. Quinn et al. (1996) 

referem quatro tipos de conhecimento. Cognitivo ou know-what (conhecimento base 

sobre uma disciplina); competências avançadas ou know-how (aplicar as regras de 

uma disciplina aos problemas complexos do mundo real); compreensão sistemática 

ou know-why (conhecimento profundo da rede de relações de causa e efeito 

subjacentes à disciplina); e criatividade auto-motivada ou care why (trata-se da 

vontade, motivação e adaptabilidade para o sucesso. 

 

Quadro 2.6 - Métodos de transferência de conhecimento no processo de criação de 
conhecimento, de acordo com Nonaka (1994); Nonaka, I. e Takeuchi, H. (1995) 

 Tácito Explícito 

Tácito Socialização 

Conhecimento de partilha 

Exteriorização 

Conhecimento conceptual 

Explícito Interiorização 

Conhecimento operacional 

Combinação 

Conhecimento Sistémico 

No domínio das habilidades motoras, e no que respeita à performance nos Jogos 

Desportivos Colectivos, com a dimensão táctica em particular, devido às solicitações 
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cognitivas para a solução dos problemas que o contexto de jogo coloca, a cada 

momento, vários autores referem-se ao conhecimento, à expertise e à aprendizagem 

(Mahlo, 1969; Williams e Davids, 1995; Thomas e Thomas, 1994; Kirk e MacPhail, 

2002; Tavares, 1993; Ferreira, 1999; Brito e Maçãs, 1998; Maçãs e Brito, 2004; 

Mcpherson, 1994; Wilson, 2002; Beunard e Dersoir, 1992; Vickers 1999, 2000; 

Konzag, 1992, 1984; Garganta, 1995, 1997, 2004, 2005; Leal e Quinta, 2001; Júlio e 

Araújo, 2005; Fontinha, 2003; Castelo, 1996, 2005). No modelo de estudo seguido 

nesta área, existe referência ao conhecimento declarativo, processual e estratégico. 

Entende-se por conhecimento declarativo aquele que é passível de ser declarado 

pela linguagem, expressando a representação mental do objecto ou acontecimento 

em análise. Normalmente reproduz o conhecimento relativo ao “saber fazer”; O 

conhecimento processual diz respeito ao modo “como se faz”, representando os 

procedimentos e habilidades para resolver problemas ou executar tarefas; O 

conhecimento estratégico diz respeito ao conhecimento dos processos que recorrem 

a um formato consciente e planeado para facultar a obtenção e aproveitamento 

desse conhecimento. 

Thomas & Thomas (1994) e Starks & Lindley (1994) referem que o conhecimento 

processual está relacionado com a solução do problema e a tomada de decisão, em 

relação à acção, alicerçado no conhecimento declarativo, com a ajuda planeada e 

consciente do conhecimento estratégico. 

Campaniço (1998) questiona-se sobre a compatibilidade do conhecimento, na área 

do desporto e em outras áreas, cuja natureza das tarefas seja de ordem cognitiva. 

Isto é, qual o grau de identidade dos sistemas subjacentes ao desenvolvimento e 

armazenamento dos vários tipos de conhecimento (declarativo, processual e 

estratégico) na área do desporto e nas outras áreas? Na resposta a esta 

interrogação, Thomas e Thomas (1994) sugerem o constrangimento do tempo e a 

capacidade de execução das habilidades (saber fazer não é sinónimo de capacidade 

para fazer bem) como factores de diferenciação. 

2.4.2.3 - Vantagens Competitivas do Conhecimento 
O conhecimento sempre foi alvo de uma preocupação especial ao longo da história 

da humanidade. Mas, actualmente, é considerado um activo indispensável ao 

desenvolvimento e afirmação das organizações, sendo mesmo o seu maior e 
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importante recurso. Mas se o conhecimento sempre existiu, porque será que, 

apenas agora, assume este destaque? 

Por um lado, porque as organizações actuais valorizam muito mais aquilo que 

sabem fazer, em detrimento daquilo que produzem. A valorização da sua 

produtividade está centrada no conhecimento aplicado que permitirá inovar, ou seja, 

encontrar novos produtos ou serviços para se afirmar num mercado cada vez mais 

competitivo. 

Por outro lado, não basta que o conhecimento exista. É necessário que este seja 

objecto de aprendizagem individual e organizacional de forma a possibilitar a sua 

criação, armazenamento, distribuição e partilha pelos membros da organização, afim 

de ser utilizado como mais valia em determinado momento e/ou contexto. Em suma, 

é necessário que este conhecimento se transforme em fonte de riqueza para a 

organização ou para o seu negócio. 

Nesta linha de raciocínio, Thurow (1997) e Terra (2003a) consideram que as 

competências e o conhecimento são as únicas fontes com vantagens competitivas e 

sustentáveis a longo prazo para as empresas. A propriedade intelectual é, agora, 

determinante para o sucesso ou insucesso de uma organização moderna. 

A capacidade de aprendizagem é destacada por Senge (1990) quando afirmam que 

aprender melhor e mais depressa, do que os concorrentes, representa a única via 

para conferir vantagens competitivas sustentáveis. Estas decorrem da aprendizagem 

organizacional, tendo por base a experiência e a transformação dessa experiência, 

em conhecimento acessível a toda a organização, para a prossecução dos seus 

objectivos. 

Todas as manifestações de conhecimento podem ser usados como vantagem 

competitiva, desde que acrescentem valor à organização. Assim, podemos 

considerar como exemplos o conhecimento útil, oriundo da experiência, da análise, 

da pesquisa, do estudo, da inovação e da criatividade. E ainda, o conhecimento 

sobre o mercado, concorrência, clientes, processos de negócio, tecnologia e tudo 

mais que possa contribuir para este fim (Teixeira Filho (s/d). 

Desta forma, o conhecimento é considerado um recurso fundamental na construção 

das vantagens competitivas, nas organizações. Isto mesmo é destacado no modelo 

conceptual, proposto por Carneiro (2000), acerca das relações entre o 
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conhecimento, a competitividade e a inovação. O desenvolvimento do conhecimento 

assume uma importância de relevo na implementação desta competitividade. 

2.4.2.4 - O Factor Humano 
Mas porque razão as organizações da era do conhecimento estão tão interessadas 

no conhecimento? 

A exposição que temos vindo a realizar acerca da abordagem ao conhecimento tem 

destacado a importância do factor humano nas tarefas de criação, difusão e partilha 

de conhecimento nas organizações, como mecanismo fundamental de inovação e 

de competitividade. 

Esta será uma das razões pela qual existe uma focalização das organizações no 

conhecimento. Mas podemos mesmo avançar com outra intervenção do factor 

humano como valor acrescentado às organizações, na resolução concreta dos seus 

problemas.  

Se considerarmos o conhecimento como o trabalho desenvolvido pelas pessoas (o 

saber fazer bem), de forma a garantir as soluções certas para a resolução dos 

problemas do dia a dia das organizações, percebemos o seu interesse nesta 

matéria. 

Apesar de muitos dos procedimentos, na resolução destes problemas, fazerem parte 

do conhecimento explícito da organização, existe sempre a necessidade de 

intervenção do conhecimento tácito, que reside na cabeça dos funcionários. São 

estas as duas vertentes do conhecimento que resolvem os problemas. 

O factor humano assumirá sempre um papel de relevo nas organizações da era do 

conhecimento, dado o seu relacionamento directo com a capacidade de inovar e de 

criar valor acrescido para as mesmas.  

Com o enorme desenvolvimento das novas TIC, nos últimos anos chegou-se a 

pensar que residia na tecnologia o factor chave do sucesso organizacional. Porém, a 

tecnologia não é informação ou conhecimento, é apenas o meio que viabiliza a 

divulgação destes. 

Decididamente a tecnologia desempenha um papel importante no ciclo do 

conhecimento, nomeadamente no seu armazenamento e distribuição, mas o factor 
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humano tem uma participação relevante no processo da sua gestão, até pela 

natureza sociocultural do conhecimento e da aprendizagem. 

Loureiro (2003, p. 57) sintetiza o que pretendemos afirmar quando afirma “(…) 

sendo verdade que, sem uma solução tecnológica adequada, não é viável gerir o 

conhecimento explícito, é também verdade que é no conhecimento tácito (o que se 

encontra na mente das pessoas) que normalmente reside o factor diferenciador das 

organizações”. 

Acrescenta que nunca antes o factor humano foi tão importante. Numa Era em que 

quase todos podem ter acesso à tecnologia, são as pessoas que fazem a diferença, 

através do conhecimento que possuem. Quando bem gerido, este, é determinante 

na obtenção de vantagens competitivas sustentáveis. 

Na era do conhecimento os recursos chave das organizações não são apenas os 

seus activos físicos e/ou financeiros, mas também os intelectuais. Estes, podem ser 

materializados em indivíduos e/ou nas suas relações e/ou incorporados na 

tecnologia instalada. 

Os activos intelectuais das organizações têm assumido uma importância cada vez 

maior na cotação de mercado das empresas, mas a sua quantificação não tem sido 

uma tarefa fácil. Por esta razão é usual serem classificados como activos 

intangíveis. Segundo Sousa (2000) actualmente o tangível está a ser substituído 

pelo intangível. 

2.4.2.5 - Capital Intelectual 
De acordo com documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE, 1999), citado por Petty e Guthrie (2000); Edvinsson e Malone 

(1999) o capital intelectual é definido como valor económico de duas categorias de 

capitais intangíveis da organização: (i) capital organizacional ou estrutural e (ii) 

capital humano.  

O capital estrutural refere-se aos activos físicos e tangíveis da organização, tais 

como software, sistemas de trabalho em rede, bases de dados, organização (aquilo 

que fica nas empresas quando todos os funcionários vão para casa). 

O capital humano refere-se aos activos intangíveis da organização e representa o 

conjunto de competências, inovações, valores, filosofia de trabalho, etc. dos 
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Capital Intelectual / Conhecimento 

Resultados 

funcionários da organização. Inclui os recursos humanos internos e externos à 

organização, com relações próximas de trabalho. 

De acordo com esta abordagem, o capital intelectual surge muitas vezes como 

sinónimo de capital intangível, sem expressão contabilística, de difícil e polémica 

quantificação, associado aos activos intelectuais das organizações, constituindo-se 

como mais-valia e chave do êxito das organizações que competem em contexto 

económico, político, social e tecnológico do nosso tempo. No futuro, o seu papel 

será ainda mais relevante Serapicos (2002); Pires (2002). 

Outros autores classificam o capital intelectual dividido em três categorias: (i) capital 

externo (relações com os clientes), (ii) capital interno (referindo-se aos aspectos 

estruturais do capital intelectual da organização), (iii) capital humano (Sveiby, 1997; 

Roos et al, 1997; Stewart, 1997; Edvinsson e Stenfelt, 1999; citados por Petty e 

Guthrie, 2000). 

Segundo os mesmos autores, a delimitação entre o capital intelectual e a gestão do 

conhecimento, por vezes não é clara. Para eles, a gestão do conhecimento está 

relacionada com a gestão do capital intelectual da organização. 

Embora estes conceitos não tenham ainda critérios mensuráveis e objectivos, a sua 

medição iniciou-se já em algumas organizações, ajudando a explicar a diferença 

entre o valor contabilístico e o valor de mercado das empresas, sendo necessária 

mais investigação para uma melhor medição deste capital (Liebowitz e Suen, 2000; 

Leliaert, Candries e Tilmans, 2003; Rodrigues, 2003; Serapicos, 2002; Pires, 2002; 

Koening, 1997). Eles são, cada vez mais, reconhecidos como mais valias das 

organizações, com influência directa na inovação e competitividade (Carneiro, 2000).  

 

 
 

Figura 2.19 - Representação gráfica do conceito de capital intelectual das organizações, 
proposto por Edvinsson e Malone (1999) 
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Reis e Sítima (1998) citado por Sousa (2000) sustentaram que o capital intelectual, 

representando um valioso activo para as empresas, deve ser gerido como tal, dado 

o elevado nível de correlação com os resultados. 

Edvinsson & Malone (1999, p. 26) abordam o conceito de capital intelectual através 

da comparação das organizações a uma árvore: “Há uma parte que é visível (os 

frutos) e uma parte oculta (as raízes). Se só nos preocuparmos com os frutos, a 

árvore pode morrer. Para que a árvore cresça e continue dando frutos, é necessário 

que as raízes estejam saudáveis e nutridas. Isto é válido para as organizações: se 

só nos concentrarmos nos frutos (os resultados financeiros) e ignorarmos os valores 

escondidos (capital intelectual e conhecimento) a organização não subsistirá a longo 

prazo”. 

Pioneira na medição dos activos intangíveis da organização (os valores escondidos) 

foi a multinacional sueca de seguros Skandia, que considerou o capital intelectual 

como a posse de conhecimentos, experiência aplicada, tecnologia organizacional, 

relações com clientes e habilidades profissionais o que dá à organização vantagem 

competitiva no mercado. 

O saber é o capital intelectual das organizações (Liebowitz, 2001). O sucesso destas 

dependem da forma como, interna e externamente, criam, gerem, partilham e 

valorizam o saber. Este capital intelectual inclui o capital humano proveniente das 

pessoas, capital estrutural proveniente de patentes, de base de dados e o capital 

proveniente do conhecimento transmitido por clientes e fornecedores. Esta 

preocupação deu lugar à gestão do conhecimento ou do saber, isto é o movimento 

de partilha do saber entendido como o processo de criação de valor a partir do 

capital intelectual da organização (Alves, Lima e Silva, 2003). 

2.4.3 - Gestão do Conhecimento 

Para abordar o conceito de gestão do conhecimento, importa conhecer as suas 

origens. Sveiby (2001) considera a gestão do conhecimento como um “movimento” 

com três origens. Nos Estados Unidos da América, em meados da década de 

oitenta, o termo “gerindo o conhecimento” começou por ser utilizado no âmbito da 

inteligência artificial. Os primeiros autores foram Debra Amidon, ao estudar como a 
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aprendizagem poderia ser melhorada pela tecnologia; e Karl Wiig que investigou a 

inteligência artificial. 

Os resultados do trabalho de Debra Amidon surgem publicados em 1988, na 

Universidade de Purdue, com o título – Managing the Knowledge Asset into the 21st 

Century, e Karl Wiig utilizou o termo “Knowledge Management” pela primeira vez 

numa comunicação em 1986 e, em 1990, escreveu o primeiro artigo do mundo cujo 

título era: “Knowledge Management: An Introduction32”.  

No Japão, um grupo liderado por Ikujiro Nonaka abordava, desde o início dos anos 

80, temas relacionados com a inovação. Este autor levantou questões relacionadas 

com a protecção e desenvolvimento dos activos invisíveis e desenvolveu o conceito 

de conhecimento tácito de Michael Polanyi. Em 1995, em parceria com Takeuchi, 

publicaram um livro de referência mundial intitulado “The Knowledge Creating 

Company”, ajudando a redefinir o ramo da gestão do conhecimento. Nonaka mostra-

se defensor do conceito de criação de conhecimento, em detrimento de gestão do 

conhecimento, por considerar este último pobre e muito influenciado pelas 

tecnologias de informação. 

Na Suécia surge Sveiby, gestor da sua própria empresa de publicações, cuja 

principal preocupação era conceber uma estratégia de desenvolvimento com base 

nos seus principais activos de produção: o conhecimento e a criatividade do seu 

pessoal. Este autor desenvolveu uma teoria de avaliação dos activos intangíveis das 

organizações. O objectivo era medir o capital do conhecimento. O exemplo prático 

mais conhecido no Mundo é o caso da Skandia Insurance, cujo primeiro balanço (em 

1994), renomeado de capital intelectual, apresenta os resultados desta teoria. Em 

1986 desenvolveu uma “estratégia baseada na competência”, publicada no livro 

“The Know-How Company” e em 1990 publica o livro “Knowledge Management” 

(talvez o primeiro livro no mundo com esta expressão no titulo) onde apresenta uma 

abordagem estratégica para a gestão dos recursos do conhecimento, sem 

referências à tecnologia de informação. 

Nesta retrospectiva clarificamos a origem da GC, nos seguintes factos: (i) os 

primeiros estudos norte-americanos sobre informação e inteligência artificial; (ii) 

                                                 
32 Proceedings of IAKE - Second Annual International Conference 
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pesquisas japonesas sobre conhecimento e inovação; (iii) e as medições 

estratégicas dos activos intangíveis, na Suécia. 

Os conceitos de GC e capital intelectual, na Suécia e de uma forma geral, estão 

fortemente inter-relacionados. A influência norte americana na GC é mais baseada 

nos traços das tecnologias de informação, em contraste com a perspectiva sueca e 

japonesa com maior ênfase nas pessoas. 

2.4.3.1 Áreas Cientificas Interessadas na GC 
Existem várias perspectivas sobre a GC, em resultado do seu carácter 

multidisciplinar. Isto mesmo ressalta da afirmação de Earl (2001) ao dizer que são 

várias as áreas científicas que contribuem para a GC, tornando difícil a delimitação 

do seu campo de estudo. Entre as várias áreas, refere as ciências da informação, 

psicologia, sociologia, ciências empresariais, estudos da organização, gestão 

estratégica, ciências da computação, sistemas de informação, engenharia, etc. 

A GC é tratada de forma diferente, consoante as áreas científicas pelas quais é 

abordada, transmitindo-lhe perspectivas diferenciadas que os autores Davenport e 

Cronim (2000) enumeram como as seguintes: (i) Bibliotecas e Ciências da 

informação (BCI); Engenharia de Processo (EP); (iii) e Teorias Organizacionais (TO). 

A GC no domínio das BCI é vista como sinónimo de “gestão de informação”, com 

particular ênfase na codificação e indexação de variados materiais e sistemas. A GC 

no domínio da EP é entendida como a gestão do saber, centrando-se nos processos 

e nas actividades, procurando fazer a sua representação. 

Nestas perspectivas, BCI e EP, existe uma preocupação fundamental com o 

conhecimento explícito, passível de codificação, não atribuindo qualquer significado 

ao conhecimento tácito, pela dificuldade ou impossibilidade de codificação. 

O terceiro domínio da GC surge na perspectiva das TO. Aqui, a GC é entendida 

como um processo baseado na capacidade de acção, realização ou aptidão para 

fazer, como resposta das organizações à competitividade, contribuindo para o seu 

desenvolvimento e viabilidade. 

Para Sarmento e Correia (2002) a GC é, uma forma de compreender e de ordenar 

as actividades organizacionais no interesse da viabilidade, competitividade e 

sucesso da organização. 



Capítulo II – Revisão da Literatura 
______________________________ 

 143 

Na perspectiva das TO a criação de conhecimento está dependente do contexto em 

que actua. O contexto social, cultural e histórico são importantes para os indivíduos, 

permitindo-lhes criar significados e interpretar a informação. A associação às 

competências exclusivas do homem e o seu conhecimento tácito, são o factor 

diferenciador das outras perspectivas.  

2.4.3.2 - Definição do Conceito 
Antes de desenvolver a noção do conceito de GC e atendendo às relações 

existentes, e à utilização indiscriminada que ocorre em algumas circunstâncias com 

o conceito de capital intelectual, vários autores (Sveiby 2001; Queiroz 2003; Viedma 

2000; Mello, Cohen e Oliveira, 2003) referem-se à indução dinâmica do termo 

“gestão” que pressupõe uma acção, em oposição ao capital intelectual, com uma 

conotação mais estática que decorre da noção de património e/ou de activo das 

organizações. 

No que se refere ao conceito propriamente dito de GC, a instabilidade na sua 

utilização dificulta uma definição universal e consensual do mesmo. Tal facto pode 

ser explicado por ser utilizado, de forma diferenciada, em vários domínios científicos, 

com a agravante de cada uma das disciplinas reivindicar a articulação definitiva do 

conceito, não passando, em alguns dos casos, de uma compreensão parcial do 

mesmo (Sarmento e Correia (2002); Davenport e Cronin (2000). Para Shariq (1997) 

a GC assume-se mesmo como uma disciplina emergente, a ser utilizada na 

sociedade profissional, com destaque para as áreas da formação, investigação e 

tecnologia. 

Devido às várias possibilidades de definição deste conceito, restringimo-nos à sua 

utilização no domínio das organizações, com ênfase nas pessoas, com o objectivo 

de melhor o clarificar. 

Sveiby (2001) considera o conhecimento como uma faculdade ou competência 

humana para agir. No domínio das organizações, a GC é alavanca e motivar as 

pessoas a partilharem a sua capacidade de agir. Deste modo a GC transforma-se 

numa tarefa de toda a organização, para se construir, de acordo com o autor, uma 

estratégia baseada no conhecimento. 

Este autor destaca a acção das pessoas, chegando a afirmar que a GC representa a 

arte de criar valor a partir dos activos intangíveis de uma organização. 
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Liebowitz (2000); Serapicos (2003); Bueno (1998); Serrano e Fialho (2005) 

consideram a GC como o processo de transformar actividades, experiências e 

Know-How específicos, de pessoas e grupos em conhecimento organizacional. A 

GC é encarada como a função que planeia, coordena e controla os fluxos de 

conhecimento que se produzem na organização com o objectivo de se criarem 

competências essenciais. 

Para Loureiro (2003, p. 16) a GC é definida como um processo sistemático, 

articulado e intencional, apoiado na geração, codificação, disseminação e utilização 

do conhecimento com o propósito de atingir a excelência organizacional. De uma 

forma mais sintetizada podemos dizer que é o processo de potencializar o que as 

pessoas da organização sabem, para criar valor. 

Este autor refere ainda que a GC é uma matéria emergente, não dispõe de uma 

definição normalizada nem de uma arquitectura comum, devido às várias áreas de 

estudo, facilitada pelas novas tecnologias cujos resultados apenas serão 

compreendidos após algum tempo. 

(Silva, Soffner e Pinhão, 2003, p. 177) consideram a GC como um “conjunto de 

processos e meios para se criar, utilizar e disseminar conhecimento dentro de uma 

organização. A GC reconhece o conhecimento como o activo de maior importância 

na organização”. 

Teixeira Filho (s/d) destaca o papel que as tecnologias de informação podem 

desempenhar na GC, definindo o seu conceito como o processo de obter, gerir e 

compartilhar a experiência e especialização dos funcionários, com o objectivo de 

aceder à informação, em tempo útil e real, utilizando as tecnologias de forma 

corporativa. 

O mesmo autor vai mais longe ao afirmar que a GC não é tecnologia, mas beneficia, 

e muito, das novas TIC. A GC não é criatividade e inovação, tem a ver com o uso, 

de forma sistemática, das inovações geradas na empresa para um melhor 

posicionamento no mercado. A GC não é qualidade, mas usa técnicas e ferramentas 

que foram já muito usadas na modelagem de processos, nos círculos de qualidade e 

na abordagem da melhoria contínua. A GC não é marketing, mas pode ajudar muito 

na inteligência competitiva da empresa. A GC não é documentação, mas tem tudo a 

ver com memória organizacional colectiva, dinâmica e compartilhada. A GC também 
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não é gestão de recursos humanos, mas só se realiza nas pessoas da organização. 

A GC não é novidade, é um novo nome para uma preocupação antiga. 

Em jeito de conclusão, Sarmento e Correia (2002) consideram a GC como uma nova 

e importante abordagem para resolver os problemas da competitividade e inovação 

com que se defrontam as organizações, surgindo o conhecimento como elemento 

central no desempenho organizacional. 

A GC de acordo com Terra (2003a, p. 170), “significa rever e organizar as principais 

políticas, processos e ferramentas de gestão e tecnológicas à luz de uma melhor 

compreensão dos processos de geração, identificação, validação, disseminação, 

partilha e uso dos conhecimentos estratégicos para gerar resultados (económicos) 

para a empresa e benefícios para os colaboradores”. 

Por fim, Sousa (2000) considera a GC como a necessidade de estimular a criação 

de um clima organizacional, propício à conversão do conhecimento individual em 

conhecimento colectivo, por forma a responder eficazmente às solicitações do 

mercado, identificando o seu valor real. 

2.4.3.3 - Importância da GC 
A importância que podemos atribuir à GC nas organizações, pode ser sintetizada 

pelas suas principais funções, enumeradas por Malhotra (1998). A primeira é 

identificar os conhecimentos relevantes para o bom funcionamento do negócio e a 

segunda, é evitar que conhecimentos estranhos ou não desejados interfiram no 

desempenho do negócio. 

Como principais actividades, a considerar na implementação de um programa de GC 

nas organizações, e para o seu melhor funcionamento, podemos referir os objectivos 

propostos por Loureiro (2003): (i) Criar um repositório de conhecimento, com base 

no conhecimento interno, informal e estruturado, e no conhecimento externo, com 

uso das ferramentas de Inteligência Competitiva33 (IC); (ii) Melhorar o acesso ao 

                                                 
33 A IC é um programa sistemático e ético de recolha de informação sobre as actividades dos seus 
concorrentes, de análise de tendências de mercado, de reengenharia e de incorporação de 
tecnologias para alcançar os objectivos da sua empresa. A IC não é espionagem. IC é uma disciplina 
baseada num estrito código de ética e praticado por profissionais especializados. A IC está 
essencialmente voltada para a produção de conhecimento referente ao meio externo da empresa. 
Associado à IC podemos encontrar o conceito de Contra – Inteligência que tem por objectivo 
neutralizar as acções de IC. A IC pode ser entendido como um processo inteligente, com valor para a 
tomada de decisões estratégicas pelos responsáveis organizacionais, transmitindo ao conceito um 
carácter organizacional. (Loureiro, 2003, p. 38). 
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conhecimento, com estabelecimento de redes de contacto e com a criação de 

elementos de ligação entre grupos na organização; (iii) Desenvolver um ambiente e 

uma cultura organizacional onde se promovam a criação, partilha e o uso do 

conhecimento; (iv) e gerir o conhecimento como um recurso mensurável, através da 

caracterização do capital intelectual disperso pela organização. 

Terra (2003b) demonstra a importância da GC nas organizações, pela sua ausência. 

Isto é, na opinião do autor, as pessoas compreendem melhor a GC quando 

demonstramos o que significa a sua ausência. Nas organizações onde não existe 

GC surgem os seguintes problemas: (i) falta de relação entre a estratégia e o 

conhecimento; (ii) a cultura organizacional não estimula a colaboração; (iii) o 

conhecimento está disperso e não ordenado; (iv) ausência de uma infra-estrutura de 

comunicação; (v) dificuldades no acesso à informação; (vi) problemas provocados 

pelo excesso de informação; (vii) ausência de informação sobre a informação; (viii) 

ausência de políticas explicitas de acesso à informação e para publicação; (ix) 

ausência de mecanismos eficientes e distribuídos de publicação e colaboração; (x) 

ausência de métricas para medir fluxos de conhecimento e satisfação dos 

utilizadores. 

2.4.3.4 - Ciclo Processual da GC 
A produção de conhecimento, enquanto processo colectivo, resultante da interacção 

entre os diferentes actores organizacionais, obedece ao seu desenvolvimento por 

várias fases. 

Alguns autores apresentaram modelos de GC com base em algumas fases ou 

etapas de desenvolvimento do conhecimento nas organizações. Assim, Loureiro 

(2003) propõe-nos um modelo com base em quatro processos: A geração, a 

codificação, a transferência e a utilização. Este autor considera ainda os factores 

estruturantes organizacionais (cultura organizacional, estrutura, liderança, 

tecnologias, estratégia e valores), com influência neste ciclo processual da GC. 

Este autor baseia este modelo em autores que referem modelos com três etapas – 

aquisição, disseminação e utilização (DiBella e Nevis); com quatro etapas – 

aquisição, criação, transferência e utilização (Marquardt); criação e fontes de 

informação, compilação e transformação, disseminação e aplicação e realização de 

valor (Wiig); ou mesmo modelos mais desenvolvidos como o de Beckman (1999) 
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com oito etapas – identificação, captação, selecção armazenamento, partilha, 

aplicação, criação e venda. 

De acordo com Silva, Soffner e Pinhão (2003) podemos resumir este ciclo 

processual às etapas de geração (criação ou aquisição), codificação (ou 

armazenamento) e transferência do conhecimento. 

2.4.3.4.1 - Criação de Conhecimento 

Todas as organizações, em função do seu normal funcionamento, estão em 

condições de criar conhecimento, a partir da informação e conhecimento disponível 

e da sua inter-relação com as experiências vividas (reflexão) no dia a dia. É ainda 

importante o contexto organizacional onde se desenvolve a actividade. 

A geração de conhecimento nas organizações, de acordo com Davenport e Prusak 

(1998); Loureiro (2003) pode ser conseguido através de: aquisição, recursos 

dedicados, fusão, adaptação e redes de conhecimento. 

Para Nonaka e Takeuchi (1995, p. 3) “a criação de conhecimento consiste na 

capacidade de uma empresa, como um todo, em criar conhecimento, disseminá-lo 

através da organização e incorporá-lo em produtos, serviços e sistemas”. 

2.4.3.4.2 - Codificação de Conhecimento 

A codificação ou armazenamento do conhecimento tem por objectivo transformar o 

conhecimento organizacional num formato explícito, organizado, acessível e portátil 

de modo a ser utilizado, transferido e partilhado por quem necessita dele. Esta etapa 

do ciclo do conhecimento está muito associada aos aspectos tecnológicos, 

desempenhando estes um papel fundamental, nomeadamente na construção de 

bases de dados do conhecimento. É aqui que se colocam as questões relacionadas 

com a gestão de sistemas de informação e respectiva concepção da sua 

arquitectura Varajão (1998). 

Várias são as questões a equacionar na codificação do conhecimento, já que a sua 

estruturação pode desvirtuar ou eliminar algumas das suas propriedades intrínsecas, 

transformando-o num aglomerado de informação ou de dados. Por outro lado, é 

importante que exista uma localização precisa do conhecimento (mapas de 

conhecimento) para a ele se aceder com facilidade. Caso contrário que acontece 
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muitas vezes é estarmos rodeados de informação e não retiramos qualquer 

dividendo dessa situação. Poder-se-á afirmar que estamos mergulhados em 

informação, mas com sede de conhecimento (Koniger e Janowitz, 1995). 

De acordo com Davenport e Prusak (1998), no processo de codificação do 

conhecimento importa considerar os seguintes princípios: (i) decidir a estratégia de 

utilização a que se destina a codificação do conhecimento; (ii) identificar as 

diferentes formas existentes de conhecimento para se adaptar ao fim a que se 

destina; (iii) avaliar o conhecimento em termos de utilidade e adequação para 

codificação; (iv) identificar os meios apropriados para codificação e distribuição. 

2.4.3.4.3 - Transferência de Conhecimento 

Esta etapa do ciclo do conhecimento é muito importante para o sucesso das 

organizações, já que a procura de práticas mais eficientes e em alguns casos, novas 

praticas para a resolução de problemas, decorrem de um processo de transferência 

de conhecimento. 

As formas utilizadas para este fim podem ser múltiplas, desde as conversas 

pessoais em contexto profissional ou meros contactos informais, a participação em 

jornadas técnicas, work-shops, seminários, conferências, congressos, “comunidades 

de prática”, etc. que permitem trocas de conhecimento úteis à criação de novos 

entendimentos e descobertas, bem como de novas soluções para os problemas das 

pessoas e das organizações. 

Apesar desta transferência espontânea e permanente, um dos papéis da GC 

consiste em conferir um certo nível de formalização à transferência de conhecimento 

e ao mesmo tempo desenvolver um conjunto de estratégias específicas para 

encorajar e potenciar todos os mecanismos de transferência de conhecimento 

Davenport e Prusak (1998). 

Parece-nos fundamental criar condições físicas, materiais, sociais e culturais para se 

implementar uma filosofia de abertura ou uma cultura de partilha e transferência de 

conhecimento entre as pessoas, em geral, ou nas organizações, em particular. Só 

esta filosofia permitirá incrementar o nosso “saber fazer” melhor e mais eficiente, 

com implicações directas na viabilidade e sucesso das organizações, com base na 

competitividade, inovação e produtividade das mesmas. 
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Apesar das questões estruturais, materiais, tecnológicas e organizacionais inerentes 

ao processo de partilha de conhecimento serem importantes, reside na mentalidade 

das pessoas e nos valores, normas e padrões de comportamento que caracterizam 

a cultura organizacional, os principais obstáculos ao sucesso das iniciativas de 

transferência de conhecimento. 

Davenport e Prusak (1998) enumeram um conjunto de factores culturais que inibem 

a criação de uma verdadeira cultura de transferência de conhecimento, nas 

organizações: (i) falta de confiança mutua; (ii) diferentes culturas, vocabulários e 

quadros de referência; (iii) falta de tempo e local para encontros informais; (iv) 

estatuto e recompensas para os detentores do conhecimento e ausência de 

incentivos para a transferência de conhecimento; (v) falta de capacidade de 

absorção do conhecimento pelos receptores; (vi) crença de que o conhecimento é 

privilégio de determinados grupos; (vii) intolerância para quem comete erros e 

necessidade de ajuda. 

Depois desta enumeração fica claro que os principais obstáculos à transferência de 

conhecimento são de natureza cultural, onde os aspectos humanos assumem um 

particular destaque. Por isso, a grande aposta deve ser na mudança cultural, 

comportamental e organizacional, ao nível da formação de quadros, do recrutamento 

de pessoal e da introdução de uma cultura organizacional que privilegie a formação 

em exercício e o desenvolvimento contínuo. 

2.4.3.5 - Tecnologias de Informação de Suporte à GC 
As tecnologias de informação são indispensáveis em todos os sectores de 

actividade. Fazem mesmo parte das nossas actividades mais elementares. 

Tornaram o mundo numa aldeia global, reduziram as distâncias físicas entre as 

pessoas e as organizações, aceleraram a partilha de conhecimento e aumentaram 

os meios de comunicação. Hoje, ‘quase’ não sabemos trabalhar se o computador, o 

telemóvel, o fax, a Internet, o e-mail, etc. não funcionarem, quer no plano pessoal 

quer no plano organizacional. 

Já referimos a importância das tecnologias de informação (TI) na GC, assumindo 

estas ferramentas um papel de infra-estrutura ou de meio facilitador de 

processamento, armazenamento e transferência de conhecimento, não esquecendo 

os aspectos humanos e de gestão inerentes à GC. 
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Sousa (2000, p. 51) considera que a tecnologia é uma condição necessária mas não 

suficiente para a gestão e propagação do conhecimento nas organizações. 

A GC não é só tecnologia. É um campo multidisciplinar que inclui aspectos da 

ciência da informação, comunicação interpessoal, aprendizagem organizacional, 

ciência cognitiva, motivação, instrução, divulgação e análise de processos de 

negócio. (Loureiro, 2003, p. 112) 

Para Baroni, Moreira, Rocha e Terra (2003), as ferramentas de GC tem por objectivo 

auxiliar o processo de captura e estruturação do conhecimento, disponibilizando-o 

de uma forma mais ampla e mais rápida, num suporte acessível por toda a 

organização. 

Da conjugação da informação disponível nos trabalhos de Baroni et al. (2003); 

Serrano e Fialho (2005); Filho e Silva (2003) e Loureiro (2003), podemos enumerar 

as seguintes ferramentas: (a) Internet e Intranet; (b) Gestão Electrónica de 

Documentos; (c) Sistemas de Groupware e Workflow; (d) Sistemas de Bases 

Inteligentes de Conhecimento com utilização de Tecnologia “Push”; (e) Business 

Intelligence ou Ferramentas de Data Warehouses e Data Mining; (f) Portais de 

Conhecimento (g) Ferramentas de apoio à Inovação (h) Software de Inteligência 

Competitiva (i) Ferramentas de autoria para e-learning (j) e-mail. 

2.4.3.5.1 - Comunidades de Prática (CoP) 

As TI estão a mudar o mundo, nomeadamente com a democratização do acesso à 

Internet, é possível a criação de comunidades virtuais com a participação de 

milhares de pessoas de espaços geográficos díspares, mas com o mesmo tipo de 

preocupações ou interesses profissionais. 

As CoP começam agora a invadir as organizações porque estas perceberam o seu 

potencial estratégico, cujos objectivos “ reduzir custos, aproveitar o tempo de forma 

mais eficiente e melhorar o fluxo de informações nas organizações são benefícios 

obtidos com a estruturação das comunidades virtuais, que várias empresas 

pioneiras têm podido observar. Os casos já existentes abrangem distribuição de 

documentos, consultas a peritos, acesso a base de dados e fóruns de debates sobre 

problemas específicos” (Filho e Silva, 2003, p. 255). Outro importante canal de 

transferência do conhecimento nas organizações, são as conversações pessoais. 
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Agora, é necessário estabelecer uma cultura interna de partilha desse 

conhecimento, sendo esta considerada na avaliação da performance. Assim, se 

valorizarmos a partilha do conhecimento na organização, estamos a garantir que 

esta prática se difunda, em oposição ao tradicional entesouramento individual do 

mesmo (Serrano e Fialho, 2005). 

Hoje é possível aceder, via Internet, a listas de discussão locais, nacionais e/ou 

internacionais, virtuais, entre pessoas de uma ou mais organizações, ou entre 

profissionais de uma mesma área ou simplesmente de pessoas anónimas que se 

interessam sobre determinados assuntos ou áreas temáticas. 

Para Wenger, McDermott e Snyder (2002, p. 4); Sarmento e Correia (2002) as CoP 

(conceito introduzido por Etienne Wenger) são grupos de pessoas que partilham 

preocupações, um conjunto de problemas, ou o interesse por um tema e que 

aprofundam o seu conhecimento e expertise em dada área através da interacção 

continua.  

Por seu lado, Loureiro (2003) define CoP como sendo grupos de indivíduos que têm 

uma área de trabalho em comum, não trabalham juntos, não têm de reportar a 

ninguém e podem não ter os mesmos objectivos específicos em comum. 

Neves (2002, 2003a) estabelece uma diferença entre as CoP e as comunidades de 

interesse (CoI): 

As CoP são constituídas por grupos de pessoas que partilham uma mesma 

actividade ou prática e que se reúnem para discutir aspectos com ela relacionados. 

Esta actividade ou prática pode ser a sua actividade principal ou apenas uma 

actividade complementar desenvolvida em tempos de lazer.  

As CoI são grupos de pessoas que se reúnem para discutir assuntos ou actividades 

do seu interesse sem que necessariamente, participem nesse assunto ou actividade. 

As CoI distinguem-se das CoP, fundamentalmente por serem constituídas, regra 

geral, por um leque mais abrangente de pessoas que se interessam pelo mesmo 

assunto, actividade, prática ou domínio, mas sem ser esta a sua actividade 

profissional. 

No caso concreto do desporto ou do futebol em particular, as CoP serão constituídas 

por pessoas que desenvolvem a sua actividade profissional no âmbito do futebol, 
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enquanto que as CoI englobam todos os adeptos, simpatizantes e fans desta 

modalidade. 

As comunidades de prática virtuais, baseiam a sua interacção através da Internet e 

podem assumir várias formas, desde os contactos via e-mail, chats, vídeo-

conferência, etc.  

As CoP podem assumir outros formatos, com base na presença dos seus membros. 

Esta é uma experiência amplamente utilizada através de reuniões técnico-científicas, 

jornadas técnicas e científicas, seminários, fóruns, conferencias, convenções, 

congressos, etc., quando se tratam de questões profissionais. 

As CoI também podem assumir um carácter presencial quando nos reunimos de 

forma informal com vizinhos, pais de outras crianças da escola, do clube ou com os 

mesmos problemas de saúde, de pessoas com os mesmos hobbies, etc. 

No caso do futebol e recorrendo ao espaço radiofónico, podemos citar o exemplo do 

programa de rádio “bancada central” da TSF como uma CoI. Esta CoI não tem por 

suporte a Internet, mas sim o espaço radiofónico, podendo ainda os participantes 

utilizarem o e-mail e/ou sms como forma de intervenção neste fórum. 

De facto desde Janeiro de 1994 que se criou este programa de rádio, baseado no 

êxito do “Fórum TSF” da mesma estação de rádio, de índole desportiva que fosse 

capaz de levar os ouvintes a terem voz activa no desporto e muito particularmente 

no futebol Correia (2004). 

Ainda no âmbito das TI de suporte à GC, devemos citar o caso de algumas 

ferramentas de trabalho que podem ser utilizadas para organizar, sistematizar, 

arquivar e disponibilizar um vasto conjunto de informação sobre as tarefas e 

actividades desenvolvidas por uma organização. 

Esta informação pode ser muito importante num processo de gestão do 

conhecimento dentro das organizações. Um exemplo concreto destas ferramentas é 

o caso do Sistema de Trabalho de Alto Rendimento (STAR), apresentado por 

Claudino (2001), relativo às actividades do Departamento Desportivo da Federação 

Portuguesa de Futebol. 
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2.4.3.6 - Trabalhadores do Conhecimento 
Os trabalhadores do conhecimento surgem em oposição aos trabalhadores manuais 

característicos da sociedade industrial. A produtividade destes últimos trabalhadores 

foi alvo de estudo por parte de Taylor, chegando mesmo a enumerar os princípios da 

sua produtividade. Outro aspecto curioso sobre esta temática decorre da associação 

realizada por Taylor entre conhecimento e trabalho. Foi de facto a primeira pessoa a 

aplicar o conhecimento ao trabalho quando afirmou que no trabalho manual só 

existem movimentos simples e repetidos, o que os tornam produtivos são o 

conhecimento. 

Nas organizações da era do conhecimento existem preocupações especiais com o 

património imaterial, também designado por activos intangíveis, onde as pessoas 

dessas organizações ocupam um lugar de relevo.  

O conhecimento das organizações está em grande parte embutido nas pessoas que 

fazem parte delas. Isto levanta a questão da propriedade deste conhecimento. Se 

por um lado ele faz parte da organização, não deixa de ser verdade que ele também 

reside de forma tácita no trabalhador. Por esta razão Drucker (2000) refere que os 

trabalhadores do conhecimento detêm os meios de produção, pois carregam o 

conhecimento na sua cabeça, realçando a sua portabilidade e assumem-se como 

activos financeiros pessoais de elevado valor.  

A expressão “trabalhadores do conhecimento” foi referida pela primeira vez por este 

autor que considera os seguintes factores determinantes na produtividade destes 

trabalhadores: tarefa; autonomia; inovação continua; aprendizagem continua; 

importância da qualidade; e activo financeiro. 

Davenport e Prusak (1998) consideram que a GC não poderia existir sem as 

pessoas (gestores) que se ocupam desta matéria. Por esta razão estes autores 

consideram quatro níveis de funções na GC: (i) trabalhadores de linha, responsáveis 

por gerir o conhecimento nas actividades do dia a dia, sem uma relação explicita 

com a GC; (ii) trabalhadores do conhecimento, responsáveis por extrair, estruturar e 

manter ou refinar o conhecimento; (iii) gestores de projecto, como o próprio nome 

indica, responsáveis por projectos específicos e/ou gestão de formas especificas de 

conhecimento; (iv) gestores de topo, responsáveis pela criação de uma cultura do 

conhecimento, da respectiva infra-estrutura de suporte e justificar a GC em efeitos 

visíveis nos resultados da organização. 
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O papel desenvolvido por estes gestores, nomeadamente os de topo, de acordo com 

Weber, (1993, p. 24) “é a criação de um clima que permita aos trabalhadores do 

conhecimento a aprendizagem – a partir da sua própria experiência, uns com os 

outros, com os seus clientes, fornecedores e parceiros de negócio”. 

O clima organizacional de aprendizagem contínua tem uma influência directa na 

produtividade. Drucker (2000, p. 146) considera mesmo que “a produtividade do 

trabalhador do conhecimento é o maior dos desafios da gestão para o séc. XXI. Nos 

países desenvolvidos é o primeiro requisito de sobrevivência. 

Para Loureiro (2003, p. 24) o trabalhador do conhecimento vem alterar a natureza do 

trabalho e a forma de o gerir. O modelo burocrático predominante cede a vez a um 

modelo flexível, onde os relacionamentos são valorizados. 

Este mesmo autor considera que a GC deve fazer parte do trabalho de todos os 

membros da organização, mas destaca a existência de três níveis de intervenção 

principais: (i) trabalhadores do conhecimento; (ii) gestores de projectos do 

conhecimento; (iii) e o director do conhecimento. 

2.4.3.6.1 - Trabalhador do Conhecimento 

Os trabalhadores do conhecimento dedicam-se a funções eminentemente técnicas, 

como sejam a elaboração de páginas web ou estruturação de base de dados. Em 

alguns casos estes trabalhadores compilam e mantêm os repositórios do 

conhecimento de um sector específico e podem actuar como consultores dessa 

área. Davenport (1996) chega mesmo a designar estes técnicos ou editores do 

conhecimento, como engenheiros do conhecimento. Apesar desta identificação com 

o sector, podem não dispor de qualificações profissionais para estruturar e redigir o 

conhecimento. 

2.4.3.6.2 - Gestor de Projecto do Conhecimento 

Este pode ser considerado como um nível intermédio da estrutura formal da GC. As 

funções deste gestor de projecto estão circunscritas ao âmbito do projecto, e têm 

como missão desenvolver objectivos, formar e gerir as equipas de trabalho, 

monitorizar os orçamentos e calendários do projecto, identificar e resolver problemas 

do projecto, etc. 
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Este gestor deve dominar questões centrais da GC, como sejam a criação, 

distribuição e uso do conhecimento, na sua aplicação directa ao projecto que 

coordena. 

2.4.3.6.3 - Director do Conhecimento 

O Director do Conhecimento (DC), na terminologia anglo-saxónica Chief Knowledge 

Officer (CKO), é um cargo que existe já em algumas empresas americanas e 

europeias mas sem descrição claras das funções, revelando ainda a imaturidade 

deste papel nas organizações. De forma geral é-lhe atribuída a responsabilidade 

máxima na direcção de programas ou iniciativas de GC, com o objectivo de ajudar a 

organização a criar e guardar capital e documentos, com impacto económico 

(Serrano e Fialho, 2005; Davenport, 1996; Liebowitz, 2001; Silva, Soffner e Pinhão, 

2003).  

De acordo com Neves (2001b) no contexto de um campus universitário, o DC além 

de ser responsável pelas diferentes fases do ciclo do conhecimento, deve assumir 

ainda responsabilidades ao nível da partilha do conhecimento, na instituição a que 

pertence e nas instituições que a rodeiam. 

Nas organizações é usual que o CKO seja nomeado pelo director executivo (Chief 

Executive Officer - CEO) e que lhe reporte directamente, para se obter um máximo 

de eficiência. Noutros casos, em que não existe este cargo, é frequente ver pessoas 

das TI ou dos RH a assumir estas funções, podendo mesmo o departamento de RH 

desempenhar um papel importante no processo de construção de uma cultura de 

GC. Este cargo pode assumir outras designações associadas à direcção e gestão do 

capital intelectual, ou às áreas de formação ou áreas de investigação e 

desenvolvimento (I&D) das organizações, como sejam os casos do Chief Learning 

Officer (CLO) (Davenport, 1996; Liebowitz, 2001; Neves, 2001a). 

São diversas as sensibilidades dos responsáveis pela GC, muitos apostam nos 

aspectos estratégicos do conhecimento, que podem ser facilitados através de novas 

formas de trabalho em colaboração, em detrimento da tecnologia; outros estão mais 

preocupados com o desenho dos espaços de trabalho e com os ambientes sociais – 

locais de reunião informais, eventos de aprendizagem, experiências de 

desenvolvimento inovadoras – para encorajar e facilitar a criação e partilha de 

conhecimento e inovação. 
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O DC actua como um visionário da organização, tentando estabelecer relações 

dinâmicas e integradas, entre os meios financeiros, as pessoas e as ideias que se 

pretendem para a organização. O seu desafio é mudar a forma de pensar sobre o 

conhecimento na organização, ocupando parte do seu tempo a ajudar a eliminar os 

obstáculos entre as unidades, os espaços geográficos e as várias camadas 

hierárquicas da organização. A relação com o exterior, nomeadamente na quebra de 

barreiras, também é da sua competência. 

Em resumo, Loureiro (2003) refere que a actividade do DC se circunscreve às 

seguintes responsabilidades: (i) construir uma cultura do conhecimento (dimensão 

ambiental); (ii) criar uma infra-estrutura para a gestão do conhecimento (dimensão 

tecnológica); (iii) e tornar toda a actividade do conhecimento economicamente 

compensadora para a organização (dimensão estratégica). Davenport (1996) 

considera as duas primeiras responsabilidades como as actividades criticas do CKO. 

No tecido empresarial português, dada a dimensão das empresas, não existe este 

cargo. A realidade portuguesa aponta para que os gestores intermédios tenham um 

papel muito importante na GC, estando por vezes esta responsabilidade a cargo do 

director executivo da organização. A tendência aponta para o desempenho desta 

função por quadros específicos e a tempo inteiro. 

2.4.3.7 - GC em Portugal 
No domínio da investigação em GC, em Portugal, as autoras Sarmento e Correia 

(2002) concluem que a GC é um tema transdisciplinar que atrai investigadores de 

diferentes áreas, não existindo ainda uma tendência metodológica predominante 

para se fazer investigação nesta área. Destaque para o interesse das áreas dos 

sistemas de informação e das tecnologias em matéria de GC, em oposição ao 

menor interesse desta matéria relacionada com as pessoas ou com as 

organizações. 

Os anos de investigação nesta área são poucos, tal como o número de publicações 

em periódicos científicos, ou mesmo a sua abordagem em reuniões técnico-

científicas. Sugerem as autoras que nos próximos tempos devem surgir mais 

trabalhos. 

Pelas dificuldades encontradas na recolha de dados da vertente empírica, as 

autoras deixam ainda algumas críticas ao nosso sistema de ensino, que privilegia o 
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trabalho individual em detrimento do trabalho em equipa, não contribuindo para o 

desenvolvimento de competências interpessoais e de colaboração entre as pessoas. 

No que se refere ao interesse das organizações pela GC em Portugal, Neves 

(2003b, p. 509) refere que é quase nula a percentagem das organizações 

portuguesas, publicas ou privadas, que têm programas organizacionais de GC, ou 

mesmo que estejam familiarizadas com o conceito. 

A recente publicação de Serrano e Fialho (2005) dá-nos conta da situação existente 

em algumas grandes organizações nacionais, como estudos de caso em GC: PT 

Comunicações, SA; PT Inovação, SA; Companhia de Seguros Fidelidade Mundial; 

Axa Seguros, SA; Accenture, Consultores de Gestão, SA. 

Apesar desta constatação, quase todas têm iniciativas que se enquadram no âmbito 

da GC. Considerando a GC como um conjunto de iniciativas coordenadas, 

interligadas e alinhadas com a estratégia organizacional para promover a aquisição, 

criação, arquivo, recuperação, partilha, avaliação e utilização de conhecimento, 

então as iniciativas de incentivo às novas ideias, reuniões informais para partilha de 

experiências, contactos com experts ou pessoas de referência em determinado 

domínio, criar bases de dados, etc., são exemplos concretos de medidas no âmbito 

da GC. 

Algumas das dificuldades de implementação de programas de GC em Portugal, 

resultam de razões que decorrem da nossa cultura tradicional. Para Neves (2003b) 

as razões que contribuem para a fraca presença da GC nas organizações 

portuguesas são: (i) uma atitude passiva e de espera; (ii) o nível de formação 

académica; (iii) a (de) formação académica; (iv) a competitividade; (v) a importância 

da posição hierárquica e dos títulos académicos; (vi) a falta de bons exemplos; (vii) a 

existência de sub-culturas; (viii) a actual situação económica; (ix) a ênfase na 

tecnologia; (x) a preocupação com o curto prazo; (xi) a falta de métricas de 

avaliação; (xii) o perfil das organizações. 

2.4.4 - Organizações Desportivas e a GC 

Depois de procedermos ao desenvolvimento e enquadramento dos conceitos de 

conhecimento e GC, num quadro global e generalizado da sua aplicação, somos 
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agora confrontados com a necessidade da sua abordagem num contexto particular e 

específico, como é o caso do desporto ou das organizações desportivas. 

Nada melhor para introduzir esta orientação que formular um conjunto de questões 

que julgamos pertinentes: Qual a importância da GC nas organizações desportivas, 

em geral, e nas OF em particular? Como podemos adaptar o conceito de GC às OF? 

Quem deverá ter a responsabilidade da GC, nas OF? Como se pode operacionalizar 

em termos práticos as preocupações inerentes à GC, nas OF? 

Hoje a GC tem vindo a assumir-se com uma ferramenta (instrumento) de gestão, 

particularmente importante nas organizações da era do conhecimento.  

Se esta ferramenta é importante na investigação de vanguarda das ciências 

organizacionais, também, será importante para as organizações desportivas, cuja 

variante é o contexto de actuação, mas cujas preocupações organizacionais se 

mantêm. 

As questões do contexto não são aspectos de somenos importância. Julgamos 

mesmo que se apresentam como factores diferenciadores da intervenção 

profissional. Sendo a GC uma matéria claramente interdisciplinar ou mesmo 

transdisciplinar, o contexto assume um especial relevo. 

É o contexto que tem permitido criar os novos especialistas. O desporto tem seguido 

esta tendência, comum a outras áreas, através do aparecimento de novas 

profissões, cada uma delas com funções diferenciadas relativamente aos contextos 

onde são aplicadas. É pois natural, que assistamos ao longo dos tempos, à 

afirmação de profissões como treinador, preparador físico, psicólogo do desporto, 

gestores desportivos, directores técnicos, directores desportivos, etc. 

A este propósito Pires (1998b, p. 84) refere que “as sociedades desportivas (clubes 

e SAD’s) têm de ser geridas por quem esteja familiarizado com o contexto em 

causa. (…) Gerem-se organizações e sistemas com características, culturas e 

padrões de comportamentos próprios que têm de ser conhecidos”. 

A sociedade industrial, cujo paradigma organizacional influenciou de forma marcante 

o desporto, ainda hoje está presente na vida das organizações desportivas, e na 

visão que os dirigentes desportivos têm do fenómeno desportivo. 
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Não é de estranhar que, de acordo com esta visão, a pouca flexibilidade e abertura, 

estruturas pesadas e com grandes resistências à mudança sejam características das 

organizações inspiradas neste paradigma organizacional. 

Sendo o desporto um produto da sociedade industrial, é natural que no seu código 

genético existam traços marcantes do trabalho mecanizado e estereotipado. Isto 

acaba por influenciar a própria visão do rendimento desportivo, como resultado do 

somatório de cada uma das suas componentes, numa alusão clara à concepção 

mecanicista vigente, onde os aspectos parcelares da força, resistência, velocidade e 

da técnica, inerentes à execução motora, ocupam o centro das preocupações. 

A questão do desporto é que sempre se vinculou a este referencial histórico, da sua 

origem, apresentando dificuldades e resistência na adaptação aos tempos de 

mudança. 

Vivemos, actualmente, numa sociedade de características completamente distintas, 

e o desporto tem de encontrar novas respostas e novas orientações. 

Mais uma vez, Pires (2003, p. 7) refere que “o quadro ideológico que criou os 

alicerces e a estrutura do desporto moderno em finais do séc. XIX, deixou de 

responder à dinâmica económica, politica e social, que passou a envolver o desporto 

em finais do séc. XX. De facto, a ordem desportiva institucionalizada, não tem 

conseguido acompanhar o ambiente de mudança acelerada em que vivemos. (…) 

No quadro da sociedade actual, as transformações se processam, na maioria das 

vezes, a uma velocidade maior do que a capacidade de análise que as organizações 

e as suas lideranças revelam ser capazes de processar”. 

A sociedade do conhecimento marca os nossos dias e com ela estamos sujeitos às 

exigências de adaptação e transformação constantes, ao apelo de respostas 

adaptadas e inteligentes, onde a capacidade de análise e de decisão são colocadas 

à prova todos os dias. 

As vagas do cérebro e dos processos mentais, características da sociedade da 

informação e do conhecimento, têm implicações no desporto e nas organizações 

desportivas.  

Hoje, definir uma estratégia, estar apto a tomar decisões, possuir um entendimento 

dinâmico dos vários cenários possíveis de actuação e prever a sua constante 

evolução, são competências fundamentais a adquirir pelas pessoas e organizações.  
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No desporto sempre existiu uma valorização excessiva do fazer, em detrimento do 

saber, reflexo da sociedade industrial. Ainda hoje é comum assistirmos ao confronto 

entre os práticos e os teóricos, os académicos e os homens do terreno, os que 

concebem e os que executam, como se de duas realidades distintas e 

independentes se tratasse. 

Actualmente, com a mudança do paradigma organizacional da sociedade industrial 

para a sociedade da informação e do conhecimento, começamos a assistir a uma 

valorização do saber em relação ao fazer. 

Começamos por perceber e constatar, com alguma evidência no plano concreto da 

intervenção profissional, em particular no futebol, suportadas pelo determinismo dos 

resultados desportivos, que o saber e o conhecimento fazem ou podem fazer a 

diferença. 

O conhecimento está a tornar-se, cada vez mais, num factor crítico de sucesso para 

a vida das organizações e sistemas desportivos. Se a sociedade e os 

comportamentos dos indivíduos que a compõem mudaram e continuam a mudar, 

então as organizações desportivas e a forma de encarar as actividades desportivas 

têm também de mudar (Pires, 1998b; Rubingh, 2004). 

A pouca apetência para a mudança nas organizações desportivas é incrementada e 

reforçada, no caso concreto do futebol. Os resistentes são muitos e em todos os 

níveis de intervenção, desde os cargos operacionais até aos cargos de topo da 

organização. 

Apesar desta faceta cultural, cuja transformação se processa de forma lenta, as OF, 

ao longo dos últimos anos, apresentam mudanças estruturais e organizacionais 

significativas, quer no seu enquadramento legal, quer na própria estrutura humana, 

responsável pela gestão do futebol. 

Os sinais dos tempos têm contribuído para que os agentes desportivos sejam 

obrigados a introduzir mudanças, por forma a garantir a sobrevivência das suas 

organizações e, por consequência, a manutenção do seu estatuto social. 

Este tem sido aliás, o problema central do associativismo desportivo, cuja crise 

existencial está em muito ligada à sua sobrevivência, num referencial 

completamente diferente daquele que esteve na sua origem. Ou seja, aquilo que 

começou numa lógica do associativismo desportivo, comum à generalidade das 
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manifestações desportivas, está a evoluir para contextos organizacionais 

especializados onde impera a lógica de negócio. Não é por acaso que cada vez 

mais falamos na indústria do desporto ou, mais em particular, na indústria do futebol. 

A este propósito, Rubingh (2004, p. 14), refere-se ao Modelo de Tipologia da 

Indústria Desportiva, proposto por Chelladurai, onde “a relação entre indivíduo, 

organização e sociedade é expressa através da relação entre os bens e serviços 

(produtos desportivos, serviços para participantes, serviços para espectadores, 

serviços para patrocinadores), os benefícios psicológicos percepcionados pelo 

indivíduo e as ideias sociais dominantes”. 

Esta ideia de negócio, associada às actividades desportivas, vem acentuar e 

aprofundar o conceito de competitividade. Se, por um lado, a noção de competição é 

intrínseca à noção de desporto, por outro, hoje em dia esta noção extravasa 

claramente o domínio meramente desportivo. 

Outro conceito basilar da sociedade em que vivemos é o da inovação. Fazendo 

parte do vocabulário de todos os sectores de actividade, passou a ser uma tarefa 

essencial da gestão. 

De acordo com Rubingh (2004, p. 15) “a Inovação pode ser entendida como uma 

tarefas básica da Gestão também no contexto desportivo. Para inovar nas 

organizações, nos serviços ou nos produtos, a Gestão tem de intervir na Estratégia, 

na Estrutura e na Cultura dos diferentes componentes da indústria definidos por 

Chelladurai”. 

Na opinião deste mesmo autor, o gestor desportivo deve possuir algumas 

competências, para obter sucesso na tarefa de inovar, como sejam: Criatividade, 

Abertura de Pensamento, Coragem, Ponderação, Capacidade de Relacionamento e 

Conhecimento Específico. 

Ainda sobre a inovação, com realce para as dificuldades e obstáculos da sua 

concretização no contexto desportivo, Pires (2004, p. 22) refere que “a inovação 

passa a ser o centro do universo do desenvolvimento. O problema é que, devido à 

longevidade dos nossos dirigentes públicos e privados, cada vez é mais arriscado 

projectar o desporto para além das burocracias institucionalizadas. (…) Não há 

inovação se não houver mudança de mentalidades sobretudo numa área social 

como o desporto profundamente tradicionalista”. 
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A eficiência organizacional não depende apenas da vertente desportiva, embora 

esta constitua o núcleo central do negócio (caso contrário não será uma organização 

desportiva), mas sim da globalidade de produtos e serviços que podem estar 

associados a uma organização desta natureza. 

Actualmente, a gestão das organizações, quer elas sejam desportivas ou não, é uma 

actividade complexa, onde o conhecimento se apresenta como um requisito 

fundamental para enfrentar os desafios da competitividade e da inovação, 

necessários à sua viabilidade e desenvolvimento sustentado. 

Esta ideia tem conseguido mobilizar vários autores (Marques, 2004; Serrano e 

Fialho, 2005), de diversos sectores de actividade, ao ponto de Sarmento e Correia 

(2002, p. 2) afirmarem que “ a GC é uma área emergente e reconhecida como uma 

nova e importante abordagem para resolver os problemas relacionados com a 

competitividade e inovação organizacionais”. 

No entanto, nesta área emergente, existem vários vectores de desenvolvimento: uns 

mais centrados na informação, outros nas tecnologias e outros nas organizações, 

mas todos eles com possibilidade de influência mútua. 

No caso das OF, apesar da enorme quantidade de informação e conhecimento que 

é possível produzir, não está instituído, por tradição, um sistema que permita fazer o 

tratamento, interpretação dos dados disponíveis e respectivo registo do 

conhecimento que daí advém. 

O conhecimento sobre a organização e as actividades circulam prioritariamente na 

sua forma tácita, na cabeça das pessoas, e raríssimas são as preocupações da sua 

expressão ao nível explícito. O conhecimento circula em circuito fechado, com as 

desvantagens daí decorrentes. 

Por esta razão, as TI não podem ainda expressar todo o seu potencial, nem reúnem 

as condições ideais para a sua implementação, ao serviço das OF. 

Acreditamos que num futuro próximo, novos e melhores meios justificarão mais 

investimentos neste domínio, decorrentes da demonstração evidente da sua 

necessidade (e.g. a criação de um sistema informático de gestão que disponibilize 

informação importante sobre os processos e resultados de funcionamento da 

organização, permitindo uma comparação constante entre aquilo que foi planeado, 
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realizado e o que está a acontecer (Rubingh, 2004; Claudino, 2001, Maçãs, 2005, 

2006)). 

Os principais contributos da área da GC, nas OF, situam-se ao nível da cultura 

organizacional. Aqui sim, julgamos haver um vasto campo de intervenção, na 

melhoria da eficiência organizacional. 

A intervenção ao nível da dimensão dos recursos humanos nas OF, constitui o 

vector prioritário de actuação, permitindo criar condições para o desenvolvimento do 

processo de GC. 

Segundo Paul Romer, citado por Loureiro (2003) os tradicionais inputs (capital, 

matéria-prima e mão de obra), na sociedade do conhecimento, estão a ser 

substituídos pelo hardware, software e wetware. 

O wetware, representa o cérebro humano, onde reside o capital humano, as 

qualificações, o conhecimento tácito e todas as potencialidades deste órgão 

humano. Assim, reside nas pessoas da organização a solução para resolver os 

problemas relacionados com a competitividade e inovação organizacionais, 

permitindo a viabilização das OF. 

Se por um lado, nos parece que as OF dispõem dos meios fundamentais para iniciar 

a mudança – as pessoas – são precisamente estas, por razões culturais, que se 

apresentam como as principais forças de bloqueio à implementação de novas 

orientações e novas culturas organizacionais. 

Sendo o processo de mudança de mentalidades tradicionalmente lento, por vezes 

não basta esperar que tal ocorra, é mesmo necessário mudar pessoas. 

Nesta linha de raciocínio, temos vindo a assistir a uma relevância cada vez maior do 

cargo de DD, no sentido de melhorar a dinâmica da organização e sobretudo, na 

procura de uma maior eficiência do modelo de gestão desportiva a implementar. 

A competitividade entre as OF tem vindo a centrar-se também sobre os activos 

intangíveis, com destaque para o DD, considerado como elemento chave da GC na 

organização. 

O DD, enquanto quadro intermédio profissional, tem assumido uma importância 

decisiva na gestão destas organizações. Está a tornar-se num dos activos 

estratégicos, alicerçado no seu conhecimento, qualificações e potencial inovador. 
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Num outro nível de intervenção, mas igualmente importante na construção de uma 

cultura organizacional diferente, surge o cargo de treinador. O treinador principal 

pode ter um papel decisivo na mudança e na inovação das rotinas, inerentes ao 

funcionamento do centro operacional da organização. 

Pode e deve, diríamos nós, ser o treinador a criar uma filosofia de trabalho e de jogo 

que privilegie a dimensão do espectáculo e do resultado desportivo. Pode ainda criar 

as condições de evolução dos jogadores, da equipa e do clube para atingir os 

resultados desejados, através de uma visão global e abrangente do futebol, meios e 

métodos inovadores de treino, bem como o uso de novas tecnologias, que o 

auxiliem na sua actividade profissional. 

As declarações do treinador da actualidade – José Mourinho – resumem isto quando 

afirma que “representa uma nova forma de pensar o jogo, os jogadores e o treino” 

(Paulo e Rainho, 2004, 27 Novembro) e por essa razão lhe permite estar na 

vanguarda do futebol europeu. Esta ideia é reforçada, na opinião de Sérgio (2006, 9 

de Abril), “(…) o princípio dos princípios por que se norteia, a sua arquioriginalidade, 

estão na ruptura que fez com o passado e no projecto criador do futuro”. 

Todos os treinadores do mundo, independentemente do nível de intervenção, têm 

estes propósitos, mas apenas alguns conseguem atingir estes objectivos. Muitos 

dirão que tudo depende dos resultados conseguidos, mas para nós, estes 

representam apenas uma parte do problema; a outra, está centrada no processo 

utilizado para se conseguirem resultados. 

Este processo tem a participação activa e decisiva do conhecimento do treinador, na 

sua capacidade de o partilhar com o grupo de trabalho e com a organização, de o 

adaptar e de o transformar em conhecimento acrescido e de ponta, resultante da 

sua reflexão diária sobre esta matéria. 

Cremos ser esta a chave dos treinadores de sucesso. A sua capacidade de produzir 

novo conhecimento, de fugir às rotinas estereotipadas, de ver mais longe, contribuir 

para um crescimento contínuo, para uma procura constante da inovação, do trabalho 

em equipa, etc., permite-lhe adaptar-se às novas OF, na sociedade do 

conhecimento. 

Este novo perfil dos recursos humanos das OF, será o suporte fundamental para 

que a GC seja institucionalizada. Os cargos de DD e de treinador, com 
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responsabilidades na implementação desta nova cultura organizacional, constituirão 

uma vantagem competitiva, que pode marcar a diferença. 

2.4.4.1 Conceito de GC aplicado às Organizações do Futebol 
O conceito de GC deve ser adaptado ao contexto das OF. Dada a complexidade do 

conceito em causa, importa redefini-lo, torná-lo mais perceptível ou referir a sua 

influência directa em aspectos concretos, relacionados com as organizações do 

futebol. 

Tendo como ponto de partida fundamental, as definições de GC apresentadas por 

Sveiby (2001), Liebowitz (2000) e Loureiro (2003), vamos ensaiar a sua redefinição 

com o objectivo de o tornar mais operacional e concreto para o domínio das OF. 

Destas definições destacamos algumas palavras-chave apresentadas por diferentes 

autores: Motivar pessoas, compartilhar competência, conhecimento organizacional, 

criar valor a partir dos activos intangíveis e competências essenciais do negócio. 

Assim, a GC nas OF pode ser entendida como um conjunto de processos 

intencionais e sistematizados, com base na criação, partilha e utilização do 

conhecimento na organização, com o objectivo de desenvolver competências 

essenciais para o desenvolvimento e viabilidade desta.  

No fundo, trata-se de potenciar o capital intelectual da organização, para as 

competências essenciais do negócio. No caso concreto das OF, o seu negócio é o 

futebol. 

Entende-se o capital intelectual da organização, como aquele que é constituído pelo 

capital humano, capital organizacional, capital relacional ou de relações com o 

exterior e o capital emocional.  

Este último, proposto por Malhotra (1997) citado por Rettschlag e García (2002), 

inclui o conjunto de valores e sentimentos dos clientes internos da organização 

(capital emocional interno) e o conjunto de valores e sentimentos dos clientes 

externos da organização (capital emocional externo). Apesar do conceito utilizado 

pelo referido autor, não visar originalmente as organizações desportivas, este tipo de 

capital assume uma enorme importância no futebol, devido às ligações emocionais 

dos adeptos, simpatizantes e associados dos clubes. 
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A GC deve ser entendida como uma ferramenta de gestão indispensável para se 

obterem vantagens competitivas, com base no conhecimento organizacional, e com 

capacidade de diferenciação entre as demais concorrentes. A GC significa mesmo 

uma nova visão de dirigir as organizações, cujo enfoque se situa sobretudo na 

mudança cultural, e a outra parcela nos aspectos tecnológicos. A tecnologia surge 

como meio facilitador de partilha do conhecimento na organização, cabendo às 

pessoas a motivação para criar uma cultura de partilha desse mesmo conhecimento, 

produzido em trabalho de equipa, onde todos ajudam a potenciar o conhecimento 

colectivo e simultaneamente se constrói uma aprendizagem contínua individual. 

Para se implantar esta filosofia de trabalho é necessário que as organizações 

possuam pessoas com sólida formação, dispostas e motivadas a usar os 

conhecimentos que possuem, em favor da organização. Por outro lado é 

fundamental que estas pessoas estejam preparadas e motivadas para trabalharem 

em equipa, cujos resultados podem ser substancialmente superiores mas, do ponto 

de vista funcional bastante mais exigentes, e sujeitos aos problemas decorrentes 

das relações interpessoais.  

Esta nova filosofia concretiza-se através dos processos intencionais e 

sistematizados, de que falamos anteriormente, traduzindo-se na melhoria da 

qualidade do espectáculo e do resultado do jogo, na qualidade dos serviços 

prestados aos clientes desse mesmo espectáculo, na selecção, formação e 

promoção dos activos nucleares da organização (os jogadores), nos direitos 

desportivos sobre os jogadores, nos direitos de imagem dos jogadores e dos 

espectáculos desportivos e na rentabilização de todas as actividades subjacentes ao 

negócio do futebol. 

No domínio exclusivo da vertente desportiva, como exemplo de referência, 

destacamos a importância da ligação entre os diferentes técnicos do departamento, 

área funcional ou de toda a organização.  

Esta ligação funcional, entre os elementos técnicos da organização, em espaços 

formais ou informais de intercâmbio profissional, internos e/ou externos, preconiza a 

difusão de melhores práticas, a transformação do conhecimento individual em 

conhecimento organizacional, a partilha e acesso ao conhecimento disponível e 

sobretudo a criação de uma cultura de aprendizagem colectiva dos seus elementos. 
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Apesar destas evidências, as OF, ainda estão longe destas práticas, de forma 

sistemática, intencional e sustentada, devido a alguns constrangimentos estruturais 

e funcionais da maioria destas organizações, bem como da existência de uma visão 

limitada sobre o negócio do futebol, excessivamente focalizada no resultado 

desportivo imediato. 

Hoje, mais do que nunca, é importante identificar as competências essenciais do 

negócio, de cada OF, para se definir a estratégia adequada à sua viabilização. Esta, 

passa sobretudo pelo envolvimento global das pessoas, explorando as 

competências destas em prol da missão e da estratégia definidas para a 

organização.  

Para que tal seja possível, entre outras coisas, a mudança desempenha um papel 

fundamental. Este conceito, muito explorado no campo da organização e gestão de 

empresas, congrega factores decisivos para a evolução e desenvolvimento das 

organizações e da visão que se tem das mesmas. 

De acordo com Rettschlag e García (2002) a gestão da mudança passa sobretudo, 

antes de qualquer alteração à estrutura organizacional, pela integração dos RH da 

organização de modo a que eles se convertam no principal motor de 

desenvolvimento da organização. 

Neste processo de mudança é necessário a existência de um líder credível, para 

implantar o projecto e convencer os mais cépticos, através de um novo estilo de 

gestão que privilegie a comunicação, para clarificar os objectivos pretendidos, e a 

formação (profissional e tecnológica, diríamos nós) e assim fornecer as 

competências necessárias ao desempenho das respectivas tarefas e funções. 

O líder do projecto deve ter como preocupações: (i) a identificação do perfil de cada 

função e a selecção das pessoas para o respectivo desempenho; (ii) deve 

possibilitar formação específica, a pessoas da organização, para a sua realização 

profissional e pessoal; (iii) proporcionar um desenvolvimento harmonioso do 

trabalho, integrando os interesses individuais no trabalho da equipa, tendo em conta 

os seus pontos fortes e as suas fragilidades; (iv) gerir, o conhecimento na 

organização tornando-o numa vantagem competitiva, e as respectivas necessidades 

humanas e materiais para a concretização do projecto. 
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2.4.4.2 - Orientações Operacionais para Concretizar a GC 
Por vezes, as orientações estratégicas que suportam qualquer plano ou programa 

de trabalho, não passam de meras intenções, com uma baixa taxa de concretização, 

no domínio prático. 

Passar do campo das ideias, concepções, intenções ou filosofias de trabalho para a 

sua concretização operacional, subjacente às actividades e rotinas profissionais do 

dia a dia na organização, constitui uma tarefa com elevado grau de dificuldade. 

O caso da GC aplicado às OF, pode configurar, numa abordagem superficial, um 

caso típico de retórica, cuja aplicação prática não é de fácil concretização, dada a 

sua aplicação diversificada. 

A GC assume uma importância cada vez maior na gestão e administração das 

empresas. Tem sido, nos últimos anos, uma das preocupações centrais dos 

responsáveis pela direcção das empresas e, também, na área académica, cuja 

investigação se desenvolve em grande escala e nos mais variados domínios. 

Nas organizações desportivas, esta temática é praticamente desconhecida, a julgar 

pela documentação produzida no âmbito do desporto ou da gestão do desporto. 

Contudo, a GC constitui um instrumento de trabalho fundamental para aqueles que 

têm por missão dirigir organizações desportivas. 

A excepção que conhecemos na literatura, que aborda a GC e apresenta algumas 

ideias para operacionalizar este conceito nas organizações desportivas, surge no 

livro de Rettschlag e García (2002), professores da universidade de Alicante, sobre a 

direcção de centros desportivos. 

Recentemente, encontrámos um artigo sobre a GC, mais propriamente sobre um 

projecto de criação de uma infra-estrutura para o desenvolvimento e distribuição do 

conhecimento em gestão do desporto. Este artigo é da autoria de Broeke e Jellinek 

(2004), investigadores da Hanze Instituut for Sportstudies Groningen, da Holanda, 

publicado no livro de actas do 12º congresso europeu de gestão do desporto. 

De forma relacionada encontrámos um artigo de Kaiser (2005) que parte da análise 

da cultura organizacional, fazendo uma incursão ao conhecimento tácito nas 

organizações desportivas. 
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Das excepções referidas, os autores espanhóis são aqueles que, de forma mais 

abrangente, operacional e com aplicação no âmbito das organizações desportivas, 

se referem à GC. 

Segundo Rettschlag e García (2002, p. 60), a transformação do conhecimento 

individual em conhecimento organizacional, subjacente à concretização da GC, deve 

respeitar os seguintes passos: 

• Criar o melhor ambiente de trabalho 

É desejável que exista em cada unidade funcional, áreas ou departamentos da 

organização e inter-relações respectivas, o melhor ambiente laboral e pessoal, para 

se conseguir o máximo desempenho profissional. 

Neste item podemos considerar as relações formais e informais, das pessoas que 

trabalham em cada unidade funcional da organização, bem como as condições 

materiais e logísticas em que estas desenvolvem o seu trabalho. 

• Estabelecer uma rede de comunicação eficaz  

As preocupações crescentes com a partilha de informação sugerem que se 

potenciem todas as formas de comunicação entre as pessoas. A comunicação via 

Internet e/ou intranet veio ajudar este processo de partilha, não esquecendo os 

métodos mais tradicionais, fundamentais para que as ideias do “negócio” possam 

fluir continuamente e de forma natural em todas as direcções. 

• Transformar chefes em coordenadores 

Implementar uma cultura em que os responsáveis pelo funcionamento das equipas 

de trabalho assumam um estatuto de “coordenadores” de equipa em detrimento do 

papel de “chefe”, que nem sempre é entendido de forma correcta, podendo mesmo 

fazer parte do problema em vez de se apresentar como motor da solução, como se 

pretende. 

Todavia, este enquadramento, em nada condiciona a necessidade de liderança e 

dos próprios líderes de qualquer projecto ou organização. 

• Sensibilizar os Líderes para GC 

As preocupações com a GC devem começar na gestão de topo da organização, 

fazendo-a propagar pelos diferentes níveis funcionais da organização. Assim, a 
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preparação e adaptação ao trabalho da GC, deve começar pelos diferentes cargos 

de direcção das unidades funcionais da organização (e.g. director de departamento 

ou de secção). 

• Mobilização voluntária e total na GC 

Para o sucesso das iniciativas operacionais da GC é necessário que todos os 

funcionários da organização se envolvam de uma forma directa, consciente e 

voluntária, nos resultados da organização, cujo êxito resulta do trabalho e 

cooperação de todos. 

Estes autores defendem que a preocupação com a GC não seja apenas do 

departamento, com esta responsabilidade, mas sim de todos os elementos da 

organização. 

• Promover Reuniões Globais Conjuntas 

No processo de implementação e desenvolvimento da GC é essencial promover 

reuniões globais conjuntas, entre as diferentes unidades funcionais da organização, 

com o objectivo de proporcionar o diálogo aberto e a troca de ideias para uma 

melhor eficiência funcional. 

No caso das OF, o exemplo prático desta intencionalidade pode expressar-se nas 

reuniões globais e conjuntas entre os treinadores e técnicos das diferentes equipas 

existentes no clube e/ou SAD. 

• Vencer a resistência à mudança 

Um dos grandes obstáculos a superar, para a introdução de uma cultura de GC, 

decorre da resistência à mudança. Todos nós apresentamos resistência natural à 

partilha de informação e conhecimento, a não ser que sejam evidentes os benefícios 

a retirar de tal mudança. 

No desempenho de qualquer actividade profissional procuramos construir um 

conjunto de conhecimentos que nos permitam encarar essa actividade com mais 

confiança, estabilidade e segurança, decorrentes de determinadas rotinas 

devidamente padronizadas e cujos efeitos parecem dominados. 

A mudança e o desconhecido traduzem-se sempre em instabilidade. É por isso 

natural que surjam ambientes propícios ao boicote de novas ideias e de resistência à 

mudança. Este ambiente constitui a primeira dificuldade a ultrapassar na 
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implementação de uma nova filosofia de trabalho. Superá-la é essencial para a 

afirmação e desenvolvimento de qualquer iniciativa de GC. 

Esta resistência à mudança, no caso das OF, tem contribuído de forma decisiva para 

o imobilismo e falta de desenvolvimento, característico destas organizações, onde 

os interesses individuais e pessoais se sobrepõem aos interesses do trabalho em 

equipa, do colectivo e da organização. 

• Sistema de avaliação 

É importante estabelecer um mecanismo de avaliação do grau de participação real, 

de cada um dos elementos da organização, no processo da GC, bem como do 

próprio sistema de avaliação adoptado. 

Este sistema de avaliação da participação pessoal deve ser consensual e objectivo, 

fundamentado em aspectos quantitativos e qualitativos, na partilha de informação e 

conhecimento dentro da organização. 

• Avaliar a criação de valor da GC 

É fundamental caracterizar, de forma concreta e objectiva, a importância e o valor 

acrescido da GC organizacional. Por outras palavras, é importante que cada 

organização defina um sistema para avaliar a criação de valor, no desenvolvimento 

da sua actividade, com base na GC. 

Para que tal seja possível é necessário criar um registo sistemático e periódico de 

conhecimentos, onde se analise a sua evolução ao longo do tempo. Este registo 

histórico permite constatar a evolução da organização e definir os vários estádios de 

desenvolvimento da mesma. 

A GC é um activo intangível e, como tal, apresenta algumas dificuldades na sua 

avaliação, contudo não é impossível desenvolver algumas iniciativas com este fim. 

A concretização prática desta intenção passa por encontrar alguns parâmetros 

mensuráveis e objectivos sobre os quais possamos retirar ilações sobre a evolução 

da GC organizacional. 

Por vezes a definição destes parâmetros surge através de uma reflexão interna e 

conjunta da própria equipa de trabalho, quando se solicita a elaboração de uma lista 

escrita, das possíveis variáveis a usar para tal medição, e da respectiva justificação 

da escolha desses indicadores. 
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Da análise conjunta e global das sugestões referidas, pode definir-se um formato 

final dos principais indicadores a considerar para avaliar a evolução em matéria de 

conhecimento organizacional. 

Numa perspectiva mais concreta e aplicada às OF, podemos referir como exemplos: 

o impacto na organização do treino, resultante da participação dos treinadores numa 

acção de formação; iniciativas desenvolvidas pela equipa de treinadores, no registo 

dos parâmetros necessários para caracterizar a quantidade e qualidade dos 

exercícios de treino, quer sobre o ponto de vista do que está planeado, quer sobre o 

trabalho efectivamente realizado; análise da eficiência e eficácia dos exercícios 

aplicados na construção e consolidação do modelo de jogo, preconizado para a 

equipa; avaliar o grau de concretização das ideias fundamentais do modelo de jogo 

do clube, pelas diferentes equipas de formação do mesmo; efeitos na qualidade do 

desempenho profissional quotidiano, de diferentes técnicos de apoio ao 

departamento de futebol (técnicos de apoio médico, técnicos de administração e 

gestão, técnicos de equipamentos, técnicos da relva, etc.) resultantes da 

participação em eventos de formação especializada, com acesso a conhecimentos e 

tecnologias de ponta. 

Na GC, bem como noutras funções desenvolvidas no clube ou SAD, será sempre 

possível definir alguns parâmetros objectivos e mensuráveis reveladores da criação 

de valor para a organização, resultantes do trabalho desenvolvido.  

• Investimento 

Numa perspectiva economicista dominante, onde as decisões passam pela 

avaliação detalhada dos custos, importa justificar e fundamentar as vantagens do 

investimento em GC.  

O investimento em GC organizacional, nas OF, é praticamente nulo apesar de 

algumas iniciativas e da sensibilização que alguns gestores desportivos vão 

tentando incutir no funcionamento das mesmas. 

É necessário que os decisores das organizações constatem, de forma evidente, o 

retorno resultante do investimento em GC, caso contrário manter-se-ão cépticos, 

considerando tal preocupação apenas um custo. 
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É usual nas OF contabilizarem-se os custos da implementação de qualquer nova 

iniciativa, quer no domínio dos equipamentos materiais, quer no domínio dos 

recursos humanos, e chegar à conclusão que tal iniciativa tem um custo elevado. 

Mas, na maioria dos casos, não são contabilizados os custos decorrentes da 

ausência de determinadas iniciativas, equipamentos e/ou RH. Como exemplos 

podemos referir: os custos resultantes da ausência ou do mal funcionamento do 

departamento de selecção e recrutamento de jogadores; os custos da falta de 

desenvolvimento e de sucesso desportivo do clube, resultante da falta de 

intercâmbio e de partilha de conhecimento entre os treinadores do seu departamento 

de futebol; quantas ideias se podem perder, com os respectivos custos económicos 

e desportivos, pela falta de um bom sistema de comunicação entre os treinadores 

e/ou destes com os restantes departamentos e respectivos elementos; os custos do 

desperdício de criatividade, ideias e know-how de uma equipa de trabalho.    

• Sintonia entre a tecnologia e RH 

A GC na organização é auxiliada com uma adequada aquisição e utilização de 

tecnologia, em interligação com os RH e respectivas funções. 

Parece-nos cada vez mais importante a aquisição de tecnologia para potenciar o 

trabalho dentro da organização. Isto passa pela escolha criteriosa e útil de novos 

instrumentos para serem utilizados pelos RH da organização. 

Enquadram-se neste âmbito, todos os sistemas informáticos e tecnológicos, que, na 

sua utilização diária, contribuam para um melhor desempenho da organização. A 

título de exemplo podemos referir a aquisição de material informático e audiovisual 

para a análise e observação do jogo. 

• GC não é acção momentânea e pontual 

A GC não deve ser encarada como uma acção pontual, pelo contrário, deve 

constituir uma preocupação constante e continuada, com o objectivo da sua 

melhoria, da sua crescente afirmação e influência positiva. 

• Natureza Humana como principal obstáculo 

A GC tem como pressupostos operacionais a participação, partilha e cooperação 

entre todos os elementos da equipa. Nem sempre é possível que uma equipa de 

pessoas participe a 100% nestes pressupostos, por variadas razões decorrentes da 
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natureza humana: personalidade de cada um e da organização individual da vida 

privada. 

Por estes motivos, e para ultrapassar estas dificuldades de cooperação, se 

aconselha um conhecimento profundo de cada indivíduo da equipa, promovendo 

mesmo a realização de eventos sociais para todos os elementos da equipa ou da 

organização, fora do clima de trabalho, para um melhor relacionamento. 

Estas iniciativas ajudam a um maior conhecimento entre os elementos da equipa ou 

da organização, tendo efeitos positivos na relação diária no trabalho, melhorando a 

eficiência da organização. 

Para terminar esta abordagem sobre a GC, parece-nos interessante a visão 

apresentada por Nicolau (2002) quando refere que a GC é um tema da moda, 

devido à grande actualidade e interesse, quase assumindo estado de mito, devido à 

elevada responsabilidade que lhe é concedida no sucesso da empresa, e destaca a 

sua necessidade efectiva na vida das organizações. 

Tal necessidade leva mesmo à criação do cargo de gestor do conhecimento, 

resultante da complexidade desta tarefa e da exigência de novas soluções. A GC 

envolve um trabalho persistente e aturado, no âmbito das organizações em geral, 

mas também passível de ser operacionalizado nas OF.  

Este trabalho passa por: (i) identificar o conhecimento relevante; (ii) transformar o 

conhecimento individual em conhecimento colectivo; (iii) transformar conhecimento 

tácito em conhecimento codificado; (iv) promover a aquisição de conhecimento de 

origem externa e possuir um sistema eficiente de informação; (v) integrar novos 

conhecimentos no conhecimento existente; (vi) política de retenção do conhecimento 

nas organizações. 
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Capítulo III – METODOLOGIA 

 

Pense sempre por você… 

“Do que você precisa, acima de tudo, é de se não lembrar do que eu lhe disse; nunca 

pense por mim, pense sempre por você; fique certo de que mais valem todos os erros se 

forem cometidos segundo o que pensou e decidiu do que todos os acertos, se eles 

forem meus, não seus. Se o criador o tivesse querido juntar a mim não teríamos talvez 

dois corpos ou duas cabeças também distintas. Os meus conselhos devem servir para 

que você se lhes oponha. É possível que depois da oposição venha a pensar o mesmo 

que eu; mas nessa altura já o pensamento lhe pertence. São meus discípulos, se alguns 

tenho, os que estão contra mim; porque esses guardaram no fundo da alma a força que 

verdadeiramente me anima e que mais desejaria transmitir-lhes: a de se não 

conformarem”. 

Prof. Agostinho da Silva 

 

Neste capítulo são descritos os aspectos operacionais que suportam a investigação 

empírica do estudo, possibilitando uma maior especificação do caminho percorrido, 

na abordagem ao problema formulado, e objectivos apresentados. 

A conceptualização do modelo de análise a seguir, bem como os procedimentos 

metodológicos utilizados na construção do instrumento de pesquisa, recolha de 

dados e tratamento estatístico utilizado, são alvo de uma descrição mais 

pormenorizada ao longo deste capítulo. 

3.1 - Modelo de Análise 

O modelo de análise é o prolongamento natural e lógico do problema formulado, já 

que nos permite alicerçar, de forma sistemática, o caminho a seguir na procura das 

respostas às questões levantadas.  

Este modelo permite identificar as dimensões base da análise a seguir, a partir do 

seu núcleo central. Neste núcleo encontramos o DD, como principal personagem do 

estudo, a partir do qual desenvolvemos três vectores fundamentais de 
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aperfeiçoamento da investigação, com o objectivo de nos elucidar sobre a sua 

intervenção nas organizações do futebol, em Portugal. 

 

Figura 3.20 - Modelo de Análise dos principais vectores de pesquisa do nosso estudo 

 

A forma tridimensional estratificada, escolhida para representar os ângulos de 

análise sobre os DD, facilita a compreensão global das dimensões, indicadores e 

itens utilizados. 

Os pontos de partida dos vectores de análise derivam das três questões base 

enunciadas na definição do problema da investigação, a saber: 
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(i) Que perfil têm os DD, com responsabilidades executivas, nas 

organizações do futebol em Portugal? 

(ii) Qual a natureza das actividades de gestão desenvolvidas pelos DD, nas 

organizações do futebol em Portugal? 

(iii) Como se caracterizam as organizações do futebol em Portugal, onde 

estes DD desenvolvem as suas actividades de gestão? 

Cada vector desenvolve e aprofunda um aspecto particular do estudo; (i) caso do 

perfil do DD, cuja caracterização é feita considerando dois níveis hierárquicos 

(director desportivo de topo [DDtop] e director desportivo intermédio [DDint]), 

relativamente aos seus dados pessoais, profissionais, actividade desportiva e 

formação; (ii) a natureza das actividades de gestão são analisadas em relação à sua 

importância, tempo gasto e responsabilidade dos decisores desportivos, respeitando 

as 19 categorias de actividades de gestão consideradas; (iii) as organizações do 

futebol em estudo, surgem agrupadas em futebol profissional (clubes e SAD’s da I 

liga e liga de honra) e futebol não profissional (clubes e SAD’s da 2ª divisão B), com 

o propósito de fazer a sua caracterização através de dados de carácter geral, 

recursos humanos e materiais destas organizações. 

A figura 3.20 sintetiza e expressa os principais vectores do modelo que acabámos 

de descrever. 

3.2 - População e Amostra 

A população deste estudo é constituída por todos os clubes e SAD’S do futebol 

português que participam nas competições profissionais da Primeira Liga (1º 

patamar de competição), Liga de Honra (2º patamar de competição), e na principal 

competição nacional de futebol não profissional – 2ª Divisão B (3º patamar de 

competição), com uma organização competitiva, por proximidade geográfica, em 

zona norte, centro e sul. 

Devido à necessidade de prolongar no tempo a fase de recolha de dados, esta 

decorreu ao longo das épocas desportivas de 2003/2004 e 2004/2005. 

Nas competições profissionais estão envolvidas 36 (18 + 18) OF, por época. 

Atendendo à flutuação da participação destas organizações, pelos diferentes níveis 
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de competição, em função do esquema de subidas e descidas, durante as épocas 

acima descritas participaram 39 OF diferentes.  

No caso da principal competição não profissional, as OF estão distribuídas por 

proximidade geográfica, em três zonas. Cada zona é composta por 18 participantes, 

acrescidas das equipas B, ao abrigo de um regulamento específico da FPF. Por esta 

razão, o número de participantes em cada zona é variável. Pelas mesmas razões 

evocadas para o futebol profissional, ao longo destas duas épocas participaram 70 

OF diferentes. 

O universo do nosso estudo incidiu em 109 OF. O quadro 3.7 reproduz a distribuição 

nominal das OF pelos diferentes patamares de competição, na época de 2003/04. 

 

Quadro 3.7 - OF que participaram nos quadros competitivos profissionais (I Liga e Liga de 
Honra) e não profissionais (2ª Divisão B), na época 2003 / 2004 

 
 

I LIGA LIGA HONRA 2 Div. B / Norte 2 Div. B / Centro 2 Div. B / Sul 

Académica D. Aves Bragança Ac. Viseu Amora  
Alverca D. Chaves Caç. Taipas Académica B Barreirense 
Beira-Mar Estoril Praia Drag Sandinenses Águeda Camacha 
Belenenses  Feirense Ermesinde Alcains E. Vendas Novas 
Benfica Felgueiras Fafe Caldas Farense 
Boavista Leixões Freamunde Esmoriz Louletano  
Braga Maia Gondomar Estarreja Lusitânia 
Estrela Amadora Marco Infesta  Fátima Mafra 
Gil Vicente Naval Leça Marinhense Marítimo B 
Marítimo Ovarense Lixa Oliv. do Bairro Micaelense 
Moreirense Penafiel Lousada  Oliv. do Hospital Odivelas 
Nacional Portimonense Paredes Oliveirense Olhanense 
Paços Ferreira Salgueiros Pedras Rubras Pampilhosa Oliv. E Moscavide 
Porto Santa Clara Porto B Portomosense Oriental 
Rio Ave Sp. Covilhã Sp. Braga B Sanjoanense Pinhalnovense 
Sporting União Madeira Trofense Sp. Espinho Pontassolense 
União Leiria V. Setúbal Valdevez Sp. Pombal Ribeira Brava 
V. Guimarães Varzim Vilanovense Torreense Santo António 
  Vizela U. Lamas Sintrense 
   Vilafranquense Sporting B 

 

 

O quadro 3.8 reproduz a distribuição nominal das OF pelos diferentes patamares de 

competição, na época de 2004/05. 
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Quadro 3.8 - OF que participaram nos quadros competitivos profissionais (I Liga e Liga de 
Honra) e não profissionais (2ª Divisão B), na época 2004 / 2005 

 
I LIGA LIGA HONRA 2 Div. B / Norte 2 Div. B / Centro 2 Div. B / Sul 

Académica Alverca Drag Sandinenses Abrantes Amora  
Beira-Mar D. Aves Fafe Ac. Viseu Atlético 
Belenenses  D. Chaves Fiães Benfica C. Branco Barreirense 
Benfica Estrela Amadora Freamunde Caldas Camacha 
Boavista Feirense Infesta Esmoriz Casa Pia 
Braga Felgueiras Lixa Estarreja E. Vendas Novas 
Estoril Praia Gondomar Lousada  Fátima Louletano 
Gil Vicente Leixões Paredes Mafra Lusitânia 
Marítimo Maia  Pedras Rubras Oliv. do Bairro Marítimo B 
Moreirense Marco Porto B Oliv. do Hospital Micaelense 
Nacional Naval Ribeirão Oliveirense Odivelas 
Penafiel Olhanense Salgueiros Pampilhosa Oliv. E Moscavide 
Porto Ovarense Sp. Braga B Penalva Castelo Operário 
Rio Ave Paços de Ferreira Trofense Sanjoanense Oriental 
Sporting Portimonense União de Lamas Sp. Covilhã Pinhalnovense 
União Leiria Santa Clara Valdevez Sp. Pombal Pontassolense 
V. Guimarães Sp. Espinho Valenciano Torreense Portosantense 
V. Setúbal Varzim Vilanovense Tourizense Ribeira Brava 
  Vilaverdense Vilafranquense União Madeira 
  Vizela  Vasco da Gama 

 

Para uma melhor percepção da distribuição das OF do universo do estudo, pelos 

diferentes patamares de competição, apresentamos o quadro 3.9. 

 

Quadro 3.9 - Distribuição das OF do universo do estudo (frequência e respectiva percentagem) 
em função dos patamares de competição 
 

  Frequência Percentagem % Acumulada 
 I Liga 21 19,3 19,3 
  L. Honra 18 16,5 35,8 
  2ª Divisão B 70 64,2 100,0 
  Total 109 100,0 - 

 

Também com o objectivo já evocado, constatámos que o universo do estudo tem 39 

(35,8 %) OF das competições de nível profissional e 70 (64,2 %) OF das 

competições de nível não profissional. 

Era nossa intenção fazer corresponder a amostra do estudo com a população a 

estudar. A dimensão relativamente reduzida das OF profissional e pré-profissional, 

fizeram-nos acreditar que isto seria possível, já que as OF não profissional que 

participam em competições da denominada 3ª Divisão Nacional (4º patamar de 
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competição) e campeonatos organizados pelas Associações Distritais (5º patamar 

de competição), não seriam consideradas neste estudo. 

Em resumo, a nossa pretensão está claramente orientada para uma análise do 

futebol profissional, havendo ainda a necessidade de incluir uma franja de OF que, 

não fazendo parte da definição orgânica do desporto profissional, alimentam a 

expectativa de poder fazer parte dele, por se encontrarem num patamar competitivo 

que, desportivamente, lhes permite ter acesso ao futebol profissional. 

Neste cenário de intenções, não se levantariam questões relativamente aos critérios 

de admissão das organizações que fariam parte da amostra. 

Na realidade, a amostra acabou por incluir todos os clubes e SAD’s que participaram 

de forma efectiva e voluntária na recolha empírica dos dados.  

Consideramos participação efectiva e voluntária, todas as OF que responderam ao 

questionário relativo à natureza das actividades de gestão, desenvolvidas pelo DD 

com funções executivas do futebol.  

Em alguns casos, apesar da resposta a parte do questionário, não preencheram 

este requisito. Outros dados foram obtidos, mesmo sem a participação efectiva das 

OF, indirectamente, recorrendo a análise documental. 

O quadro 3.10 foi utilizado para obtermos uma percepção global da distribuição das 

OF, da amostra do estudo, nos diferentes patamares de competição. 

Quadro 3.10 - Distribuição das OF da amostra do estudo (frequência e respectiva percentagem) 
em função dos patamares de competição 
 

  Frequência Percentagem % Acumulada 
 I Liga 21 30,4 30,4 
 Liga Honra 18 26,1 56,5 
 2ª Divisão B 30 43,5 100,0 
 Total 69 100,0 - 

 

A amostra é constituída por 39 (56,5 %) OF de nível profissional e 30 (43,5 %) OF 

de nível não profissional. Pelos dados apresentados, constatámos que a amostra é 

representativa da população a estudar, pois representa a totalidade das OF (39) em 

competições de natureza profissional e abrange 30 (42,9 %) OF em competições de 

natureza não profissional. Estes valores, no seu conjunto, representam 63,3 % do 

universo global. 
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3.3 - Procedimentos Metodológicos 

Passamos a descrever de forma geral, um conjunto de procedimentos 

metodológicos desenvolvidos ao longo da realização do estudo. Estes foram 

desenvolvidos em várias etapas, a saber: 

1ª – Procedemos à construção do nosso instrumento de pesquisa. Nesta etapa do 

estudo recorremos ainda à análise e adopção do instrumento de pesquisa, utilizado 

no estudo desenvolvido por Danylchuk e Chelladurai (1999), no contexto do 

desporto universitário da América do Norte; 

2ª – Desenvolvemos entrevistas exploratórias e métodos exploratórios 

complementares para uma abordagem mais consistente ao objecto de estudo; 

3ª – Concebemos uma primeira versão do nosso questionário relativo à natureza das 

actividades de gestão realizadas nas OF, com base no trabalho das etapas 

anteriores; 

4ª – Realização do estudo preliminar, através da aplicação da primeira versão do 

nosso questionário; 

5ª – Definição do questionário final, a utilizar na recolha empírica dos dados do 

estudo; 

6ª – Recolha dos dados através das técnicas de análise documental, inquérito por 

questionário e entrevistas presenciais; 

7ª – Actividades relativas ao tratamento dos dados do estudo. 

3.3.1 - Questionário de Danylchuk & Chelladurai (1999) 

A revisão da literatura existente sobre o nosso tema permitiu-nos tomar 

conhecimento do estudo desenvolvido por Danylchuk e Chelladurai (1999) sobre a 

natureza do trabalho de gestão, desenvolvido pelos directores desportivos (Athletics 

Directors), no desporto universitário do Canadá.  

Pelo facto do desenho experimental do referido estudo, em contexto desportivo, se 

situar muito próximo da escolha do nosso rumo conceptual de pesquisa e por fazer 

parte da mesma família de estudos fundamentados em Mintzberg sobre o trabalho 
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dos gestores, achámos oportuno analisar com maior detalhe este instrumento de 

pesquisa. 

Desta análise concluímos que a sua adaptação e utilização poderia ser importante 

para o desenvolvimento do nosso estudo. Com este propósito desenvolvemos um 

conjunto de passos metodológicos que nos permitiram a sua utilização e que 

passamos a descrever: 

3.3.1.1 - Contacto com os autores 
O primeiro passo desenvolvido foi estabelecer contacto com os autores do estudo 

para obter informação detalhada sobre a sua realização. 

Este contacto foi estabelecido via e-mail, onde nos identificámos e mostrámos 

interesse no estudo desenvolvido, com particular ênfase para o instrumento de 

pesquisa. 

A receptividade dos autores, mais concretamente da autora Karen Danylchuk, foi 

boa e a disponibilidade foi imediata. 

3.3.1.2 - Autorização para utilizar o questionário 
Depois do primeiro contacto, solicitamos um exemplar do original do instrumento 

utilizado no estudo, a devida autorização para a sua tradução, para português e o 

consentimento dos autores para a utilização e adaptação ao nosso estudo. 

Em resposta à solicitação apresentada a autora Karen Danylchuk enviou-nos, via 

fax, um original do questionário (Anexo A) com as respectivas instruções de 

preenchimento; a autorização de tradução, utilização e adaptação (após consulta ao 

co-autor Packianathan Chelladurai) foi concedida, com o compromisso de fazermos 

referência explícita no nosso estudo. 

3.3.1.3 - Tradução do questionário 
O passo seguinte foi traduzir o questionário da língua inglesa original, falada na 

América do Norte, para uma versão portuguesa. O método utilizado para a tradução 

foi o método de “traduz – retraduz”. 

Apesar da simplicidade aparente da tarefa de tradução, existem alguns problemas 

que podem influenciar o resultado final. O caso das palavras polissémicas, dos 

contextos de aplicação ou da variante da língua original (inglês americano ou 

britânico) foram aspectos importantes a considerar.  
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Para minimizar alguns destes efeitos, solicitámos o apoio do Gabinete de Tradução 

do Departamento de Letras da nossa academia, para realizar esta tarefa. Pareceu-

nos ser este o caminho para garantia da qualidade da tradução, assegurando assim 

uma melhor interpretação cultural e linguística do conteúdo do questionário original. 

Esta tarefa foi solicitada a dois tradutores oficiais, independentes um do outro, com o 

objectivo de encontrarmos uma primeira versão em português, resultante da 

reconciliação do trabalho dos tradutores. O passo seguinte foi solicitar a tradução 

desta versão em português para o inglês americano. Por fim, realizou-se a 

comparação entre a versão original do questionário com a versão obtida no passo 

anterior. Estas duas versões não apresentaram diferenças substanciais quanto à 

essência do seu conteúdo, pelo que é possível considerar a versão portuguesa 

como adequada e representativa do questionário original. Estes procedimentos 

foram sugeridos por Hill e Hill (2002); Ribeiro (1999); Fortin (1999); Almeida e Freire 

(2000). 

O questionário em português foi ainda sujeito à análise crítica de um perito desta 

área de estudo, com experiência na elaboração de questionários. O seu parecer 

normalizou a terminologia utilizada de acordo com a área de estudo, contexto 

cultural e meio sócio-desportivo onde vai ser aplicado o questionário. 

Desta forma obtivemos uma versão portuguesa do questionário original utilizado 

pelos autores do estudo. 

3.3.2 - Entrevistas Exploratórias 

De acordo com Barañano (2004) e Quivy e Campenhoudt (1992, p. 67) as 

entrevistas exploratórias podem ser consideradas como “de uma primeira “volta à 

pista”, antes de pôr em jogo meios mais importantes. As entrevistas exploratórias 

têm, portanto, por função revelar luz sobre certos aspectos do fenómeno estudado, 

nos quais o investigador não teria espontaneamente pensado por si mesmo, e assim 

completar as pistas de trabalho sugeridas pelas suas leituras. (…) É essencial que a 

entrevista decorra de uma forma muito aberta e flexível”. 

Para melhor compreender e delimitar o objecto de estudo formulado, tal como nos 

sugerem os autores anteriores, pensamos que seria importante para a construção 
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do nosso questionário entrevistar dois directores desportivos com reconhecida 

competência profissional e experiência no exercício deste cargo, no futebol nacional. 

A entrevista consistiu em abordar as funções desempenhadas no dia a dia de 

trabalho destes profissionais, o seu lugar hierárquico na estrutura orgânica da 

respectiva organização desportiva, principais domínios da sua intervenção, atributos 

necessários ao desempenho do cargo e outras considerações relevantes, 

consideradas pelos entrevistados no decorrer da entrevista, realizada de forma 

aberta, flexível e pouco dirigida. 

Apesar de alguma recolha de informação e de sugestões operacionais, provenientes 

de alguns docentes e investigadores em Ciências do Desporto que desenvolveram 

trabalhos no âmbito dos dirigentes e do associativismo desportivo, centrámos as 

nossas entrevistas exploratórias em pessoas que tinham experiência no 

desempenho do cargo nas organizações do futebol. 

Tais entrevistas foram realizadas com DDexpl1, ainda em funções profissionais, na 

OF10, com base na sua experiência profissional de gestor ou administrador do 

futebol, quer nesta organização desportiva, quer na OF12. Posteriormente, este 

entrevistado assumiu as funções de treinador, em diferentes OF. 

O DDexpl2 foi outro dos entrevistados, por desempenhar funções na OF22 no cargo 

de director desportivo profissional. Curiosamente, quase toda a sua carreira 

desportiva foi realizada enquanto treinador, para, nos últimos anos, se dedicar ao 

exercício do cargo de DD. 

Estas entrevistas foram realizadas, após marcação prévia, onde os entrevistados 

tomaram conhecimento do objectivo, metodologia a seguir e confidencialidade das 

mesmas.  

3.3.3 - Métodos Exploratórios Complementares 

Para Quivy e Campenhoudt (1992, p. 67), “é raro as entrevistas exploratórias não 

serem acompanhadas por um trabalho de observação ou de análise de documentos 

(…) entrevistas, observações e consultas de documentos diversos coexistem 

frequentemente durante o trabalho exploratório.” 

Durante a realização do nosso trabalho existiu sempre a preocupação de recolher o 

máximo de informação possível, sobre esta temática. Neste sentido, várias foram as 
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fontes procuradas, com destaque para a consulta diária dos jornais desportivos, 

revistas da especialidade e sítios especializados com informação sobre esta 

temática. 

3.3.4 - 1ª Versão Adaptada do Questionário 

A versão portuguesa do questionário utilizado no estudo de Danylchuk e Chelladurai 

(1999), era demasiado genérica. Isto é, para cada categoria definida apresentava 

uma pergunta muito generalista e abrangente. 

Se, por um lado, tem a virtude de sintetizar uma única pergunta por categoria, 

totalizando apenas dezanove perguntas, com vantagens evidentes para a respectiva 

aplicação do instrumento de pesquisa, por outro lado, está subjacente a cada 

categoria um conjunto vasto e variado de questões que melhor podem definir as 

actividades de gestão desenvolvidas nas OF. 

Por esta razão, optámos por elaborar uma adaptação ao questionário original 

utilizado no estudo supra citado, respeitando integralmente as dezanove categorias 

de actividades de gestão aí apresentadas. Recordamos que os autores chegaram ao 

formato final deste instrumento de pesquisa após longo processo de 

desenvolvimento do questionário34. 

Dado o carácter geral e condensado de cada uma das questões utilizadas, por 

categoria, optámos por desdobrar cada questão no número de questões necessárias 

para melhor caracterizar a natureza das actividades de gestão desenvolvidas nas 

OF, em função das categorias e das próprias questões utilizadas pelos autores 

referidos. 

                                                 
34 O instrumento de pesquisa original, foi desenvolvido em duas fases: (i) na primeira fase os autores 
desenvolveram uma extensa pesquisa na literatura de gestão com incidência no trabalho do gestor 
nas organizações, em geral (Allan, 1981;Carlson, 1951; Chow, 1992; Cook & Brown, 1990; Dakin & 
Hamilton, 1990; Fox, 1992; Joyce, Thayer & Pond, 1994; Kerr, Hill & Broedling, 1986; Kraut, Pedigo, 
mcKenna & Dunnette, 1989;Lau, Newman & Broedling, 1980; Luthans, 1988; Luthans, Rosenkrantz & 
Hennessey, 1885; MacDonald, Youngblood & Glum, 1982; Mintzberg, 1980; Pavett & Lau, 1983; 
Paolillo, 1987; Stewart, 1967, 1982ª 1982b; Weick, 1974) e no trabalho do gestor em organizações 
desportivas (Armstrong-Doherty,1995; Basting, 1990; Cuskelly & Auld, 1991; Hatfield, Wrenn & 
Bretting, 1987; Inglis, 1991; Parker, 1986; Quarterman, 1994; Williams & Miller, 1983). Após esta 
pesquisa e listagem das diferentes actividades, definiu-se uma lista sucinta e condensada de 19 
categorias de actividades de gestão. Esta lista final foi sujeita a uma adaptação linguística e 
terminológica, tendo em vista a sua aplicação ao contexto desportivo inter universitário do Canadá; (ii) 
na segunda fase, o instrumento de pesquisa foi apresentado a um painel de “experts” (4 Formadores 
de Athletic Directors e 5 professores de gestão de desporto) para se pronunciarem sobre a clareza do 
questionário, facilidade de resposta e ajustamento conceptual das categorias de gestão. 
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O método utilizado para fazer o desdobramento das questões iniciais foi 

desenvolvido tendo em consideração a nossa vivência profissional nas OF, alguma 

literatura e documentação consultada, bem como, de todos os contributos 

pertinentes resultantes do “brain storming” desenvolvido com diferentes actores 

desportivos do futebol, com experiência na direcção executiva de OF ou 

participantes directos no funcionamento diário destas organizações, aquando da 

realização de entrevistas exploratórias, formais e informais. 

Esta primeira versão adaptada do questionário, respeitando os princípios de 

concepção da versão original, acabou por traduzir-se no pré-questionário que 

utilizámos no estudo preliminar, com as seguintes características: 

Cada uma das categorias de actividades originais é caracterizada por diversos itens. 

A Representação está caracterizada por 2 itens; a Liderança por 14 itens; a Ligação 

por 9 itens; as Relações Públicas por 5 itens; a Recolha de Informação por 8 itens; a 

Disseminação de Informação por 13 itens; Fazer Lobby por 3 itens; Fazer Política 

por 13 itens; a Resolução de Problemas por 2 itens; os Assuntos dos Jogadores por 

6 itens; as Situações Extraordinárias por 3 itens; Definir Staff por 5 itens; Coordenar 

por 6 itens; Avaliação por 6 itens; as Actividades de Rotina por 12 itens; as 

Responsabilidades Associativas por 2 itens; a Gestão Financeira por 7 itens; o 

Desenvolvimento de Receitas por 1 item; o Marketing por 6 itens. 

No total, as 19 categorias de actividades de gestão estão subdivididas em 123 itens.  

Esta foi a estrutura idealizada para o pré-questionário. Depois de concluída esta 

etapa de desenvolvimento do instrumento de pesquisa, passámos ao trabalho de 

campo. 

Desta feita, a aplicação obedeceu a critérios de escolha do grupo, a aplicar o 

instrumento, no sentido de potenciar o retorno qualitativo da informação acerca do 

mesmo e assim, contribuir de forma decisiva para o seu aperfeiçoamento. 

3.3.5 - Estudo Preliminar 

A aplicação deste questionário piloto a um conjunto de “experts” no domínio da 

gestão das organizações desportivas do futebol, serviu para testar e recolher 

sugestões, alterações, complementos e/ou correcções relativas à sua forma e/ou 

conteúdo. 
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Os elementos inquiridos, desta etapa de estudo, foram pessoas com experiência na 

direcção executiva de clubes de futebol (presidentes, chefes de departamento de 

futebol, directores desportivos, directores técnicos e alguns treinadores) e 

investigadores com experiência no desenvolvimento de estudos na área das 

ciências humanas e sociais. 

Para sermos mais precisos, contámos com a colaboração de dois investigadores 

universitários, três chefes de departamento de futebol, um DD, um director de centro 

de formação, um presidente, dois coordenadores técnicos e quatro treinadores. No 

total, foram catorze indivíduos com experiências diversificadas nas organizações do 

futebol e na elaboração de estudos neste domínio. 

Este estudo prévio contribuiu de forma decisiva para o processo de construção e 

desenvolvimento do instrumento final de investigação do nosso estudo. Muitas foram 

as sugestões e recomendações propostas por este painel de “experts” no sentido da 

melhoria do instrumento de pesquisa.  

3.4 - Versão Final do Questionário 

O questionário, na sua versão final, foi estruturado em duas componentes base: a 

primeira com dados relativos às organizações desportivas e aos directores 

desportivos em cargos executivos; a segunda com dados relativos à natureza das 

actividades de gestão desenvolvidas nas OF, pelos DD. 

A primeira parte do questionário centra-se em informação relativa às organizações 

do futebol e informação sobre o perfil dos directores executivos destas 

organizações. 

Nas OF exploram-se alguns dados sobre a sua caracterização geral, no que respeita 

à sua génese e orgânica, aos seus recursos financeiros, humanos e materiais da 

equipa principal, bem como de alguns dados sobre o futebol de formação. 

Sobre o perfil dos directores desportivos, apenas se procura obter uma 

caracterização geral, relativa a alguns dados pessoais e profissionais destes 

elementos, dados da sua actividade desportiva e dados relativos à sua formação.  

Na segunda parte do questionário, centrámos a nossa atenção sobre a natureza das 

actividades de gestão desenvolvidas nas OF. Este questionário tem por base o 
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questionário desenvolvido por Danylchuk e Chelladurai (1999), tendo sido adaptado 

o seu conteúdo, dimensão e terminologia ao ambiente onde pretendemos 

desenvolver a nossa investigação. 

O objectivo desta parte do questionário é descrever a natureza do trabalho de 

gestão desenvolvido em organizações do futebol, tendo como referência as 

seguintes 19 categorias de actividades: Representação; Liderança; Ligação; 

Relações Públicas; Recolha de Informação; Disseminação de Informação; Fazer 

“Lobby”; Fazer Política; Resolução de Problemas; Assuntos dos Jogadores; Abordar 

Situações Extraordinárias; Definir “Staff”; Coordenação; Avaliação; Actividades de 

Rotina; Responsabilidades Associativas; Gestão Financeira; Desenvolvimento de 

Receitas e Marketing. 

Cada uma destas categorias de actividades é caracterizada por diversos itens. A 

Representação está caracterizada por 3 itens; a Liderança por 10 itens; a Ligação 

por 5 itens; as Relações Públicas por 6 itens; a Recolha de Informação por 5 itens; a 

Disseminação de Informação por 10 itens; Fazer Lobby por 3 itens; Fazer Política 

por 10 itens; a Resolução de Problemas por 2 itens; os Assuntos dos Jogadores por 

5 itens; as Situações Extraordinárias por 3 itens; Definir Staff por 6 itens; Coordenar 

por 5 itens; Avaliação por 5 itens; as Actividades de Rotina por 11 itens; as 

Responsabilidades Associativas por 3 itens; a Gestão Financeira por 5 itens; o 

Desenvolvimento de Receitas por 3 itens; o Marketing por 5 itens. 

No total, as 19 categorias de actividades de gestão estão subdivididas em 105 itens.  

Tendo como base as categorias de actividades de gestão consideradas e 

respectivos itens é possível caracterizar a percepção dos directores executivos do 

futebol, em relação a estas actividades de gestão, em três domínios de informação 

(i) importância relativa de cada actividade na eficiência do seu clube/SAD (ii) 

quantidade de tempo relativo, gasto em cada actividade e (iii) distribuição relativa da 

responsabilidade em cada actividade, em função de três níveis hierárquicos 

considerados: 1 – Presidente (do Clube ou da Administração da SAD); 2 – Director 

Intermédio (Vice-Presidente Futebol, Chefe Departamento Futebol, Director 

Desportivo, Administrador do Futebol, ou outro cargo intermédio de gestão); 3 – 

Treinador. 
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No primeiro e segundo domínios de informação, questionam-se os directores 

executivos do futebol sobre o grau de importância de cada actividade e o tempo 

gasto relativo em cada actividade, no funcionamento da respectiva organização 

desportiva. As respostas são expressas numa escala subjectiva tipo Likert, de 7 

valores, onde 1 representa a menor importância e o menor tempo gasto e 7 

representa a maior importância e o maior tempo gasto. 

No terceiro domínio de informação, questiona-se os directores executivos do futebol 

sobre a distribuição relativa da responsabilidade, por actividade de gestão. Esta 

distribuição de responsabilidade é realizada através de uma estimativa da 

responsabilidade, em valores percentuais, atribuída a cada um dos três níveis 

hierárquicos de gestão considerados. O somatório da estimativa percentual atribuída 

aos três níveis, por actividade, deverá totalizar os 100%. 

Foi igualmente observada a consistência interna das dimensões relativas à 

importância e tempo gasto, tendo-se obtido valores de (Alpha de Cronbach) α = 

0.95, idênticos. 

3.5 - Recolha de Dados 

No processo empírico de recolha de dados tivemos necessidade de recorrer a várias 

técnicas para obtenção dos dados pretendidos. Assim, utilizámos a análise 

documental, a aplicação do questionário e a realização de entrevistas. 

De seguida passamos a descrever aspectos particulares, relativos a cada uma das 

várias técnicas utilizadas. 

3.5.1 - Análise Documental 

A utilização desta técnica permitiu-nos aceder a informação relativa às OF em 

estudo e constituir-se uma fonte indirecta de recolha de dados. Nos casos em que 

não houve participação efectiva das OF na amostra do estudo, esta via constituiu 

uma estratégia alternativa de registo de algumas das variáveis do estudo. 

Apesar da importância desta técnica, apenas deu resposta a alguns dados do 

estudo, relativos aos aspectos gerais das OF e do perfil dos directores executivos do 

futebol. 
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Para este efeito recorremos a vários documentos produzidos pelos jornais 

desportivos diários35, nomeadamente as respectivas revistas, que continham 

informação detalhada sobre as OF em competição, técnicos e jogadores do plantel, 

relativa às épocas desportivas de 2003/2004 e 2004/2005. 

Considerámos ainda outros tipos de documentos, como sejam as publicações sobre 

o futebol profissional em Portugal, “As finanças do Futebol Profissional”, anuários 

das épocas 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004 (Deloitte e Touche, A Bola, LPFP 

(2003); Deloitte, A Bola, LPFP (2004, 2005), os jornais desportivos e os sítios da 

Internet disponibilizados pelas OF. 

Devemos ainda considerar como fonte de informação a pesquisa diária dos jornais 

desportivos, nas suas edições em papel e em formato digital, disponibilizados nas 

páginas da World Wide Web (www) respectivas, bem como todos os órgãos de 

comunicação social escrita, com artigos de interesse para o tema do nosso estudo. 

3.5.2 - Questionário 

A aplicação do nosso questionário constituiu o principal meio de recolha de dados do 

estudo. Numa primeira fase, distribuímos o questionário por todas as organizações 

do futebol profissional, via correio, endereçado aos respectivos presidentes da 

direcção ou da administração. O exemplar do questionário distribuído está no anexo 

C, ao qual juntamos um ofício de enquadramento e respectivo envelope de resposta 

sem franquia (RSF). 

A distribuição dos questionários pelas OF foi realizada em Fevereiro de 2004. Após 

este procedimento começamos por estabelecer contactos com as respectivas 

organizações, no sentido de saber qual o ponto de situação relativo à recepção dos 

documentos enviados e receptividade dos mesmos. 

Atendendo à diminuta receptividade e taxa de retorno dos questionários preenchidos 

(apenas três organizações desportivas responderam ao questionário), delineamos 

uma estratégia alternativa, com o objectivo de resolver a recolha empírica dos dados 

inerentes ao nosso trabalho de campo. 

                                                 
35 Os jornais desportivos com edição diária, em Portugal, são o Jornal “A Bola”, o Jornal “Record” e o 
Jornal “ O Jogo” 



Capítulo III – Metodologia 
____________________________ 

 191 

Numa segunda fase, optamos por fazer uma entrega pessoal do questionário, após 

marcação prévia de entrevista com os dirigentes das OF, para se proceder ao 

preenchimento do questionário.  

Por dificuldades, inesperadas, não foi possível concluir a tarefa de recolha de dados, 

durante a época desportiva 2003/2004. A partir do mês de Março, em virtude de uma 

série de problemas alegados pelos DD, com o seu apogeu no último terço do 

campeonato, foi praticamente impossível haver disponibilidade temporal e mental 

por parte dos dirigentes para colaborar no preenchimento do questionário. 

Por esta razão fomos obrigados a prolongar no tempo, esta etapa do estudo, 

fazendo com que alguns dos dados obtidos fossem relativos à época desportiva 

2004/2005. 

3.5.3 - Entrevista 

As entrevistas relativas à recolha de dados do estudo decorreram de Abril de 2004 a 

Maio de 2005, com os DD das OF que se disponibilizaram para o efeito. Em 

variadíssimos casos recorremos à valiosíssima colaboração dos treinadores das 

equipas e outros agentes desportivos (por proximidade profissional e pessoal) como 

catalizadores e proporcionadores da efectividade de tais entrevistas. 

Em termos operacionais, na introdução das entrevistas, sempre foi realizada uma 

apresentação pessoal mútua, para de seguida fornecermos informação relativa ao 

âmbito e objectivos do estudo, confidencialidade dos dados, utilização exclusiva 

para fins académicos dos mesmos e o nosso compromisso pessoal de eliminarmos 

os registos magnéticos, após tratamento dos dados, nos casos em que tal ocorreu. 

De seguida iniciávamos a recolha de informação, de acordo com a estrutura do 

questionário utilizado no estudo, respeitando as diferentes dimensões do modelo de 

análise. As questões subjacentes ao questionário serviam sempre de ponto de 

partida e de orientação da entrevista, à priori, deixando sempre ao entrevistado, 

liberdade total para poder responder e tecer os comentários, juízos e sugestões 

julgados necessários. 

Os entrevistados foram sujeitos ao mesmo ritual de procedimentos, cuja entrevista 

presencial foi estruturada no questionário que serviu de guião. 
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O guião para recolha de dados foi constituído por três partes: (i) parte relativa à 

caracterização das organizações; (ii) parte relativa à caracterização do perfil dos 

directores executivos do futebol; (iii) e parte relativa à natureza das actividades de 

gestão. O tempo de duração de cada entrevista variou entre os 90 e os 120 minutos. 

3.6 - Equipamentos 

Para elaborar o presente estudo, nas diferentes fases do seu desenvolvimento, foi 

necessário utilizar diversos equipamentos, que passamos a descrever: 

PC Toshiba Satellite 4030 CDS; PC HP Pavilion dv8284ea Notebook; 

Pen Drive Sandisk 1GB; 

PC Pentium 4, 2.4 GHz; PC Pentium 4, 3.2 GHz 

Impressora HP Deskjet 6122; 

Scanner HP Scanjet 4570c; 

Gravador Sony M-430 Microcassette – corder; Pocki Pico, digital voice recorder 2Gb; 

Software SPSS versão 11.5 para tratamento estatístico; 

Processador de texto “Microsoft Word 2003”; 

Folha de cálculo “Microsoft Excel 2003”; 

Software de tratamento de imagem Adobe Photoshop, versão AC; 

3.7 - Tratamento de Dados 

O tratamento de dados do estudo passou por diferentes momentos de 

processamento. Depois de recolhida a informação, houve necessidade de proceder 

ao seu registo e codificação, escolha dos procedimentos estatísticos adequados e 

controlo da validade de conteúdo relativo aos dados da natureza das actividades de 

gestão, nas variáveis que utilizaram a escala de Likert. 

3.7.1 - Registo e codificação de dados 

Em posse da informação, resultante da aplicação dos questionários e da realização 

das entrevistas, procedemos ao seu registo e codificação.  
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O registo dos dados obedeceu a uma organização prévia dos mesmos, em virtude 

da necessidade de os sistematizarmos numa tabela de duas entradas, constituindo 

uma matriz de dados.  

A concepção desta matriz de dados foi organizada por linhas e por colunas. As 

linhas reúnem a informação relativa às OF do estudo (OF1, OF2, …, OFn) e as 

colunas dizem respeito às diferentes variáveis do estudo (V1, V2, …, Vn). Os dados 

recolhidos relativos a cada OF, de acordo com cada uma das variáveis do estudo, 

estão representados em cada célula da matriz (DV1OF1; DV2OF2; DVnOFn). 

Esta organização obedeceu aos pré - requisitos impostos pelo software estatístico 

de tratamento dos dados. O aspecto gráfico da matriz de dados está representado 

na figura abaixo: 

 

 

 V1 V2 … Vn 

OF1 DV1ODF1    

OF2  DV2ODF2   

OF…     

OFn    DVnOFn 

 

 

Figura 3.21 - Aspecto gráfico da matriz de dados, sugeridos e adaptados de Nogueira, 2004 

 

Depois da concepção e criação da matriz de dados, passámos à introdução dos 

dados do estudo, em ficheiros criados para o efeito. O software utilizado para 

tratamento de dados do nosso estudo foi o SPSS36 (versão 11.5). Recorremos ainda 

ao software da Microsoft Office Excel 2003, para nos ajudar nesta tarefa, dada a sua 

compatibilidade com o SPSS e possibilidades na elaboração de gráficos. 

                                                 
36 Statistical Package for Social Science 

Variáveis 

Organizações 
do Estudo 

Dados do Estudo
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Por fim, procedemos a uma verificação exaustiva dos dados em ficheiro, com o 

objectivo de detectar e eliminar qualquer anomalia decorrente da introdução de 

dados  

3.7.2 - Procedimentos estatísticos 

De forma genérica, utilizámos a análise estatística descritiva, a inferencial e a 

análise de conteúdo para tratamento dos dados provenientes dos instrumentos 

utilizados (entrevista e questionário). 

Relativamente à estatística descritiva, foram utilizadas as habituais medidas de 

localização e de tendência central (média, mediana e moda), medidas de localização 

e de tendência não central (primeiro e terceiro quartil), medidas de dispersão 

(amplitude total, amplitude inter-quartil, e desvio padrão) e distribuição de 

frequências e percentagens. 

Em algumas variáveis recorremos a representações gráficas que traduzem a 

distribuição dos valores dessas variáveis, através das tabelas de frequência, caixa 

de bigodes e histogramas. 

A normalidade das variáveis foi observada através do teste de Kolmogorov-Smirnov 

e a probabilidade de erro escolhida foi de p=0,05. 

Na estatística inferencial, para comparação dos grupos, utilizamos os testes não-

paramétricos de Mann-Whitney (U) [Director Desportivo de Topo versus Director 

Desportivo Intermédio e Futebol Profissional versus Futebol Não Profissional] e de 

Kruskal-Wallis (χ2) [I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B]. 

Verificámos ainda a associação existente entre as variáveis importância, tempo 

gasto e distribuição da responsabilidade, através do coeficiente de Spearman. 

As entrevistas e a pesquisa documental complementaram os dados obtidos através 

dos questionários. A análise de conteúdo utilizada foi uma análise categorial 

temática, através do método qualitativo do conteúdo, em função da presença do 

tema.  

O apoio bibliográfico de suporte ao tratamento estatístico dos dados foi baseado nos 

seguintes autores: Pestana e Gageiro (2003), Reis (2001), Maroco (2003), Nogueira 

(2004), Bardin (1977), Quivy e Campenhoudt (1992) e Hill e Hill (2002). 
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Capítulo IV - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

“A busca da excelência, não é uma meta impossível. Pelo contrário! É a única alternativa 

para quem pretenda ter sucesso. Ou somos excelentes, ou ficamos muito aquém da 

afirmação profissional pretendida. E atenção que não basta para isso estar preparado 

para o esperado. Ter habilitações académicas quanto baste. É fundamental também, 

sermos capazes de gerir o inesperado e a turbulência do dia a dia. Aprender a fazer, 

fazendo. Sem receitas determinadas previamente. As soluções de hoje, tendem a 

rapidamente deixar de o ser”. 

Jorge Araújo (2005) 

 

Neste capítulo iremos proceder à apresentação dos resultados do estudo. Esta 

apresentação está estruturada em três grandes domínios, de acordo com a estrutura 

utilizada na elaboração do questionário. Num primeiro momento apresentámos os 

dados relativos à caracterização das organizações desportivas do futebol; depois 

fizemos a abordagem ao perfil dos directores executivos das OF, estabelecendo 

algumas comparações entre eles; por fim, incidimos a nossa atenção nos dados 

obtidos em relação à natureza das actividades de gestão desenvolvidas nas OF. 

 

4.1 - Caracterização das Organizações Desportivas do Futebol 

4.1.1 - Dados Gerais  

Na caracterização geral das organizações desportivas do futebol, apresentamos 

alguns dados relativos à localização geográfica, data de fundação, modelo de 

gestão, número de associados e sítio oficial da organização, disponível na World 

Wide Web, vulgarmente designada de Internet. 

4.1.1.1 - Localização Geográfica 
Na localização geográfica das organizações que fazem parte da nossa população, 

utilizámos como referência a divisão administrativa do país, que corresponde a 18 
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distritos do território nacional e as regiões autónomas dos Açores e Madeira. Esta 

organização suporta, na sua essência, a orgânica associativa do nosso futebol, à 

excepção da situação da região autónoma dos Açores, onde existem três 

associações distintas (AF Angra do Heroísmo, AF Horta e AF Ponta Delgada), 

devido às características específicas deste aglomerado de nove ilhas situadas no 

oceano atlântico. 

 

 

 

Figura 4.22 - Distribuição das OF profissional e não profissional pelos diferentes distritos do 
continente e regiões autónomas 

 

A figura 4.22 mostra a distribuição das OF, pelo território nacional, em função das 

equipas representativas de cada distrito, no futebol profissional (Iª Liga e Liga de 
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Honra) e no futebol não profissional (2ª divisão B), nas épocas 2003/2004 e 

2004/2005. 

Importa, sobretudo, fazer uma abordagem circunscrita às organizações que 

participam nas competições profissionais, de acordo com a sua origem regional, já 

que, no caso da competição não profissional, relativa à 2 divisão B, esta se encontra 

dividida em três zonas por proximidade geográfica. 

Esta análise demonstra claramente as assimetrias de desenvolvimento existentes no 

país, nos diferentes sectores de actividade, cuja realidade o futebol ajuda a 

expressar. 

No caso da competição profissional, existe uma concentração de equipas a norte do 

território continental. Do universo de 39 OF, 25 (64%) localizam-se a norte; 10 (26%) 

localizam-se a sul e as restantes 4 (10%) pertencem às regiões autónomas dos 

Açores e Madeira. 

Constatámos, também, de forma demasiado evidente, a grande concentração 

destas OF nos distritos situados no litoral do país. As excepções situam-se, no 

distrito de Vila Real (GD Chaves) e no distrito de Castelo Branco (SC Covilhã).  

Mesmo nas diferentes zonas da 2ª divisão B, no caso do futebol não profissional, é 

possível constatar a menor participação das equipas das regiões do interior, onde 

predominam as equipas de distritos do litoral ou das regiões autónomas. 

4.1.1.2 - Data de Fundação 
No que diz respeito ao ano de fundação das OF, que participaram nas competições 

oficiais de futebol, nas épocas 2003/04 e 2004/05, podemos observar a sua 

distribuição, por década, ao longo do séc. XX, através da figura 4.23. 

Constatámos ainda que o tempo médio de vida das organizações do futebol, na 

população em estudo (n=104), apresenta um valor médio de idade de 72,8 ± 21,3 

anos.  

Nos dados apresentados não considerámos as datas de fundação das equipas B, a 

participar em competição (n=5), por se tratarem de equipas secundárias de 

organizações já incluídas no estudo.  
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Figura 4.23 - Registo do ano de fundação de cada Organização do Futebol, por década, desde 
finais do séc. XIX e em pleno séc. XX  

 

Na última década do séc. XX, por força da nova regulamentação jurídica 

implementada pela Lei 1 / 90 (Lei de Bases do Sistema Desportivo) e pelos 

sucessivos aditamentos normativos, destaca-se o DL nº. 146/95 e DL nº. 67/97, que 

possibilita a constituição legal de SAD’s para a gestão profissional do desporto. 

Por esta via, assistimos nos últimos anos, à criação de várias SAD’s para a gestão 

profissional do futebol. No nosso estudo registámos a existência de 15 SAD’s. Mais 

uma vez não contabilizámos as equipas B, pelas razões anteriormente invocadas. 

O quadro 4.11 sintetiza a informação relativa ao ano de fundação das SAD’s, a partir 

de 1997, e estabelece a distribuição destas, por cada um dos patamares de 

competição. 

Destaca-se o facto de existirem duas SAD’s no patamar de competição não 

profissional: Uma relativa ao SC Farense fundada, quando o clube ainda militava 

nas competições profissionais, numa fase difícil desta organização desportiva, como 

estratégia de salvação para os vários problemas de natureza financeira; a outra, 

relativa ao Odivelas Futebol Clube, criada mais recentemente e integrada numa 

visão empresarial, para fazer frente aos desafios do futuro.  
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Quadro 4.11 - Data de fundação das SAD’s existentes no país, na modalidade de futebol, 
distribuídas por três patamares de competição 
  

LIGA 
 I Liga L Honra 2ª Div B Total 

1997 3 1 0 4 
1998 1 0 0 1 
1999 3 0 1 4 
2000 4 0 0 4 
2001 0 0 1 1 

A
no

 d
e 

Fu
nd

aç
ão

 

da
s 

S
A

D
’s

 

2002 0 1 0 1 
Total 11 2 2 15 

 

No que respeita às SAD’s, a duração média de existência é de 6 ± 1,6 anos. 

Constatámos, durante a realização do trabalho de campo, a pretensão de alguns 

clubes avançarem para a constituição de uma SAD. 

4.1.1.3 - Modelo de Gestão 
Como se sabe, por imposição normativa do DL nº. 146/95, as organizações 

desportivas do futebol podem optar pelo modelo de gestão profissional, ao abrigo da 

SAD, ou, em alternativa, manter o quadro legal anterior, no âmbito do clube 

desportivo (pessoa colectiva sem fins lucrativos), mas com um regime especial de 

gestão, ao abrigo do Plano Oficial de Contabilidade (POC). 

Por outro lado, devido à difícil situação que as organizações desportivas do futebol 

atravessam, actualmente, sérios problemas têm surgido na resolução dos actos de 

gestão correntes na vida diária das mesmas.  

Assim, existem algumas organizações do futebol geridas por comissões 

administrativas ou comissões de gestão, para responderem aos actos diários de 

gestão destas organizações. Tal facto deve-se à dificuldade e/ou impossibilidade de 

se constituírem os tradicionais órgãos sociais para gerir os destinos destas 

organizações. 

No caso da amostra do nosso estudo (n=69), podemos caracterizar o modelo de 

gestão predominante, de acordo com a distribuição das várias alternativas possíveis 



Capítulo IV – Apresentação de Resultados 
______________________________________ 

 200

na direcção executiva destas organizações. A figura seguinte representa os 

resultados desta distribuição: 

23%

64%

13%

SAD
Direcção
Com. Admin.

 

Figura 4.24 - Distribuição percentual do modelo de gestão utilizado pelas OF da amostra do 
nosso estudo 

Para melhor caracterizar o modelo de gestão das OF, em função dos diferentes 

patamares de competição, apresentamos o quadro seguinte: 

Quadro 4.12 - Modelo de Gestão adoptado pelas OF, em função do patamar de competição em 
que participa 
  
 

LIGA 
  I Liga L Honra 2 Div B Total 

C. Admin 0 4 5 9 
Direcção 10 12 22 44 

M
od

el
o 

de
 

G
es

tã
o 

SAD 11 2 337 16 
Total 21 18 30 69 

 

4.1.1.3.1 - Pessoas na gestão das Organizações 

O modelo de gestão adoptado, para gerir as OF, tem implicações directas na 

quantidade de pessoas envolvidas nestes actos e, também, no estatuto profissional 

desempenhado, no exercício dos cargos de gestão. 

                                                 
37 As 3 equipas a competir na 2ª divisão B, relativas à nossa amostra, referem-se a 3 Equipas B, cujo modelo de 
gestão das “organizações de origem”  é SAD.  
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Esta é uma matéria a desenvolver em futuros tópicos neste capítulo de 

apresentação dos resultados, nomeadamente na caracterização dos recursos 

humanos e na apresentação do perfil dos directores executivos destas 

organizações. 

Nesta primeira abordagem sumária, constatámos que cada OF envolve directamente 

uma média de 16,7 ± 10,6 pessoas nos seus actos de gestão.  

Os valores mínimos (4 pessoas) e os valores máximos (57 pessoas) encontrados, 

para caracterizar o número de pessoas responsáveis pela gestão destas 

organizações, justificam-se pelo modelo de gestão adoptado, sendo mais limitado no 

caso das SAD’s e das comissões administrativas, e mais alargado, se 

considerarmos a totalidade dos órgãos sociais destas organizações, 

tradicionalmente constituídas por pessoas que dirigem a Assembleia-Geral, as que 

fazem parte da Direcção, do Conselho Fiscal e de alguns Conselhos Especiais 

consignados nos estatutos destas organizações.  

Apesar do número elevado de pessoas que, por norma, fazem parte dos órgãos 

sociais destas organizações, sabemos que os actos de gestão diária, em situações 

consideradas normais, se centram num núcleo duro com um efectivo reduzido (2 a 5 

pessoas), nomeadamente nos aspectos relacionados com a modalidade de futebol. 

Quanto ao estatuto profissional destas pessoas no desempenho destes cargos, na 

sua larga maioria, fazem-no sem qualquer remuneração, aliás, como é de tradição 

no associativismo desportivo, havendo mesmo um normativo legal (DL nº 267/95 de 

18 de Outubro) que define o estatuto do dirigente desportivo em regime de 

voluntariado. 

Por outro lado, face às próprias alterações orgânicas, introduzidas no modelo de 

gestão profissional das OF, também ele a pouco e pouco, tem promovido o 

aparecimento de directores que desempenham os seus cargos em regime 

profissional. 

A nossa amostra revela que os valores médios não atingem a unidade, 0,64 ± 1,26 

directores, pelo facto de ainda não existirem directores profissionais na maioria das 

organizações. No entanto, encontrámos como valor máximo, a existência de até 4 

directores que exercem o cargo em regime profissional, em algumas (poucas) 

organizações.  
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4.1.1.4 - Número de Associados 
O número de associados existentes nas organizações do futebol, constitui um 

indicador importante na caracterização das organizações do movimento associativo. 

Este indicador é utilizado com frequência para determinar a dimensão de grandeza e 

de implementação da organização na sociedade civil. 

Em Portugal o futebol tem grande impacto na sociedade. Basta analisar o seu 

impacto mediático diário nos jornais, dos quais três são desportivos com cobertura 

nacional, na rádio e na televisão; a quantidade de programas em antena e até 

mesmo a existência de um canal temático de desporto, na televisão por cabo, com 

larga audiência nacional. 

Esta paixão pelo desporto, está muito circunscrita à modalidade do futebol, pelo que 

existe um fenómeno de aculturação futebolística que é dominante, de forma 

transversal, nos diferentes estratos sociais da sociedade portuguesa. 

Podemos mesmo dizer que a cultura desportiva existente está em muito associada 

ao futebol, de um modo geral, numa visão tricolor desta realidade, em particular, sob 

a influência directa dos três maiores clubes existentes em Portugal (SL Benfica, FC 

Porto e Sporting CP). 

Uma análise ao número de associados, das organizações do futebol tem de ter, 

obviamente, este dado em consideração. Por esta razão, os valores por nós 

apresentados contemplarão esta discriminação. 

Por outro lado, o número efectivo de sócios existentes nas organizações não é fácil 

de conhecer pelas próprias organizações. Isto resulta da flutuação da massa de 

associados, por diversos factores e também devido às várias categorias de sócios 

existentes (efectivos, jovens, atletas, correspondente, emigrante, etc.). 

Apesar destas considerações, os valores apurados, mesmo que aproximados, não 

deixam de fornecer uma ordem de grandeza que servirá como base de análise.  

No que respeita às “grandes” organizações do futebol, os valores referenciados 

situam-se entre os 10 000 (dez mil) e os 100 000 (cem mil) associados. Nas 

“pequenas” organizações do futebol, a ordem de grandeza dos valores varia entre os 

500 e os 10000 sócios. 
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Na figura 4.25, é possível verificar a representação das pequenas organizações do 

futebol, relativamente ao número de associados, a cor-de-rosa, tendo como suporte 

a escala de grandeza representada à esquerda; simultaneamente surgem os valores 

do número de associados das grandes organizações, representadas a azul, tendo 

como suporte a escala de grandeza representada à direita. 
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Figura 4.25 - Distribuição do número de associados por “Pequenas” e “Grandes” OF, 
representadas sobre dois eixos de medida 

A leitura desta figura permite-nos destacar, claramente, as três grandes OF, a larga 

distancia das restantes organizações concorrentes. Estas situam-se, no intervalo de 

variação, entre os dez mil e os quarenta mil associados. 

Nas pequenas OF, o número mais significativo de casos varia entre os quinhentos e 

os três mil sócios. Os casos restantes são expressos até aos cinco mil sócios, 

existindo alguns casos, mais raros, que se aproximam dos dez mil associados. 

Quadro 4.13 - Distribuição do número de associados na totalidade da amostra e nos 
agrupamentos de “pequenas” e “grandes” organizações do desporto  

Número de Associados 

 Mínimo Máximo Média Desv. Padrão 

Pequenas OF 500 8500 2280.02 1695.37 

Grandes OF 11000 95300 40310 32840.61 

Total Amostra 500 95300 8042.14 18454.14 
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No quadro 4.13 expressamos os valores mínimos, máximos, média e desvio padrão 

relativos ao número de associados, discriminando as pequenas organizações, as 

grandes organizações e a totalidade da amostra. 

4.1.1.5 - Sítio Oficial na World Wide Web (Internet) 
Na actual sociedade da informação e do conhecimento, a Internet constitui um meio 

privilegiado de acesso à informação sobre as organizações. As organizações 

desportivas têm, também elas, procurado dar resposta a esta tendência. 

É curioso verificar que, no universo do nosso estudo (n=109), mais de 50% das 

organizações desportivas do futebol, dispõem de sítios oficiais operacionais para 

consulta através da Internet. 

Valores exactos sobre as organizações que dispõe deste serviço acessível ao 

público, são apresentados na tabela seguinte, que contém uma estratificação por 

patamar de competição.   

Quadro 4.14 - Distribuição do número de OF, por patamar de competição, que disponibilizam 
sítios oficiais de consulta através da Internet 

 

 

  
 

 

 

 

 

Um dado interessante desta tabela é o facto de aproximadamente 35% das OF que 

competem na 2ª divisão B, disporem de sítios oficiais de consulta através da 

Internet. No que respeita às organizações do futebol profissional, este é um serviço 

largamente implantado (82%), cuja tendência é a adopção por todas as 

organizações. 

Apesar desta tendência podemos deduzir, a partir de uma análise mais cuidada a 

cada um dos sítios e respectivos conteúdos, que a primeira preocupação destas 

organizações foi disponibilizar este serviço aos cibernautas. No que diz respeito aos 
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conteúdos disponíveis e a actualização dos mesmos constatámos, claramente, uma 

menor preocupação e operacionalidade.  

4.1.2 - Recursos Humanos das Organizações Desportivas do Futebol 

Fazemos de seguida uma caracterização dos recursos humanos envolvidos nas OF. 

Nesta abordagem, estratificámos os RH em três níveis, os cargos directivos, os 

cargos técnicos e os jogadores, relativos às equipas principais destas organizações. 

No que respeita às equipas da formação, também as caracterizámos com menor 

detalhe. 

4.1.2.1 - Quadro Directivo 
Caracterizar os cargos directivos existentes nas organizações do futebol da nossa 

amostra não foi tarefa fácil. Esta dificuldade resultou da enorme diversidade de 

cargos existentes, cujas pequenas nuances na designação, resultantes dos 

diferentes modelos de organização adoptados por estas organizações, definidos 

estatutariamente e/ou resultantes de alguns fenómenos de aculturação específicos 

do meio futebolístico, e ainda como resultado dos diferentes modelos de gestão 

adoptados. 

Outro aspecto que importa relatar, como factor condicionador na abordagem aos 

diferentes cargos existentes nas organizações, é a dificuldade em delimitar as 

pessoas que faziam parte dos órgãos sociais, assim como os responsáveis pela 

direcção executiva da organização.  

Colocadas estas considerações, passamos a apresentar os resultados encontrados. 

O primeiro destaque será, como se pode constatar no quadro seguinte, para a 

quantidade de dirigentes que constituem os órgãos sociais e a direcção executiva 

das OF. Importa ainda referir, pela sua existência residual, os dirigentes femininos 

existentes. 

 Quadro 4.15 - Valores mínimos, máximos, média e desvio padrão, relativos ao número de 
directores existentes nas OF da nossa amostra 

 N Mínimo Máximo Média DP 

Órgãos Sociais 69 6 45 16,91 8,65 

Direcção Executiva 69 3 12 6,20 2,27 

Directores Femininos 69 0 2 0,35 0,59 
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Relativamente aos dirigentes desportivos do sexo feminino, devemos acrescentar 

que estes são referidos em 20 casos (29 %) das OF da nossa amostra, como 

fazendo parte dos órgãos sociais.  

Na direcção executiva das OF, e do futebol propriamente dito por dirigentes do sexo 

feminino, apenas conhecemos um caso, no Caldas Sport Clube, das Caldas da 

Rainha, onde desempenha o cargo de presidente. 

Este caso não faz parte da amostra do nosso estudo, mas sim do universo por nós 

definido. Temos ainda conhecimento de uma outra situação análoga, a nível 

nacional, mas num clube do campeonato da 3ª divisão nacional. 

Relativamente aos cargos directivos descritos, começaremos por designar aqueles 

que fazem parte da gestão de topo das organizações. Aqui destacamos, 

naturalmente, o cargo de Presidente, quer do clube, da SAD ou das Comissões 

Administrativas; o cargo de Presidente Adjunto e Administradores (mais indexados 

às SAD’s).  

Os Presidentes surgem representados em todas as organizações, por nós 

estudadas, revelando-se o cargo de topo da hierarquia directiva. Os restantes 

cargos de topo, Presidente Adjunto e Administradores, curiosamente, têm a mesma 

representatividade na nossa amostra surgindo em 18,8 % dos casos. 

Os cargos directivos que fazem parte da gestão intermédia das OF, grosso modo, 

são desempenhados pelos denominados vice-presidentes. Estes dão colaboração 

ao presidente, na direcção executiva destas organizações, dando expressão ao 

modelo de gestão adoptado, por áreas funcionais. 

Surgem aqui, por esta razão, um conjunto diversificado de cargos, de nível 

intermédio, que apresentamos na figura seguinte, de acordo com a frequência de 

casos e respectiva percentagem de ocorrência na nossa amostra. 

O cargo que surge descrito com maior frequência é, sem margem para dúvidas, o 

cargo de Chefe de Departamento de Futebol. Apesar das grandes alterações 

orgânicas e funcionais, a que têm sido sujeitas as OF, este cargo ainda é exercido 

de forma expressiva. Por razões culturais, este é o segundo cargo com maior grau 

de importância na hierarquia das OF, havendo mesmo casos em que o presidente 

também o assume, na gestão directa das questões do dia a dia da equipa de futebol. 
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Figura 4.26 - Frequência de casos descritos na amostra e respectivas frequências percentuais 
relativas aos cargos directivos intermédios, existentes nas organizações do futebol 

 

Os restantes cargos com maior frequência (Director Financeiro, Director de 

Instalações, Director de Comunicação e Imprensa e Director de Marketing) acabam 

por traduzir as áreas funcionais de maior relevo na vida das OF.  

Registe-se contudo, numa terceira linha de resultados, a emergência de cargos 

como Director Desportivo, Director Técnico e Director Geral, por um lado, e a 

manutenção ainda expressiva do cargo de secretário-geral, fruto dos primórdios do 

associativismo desportivo onde, estatutária e funcionalmente, era um cargo de 

grande relevo na vida das OF. 

Note-se ainda que os cargos de Director Desportivo, Director Técnico e Director 

Geral, apesar de apresentarem valores relativamente baixos, não deixam de ser 

muitíssimo indiciadores da sua importância, na actualidade do futebol, até porque os 

limites das competências funcionais de cada um destes cargos, apresentam em 

muitas circunstâncias, zonas sobrepostas de intervenção profissional, o que tem 

dificultado a delimitação das designações destes novos cargos.  

Outro caso interessante de análise, relativamente a cargos directivos, prende-se 

com a quantidade de directores, envolvidos na formação, e com o cargo atribuído à 

coordenação do futebol de formação. 

 Relativamente à quantidade de directores envolvidos, o quadro 4.16, expressa os 

resultados obtidos no nosso estudo. 
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Em relação ao cargo de coordenação do futebol de formação, mais uma vez 

constatámos as dificuldades de diferenciação e a inter-relação entre as questões 

directivas e técnicas. 

Quadro 4.16 - Análise descritiva da nossa amostra, relativa à quantidade de directores 
envolvidos no futebol de formação 
  

  N Mínimo Máximo Média DP 

Directores da Formação 61 2 26 11,43 4,83 

Na resposta à pergunta do questionário “Qual o cargo atribuído à pessoa 

responsável pela coordenação técnica da formação“, encontrámos resultados, 

claramente orientados para cargos directivos. 

A expressão destes resultados pode ser consultada no quadro seguinte: 

Quadro 4.17 - Descrição dos cargos de coordenação do futebol de formação  

Descrição dos cargos Frequência Percentagem % Acum. 
Não Respondeu 6 8,7 8,7 

Vice-presidente do Futebol Juvenil 3 4,3 13 

Chefe Departamento de Futebol Juvenil 11 15,9 29 

Chefe Departamento de Futebol Sénior 1 1,4 30,4 

Chefe Departamento de Futebol Formação 1 1,4 31,9 

Coordenador do Futebol Juvenil 6 8,7 40,6 

Coordenador do Futebol Formação 2 2,9 43,5 

Coordenador Desportivo 6 8,7 52,2 

Coordenador Técnico do Futebol 30 43,5 95,7 

Coordenador das Camadas Jovens 1 1,4 97,1 

Secretário Técnico do Futebol Formação 1 1,4 98,6 

Supervisor do Futebol Formação 1 1,4 100 

Total 69 100  

A leitura destes resultados, apontam para 31,9 % de organizações onde não existe 

coordenação técnica, e neste caso, os cargos directivos descritos assumem a 

coordenação deste sector. 
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4.1.2.2 - Quadro Técnico 
Na abordagem ao quadro técnico das OF, iremos centrar a nossa atenção na 

quantidade de técnicos desportivos que constituem as equipas técnicas das 

organizações (n=69) do estudo. Fazemos, ainda, uma caracterização descritiva 

sumária dos valores encontrados, apresentando o seu mínimo, máximo, somatório, 

moda, média e desvio padrão. 

Esta caracterização quantitativa é apresentada na figura 4.27.  
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Figura 4.27 - Caracterização das equipas técnicas das OF do nosso estudo (n=69), em função 
do número de técnicos desportivos que as constituem e respectiva tabela de análise descritiva 

 

Para melhor descrever esta realidade, optámos por apresentar o quadro 4.18, onde 

podemos observar o modo como estas equipas técnicas se distribuem, em cada um 

dos patamares de competição. 

 

 

Mínimo Máximo Somatório Moda Média D. Padrão 

2 7 252 3 ; 4 3,65 0,96 

37,7% 

37,7% 
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Quadro 4.18 - Distribuição das equipas técnicas por patamar de competição, em função do 
número de elementos que as constituem 

Patamar de Competição 
   I Liga L. Honra 2 Div. B Total 

2 0 1 5 6 
3 2 4 20 26 
4 10 12 4 26 
5 7 1 1 9 
6 1 0 0 1 E

le
m

en
to

s 
E

q.
 T

éc
ni

ca
 

7 1 0 0 1 
Total 21 18 30 69 

 

Mais importante do que a caracterização quantitativa que reforça a existência de 4 

técnicos, em média, por equipa técnica, importa fazer uma análise mais profunda 

sobre estas mesmas equipas de técnicos. 

Vejamos então os resultados encontrados no estudo, através da descrição dos 

cargos dos técnicos que constituem as equipas técnicas. 

Quadro 4.19 - Distribuição dos 252 elementos totais das equipas técnicas do estudo (n=69), em 
função dos cargos que ocupam  

Tr. Adjunto   
Tr. Prin. 0 1 2 3 

 
Tr. Gr.

 
P. Físico 

 
Outro 

Frequência 69 2 52 14 1 44 48 8 

Percentual 100% 2,9% 75,4% 20,3% 1,4% 63,8 % 69,6 % 11,6 % 

Total 69 83 44 48 8 

 

De acordo com a tradicional classificação das componentes do treino, da teoria e 

metodologia do treino (componente táctica, técnica, física e psicológica), assim 

encontramos as designações dos cargos atribuídos a cada um dos técnicos que 

fazem parte da “equipa técnica”. 

Deste modo, pressupõem-se que os preparadores tácticos e técnicos, ocupam os 

cargos de treinador (Principal e Adjunto). Destaque ainda para um preparador táctico 

e técnico de uma função especializada e específica, dentro da organização da 

equipa - o guarda-redes -, que se vem consolidando cada vez mais, na constituição 

das equipas de técnicos. Neste caso surge com uma representatividade de 63,8 %. 

Os preparadores físicos estão representados, formalmente, em 48 equipas técnicas, 

com uma representatividade de 69,6%. Será interessante registar que em 30,4% das 

equipas técnicas este cargo não aparece descrito, nem mesmo em organizações da 
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I Liga, onde o argumento para justificar tal opção poderá não ser de ordem 

económica. 

Importa ainda analisar os técnicos desportivos referenciados na categoria de outros 

(n=8), assim como a respectiva descrição dos cargos aí descritos. Estes são os 

elementos das equipas técnicas que ainda se encontram à procura de um espaço de 

afirmação profissional. Isto é, ainda estão fora da classificação tradicional dos 

cargos das equipas técnicas, pela sua inovação e/ou necessidade emergente. 

Quadro 4.20 - Descrição dos cargos e respectivas ocorrências nas OF em estudo, relativos à 
categoria “outros” técnicos desportivos 

Descrição dos cargos Frequência Percentagem % Acum. 

Não Respondeu 61 88,4 % 88,4 % 

Fisiologista 1 1,4 % 89,9 % 

Metodólogo 1 1,4 % 91,3 % 

Técnico de Análise do Jogo 5 7,2 % 98,6 % 

Psicólogo 1 1,4 100 % 

Total 69 100  

 

Não pretendemos, aqui e agora, entrar numa análise ao conteúdo funcional de cada 

um dos cargos descritos no quadro 4.20. O importante é descrever e registar a 

existência de cada um dos cargos, até pela sua originalidade, sem atender aos 

aspectos conceptuais que suportam a sua existência. 

Mesmo assim, arriscamo-nos a pensar que há tendência no futuro, para mais 

especialistas da análise do jogo surgirem integrados em equipas técnicas, prestando 

um contributo adicional a esta estrutura de comando técnico, nas OF. 

4.1.2.3 - Quadro de Apoio Logístico 
Considerámos como RH de apoio logístico, todos os técnicos que contribuem para o 

bom funcionamento da actividade principal da organização desportiva. Neste caso 

inserem-se os técnicos de saúde que constituem as equipas médicas e os restantes 

técnicos de apoio dos serviços de logística. 

Comecemos pelos técnicos de saúde, na análise da constituição das equipas 

médicas. O primeiro destaque será feito ao cargo de médico. Apesar da referência 

realizada a este RH, pela maioria das organizações desportivas, este técnico, 
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altamente qualificado e especializado, por norma, não faz parte do quadro destas 

organizações nem a tempo inteiro nem em regime de exclusividade. 

Por outro lado, em algumas organizações estudadas, surgem referenciados vários 

médicos, até em número significativo, como elementos da equipa médica, mas em 

regime especial de colaboração ao serviço das OF. 

Quadro 4.21 - Distribuição dos 250 elementos totais de técnicos de saúde do estudo (n=65), em 
função dos cargos que ocupam 

 T. Saúde Médicos Fisioterap Enfermeiro Massagista Outro 

Frequência 65 64 21 27 48 2 

Percentual 94,2 % 92,8 % 30,4 % 39,1 % 69,6 % 2,9 % 

Total 250 115 25 44 64 2 

 

Através do quadro 4.21, constatamos os aspectos quantitativos da estrutura médica 

das OF. A interpretação dos números apresentados é acessível, mas gostaríamos 

de destacar os aspectos relacionados com os cargos dos técnicos que, vulgarmente, 

designamos como “massagistas” e onde surge uma diferenciação cada vez maior, 

em relação à área de formação destes profissionais. Saliente-se a participação dos 

fisioterapeutas, com uma frequência percentual de 30,4%, nas organizações em 

estudo, tal como os enfermeiros com valores de 39,1 % dos casos. 

No que respeita à categoria de “outro”, referido na tabela, surgiram dois casos, 

destacados por organizações diferentes, que citaram os cargos de fisiologista e de 

osteopata. 

No caso do osteopata, trata-se de um médico cuja especialização se centra na 

capacidade de manipulação do corpo humano, nomeadamente ao nível neuro-

muscular esquelético, para resolver um conjunto variado de problemas. 

O caso do fisiologista surge, desta feita, associado à área médica, já que há uma 

referência anterior a este cargo, no âmbito da equipa técnica. Trata-se de um 

técnico, com intervenção profissional numa zona de interligação entre a área técnica 

e a área médica, cujo objecto de estudo se centra nos mecanismos fisiológicos de 

prestação dos jogadores, em competição. 

Para concluir o quadro de apoio logístico, abordámos os técnicos de serviços de 

apoio ao funcionamento das OF. 
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Nesta matéria destacamos os técnicos de equipamento que representam uma parte 

significativa do apoio logístico das equipas. 47,4 % da totalidade dos elementos do 

apoio logístico (n=192) desempenham o cargo de técnico de equipamento, em todas 

as organizações estudadas. O número de técnicos de equipamentos por 

organização varia, em função da sua dimensão, entre um técnico (valor mínimo) até 

3 técnicos (valor máximo). Neste caso o valor médio encontrado foi de 1,32 ± 0,53. 

A categoria “outros” técnicos de logística, surgem em 52 organizações do estudo e 

envolve 68 elementos que desempenham cargos muito variados: Técnicos de 

manutenção dos relvados; técnicos de calçado ou sapateiros; motoristas; 

funcionários de lavandaria ou outros serviços técnicos de apoio logístico não 

especificados. 

Por fim, optámos por incluir na categoria de técnicos de logística, o cargo de 

secretário técnico. Relativamente a este cargo, constatámos que está representado 

em cerca de 50 % das organizações estudadas. 

A dúvida, relativamente ao seu enquadramento, surge no âmbito de intervenção 

destes profissionais. Isto é, encontramos situações onde a mesma designação, 

correspondia a conteúdos funcionais completamente diferenciados e existem 

situações em que estes elementos funcionam como uma espécie de directores 

desportivos (sendo também verdade que existem directores desportivos que 

funcionam como uma espécie de secretários técnicos), ou ainda como “homens para 

todo o serviço”. 

Isto revela as fragilidades existentes na designação dos cargos e, acima de tudo, no 

seu enquadramento funcional, sendo esta questão tratada, na maior parte dos 

casos, com alguma superficialidade. 

Assumimos esta posição em resultado da nossa vivência profissional nas OF, mas 

também, fundamentada no trabalho de campo desenvolvido ao longo da elaboração 

deste estudo. 

Para finalizar, apresentamos os resultados relativamente aos técnicos de logística, 

no quadro 4.22. 
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Quadro 4.22 - Distribuição dos 192 elementos totais de técnicos de apoio logístico do estudo, 
em função dos cargos que ocupam 

 
 T. Logística Téc. Equipamentos Secretário Técnico Outros 

Frequência 69 69 33 52 

Percentual 100 % 100 % 47,8 % 75,4 % 

Total 192 91 33 68 

 

4.1.2.4 - Quadro de Jogadores 
De todos os RH das OF, os jogadores assumem uma importância capital, quer ao 

nível da formação, pelo potencial de aprendizagem e desenvolvimento aguardado, 

quer pela vantagem estratégica e competitiva a nível profissional.  

Esta importância decorre da sua intervenção directa no jogo de futebol, sendo este o 

núcleo central de toda a actividade desenvolvida nas OF, não só pela actividade 

motora e desportiva que proporciona, mas também pela indústria que é capaz de 

gerar. 

Os jogadores constituem os principais activos que as OF dispõem, existindo hoje 

uma sensibilidade muito especial na gestão deste capital, atendendo às regras do 

mercado e, acima de tudo, à enorme complexidade na gestão de pessoas enquanto 

“produto”, no contexto particular do futebol.  

Cada OF constitui o seu quadro de jogadores38, através da formação do plantel para 

cada época desportiva, onde existe um número limitado de jogadores profissionais e 

jogadores da formação. No caso das OF que participam nas competições não 

profissionais é possível coexistirem jogadores, com vínculo laboral, ao abrigo do 

estatuto profissional e amador. 

O quadro 4.23 caracteriza a amostra do estudo, relativamente ao número de 

jogadores que fazem parte do plantel, os jogadores profissionais, jogadores 

amadores e jogadores da formação. 

 

                                                 
38 O quadro de jogadores de uma organização pode exceder os jogadores que fazem parte do plantel. 
Por uma questão de estratégia, estas organizações podem celebrar vínculos contratuais com 
jogadores, detendo os seus direitos desportivos, estabelecendo, em simultâneo, acordos de 
cedências temporárias sobre os mesmos. 



Capítulo IV – Apresentação de Resultados 
_____________________________________ 

 215 

Quadro 4.23 - Caracterização do quadro de jogadores das OF da nossa amostra, por categoria 
laboral (profissional e amador) e ainda aqueles jogadores que têm contratos de formação e/ou 
são oriundos deste departamento 

   

 Plantel Jog. Profissionais Jog. Amadores Jog. Formação

N 69 69 69 69 

Média ± DP 24,6 ± 2,25 19,6 ± 8,64 4,9 ± 7,86 4,6 ± 7,83 

Moda 24 24 0 0 

Mínimo  20 1 0 0 

Máximo 30 30 24 24 

Total 1694 1353 341 318 

 

Ainda foi possível obter informação suplementar relativa ao quadro de jogadores da 

formação e respectivo número de equipas. 

Estes dados estão expressos na figura 4.28, em relação ao número total de 

jogadores por escalão etário, desde a equipa sénior B, até às escolinhas (Juniores 

E). Em simultâneo, surge descriminada a quantidade de equipas existentes no total 

(n=554), distribuídas por escalão etário.   

2167 2434

292

1755

2565

3692

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

12 74 92 104 124 148

EQ. B Jun A Jun B Jun C Jun D Jun E

Nº Jogadores
 

Figura 4.28 - Caracterização do quadro de jogadores do futebol de formação, das OF 
envolvidas no estudo e respectivo número de equipas por escalão etário 

Será interessante analisar o quadro 4.24 que regista a frequência de escalões de 

formação existentes, em cada organização, num total de 68 organizações 

estudadas, distribuídas pelos patamares de competição definidos. 
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Quadro 4.24 - Frequência de escalões de formação existentes por organização desportiva, na 
amostra (n=68), em função do patamar de competição 
  

LIGA 

  I Liga L Honra 2 Div B Total 

1 0 0 1 1 

3 0 0 1 1 

4 0 1 3 4 

5 13 15 21 49 E
sc

al
õe

s 
 d

e 
Fo

rm
aç

ão

6 8 1 4 13 

Total 21 17 30 68 
 

 

Podemos sublinhar, como o dado mais significativo, o facto de haver uma 

organização na amostra que apenas tem um escalão de formação e uma outra que 

movimenta três escalões de formação. As restantes têm 4 ou mais escalões. Por 

esta razão encontrámos, para esta variável, valores médios de 5,05 ± 0,74.  

Registe-se ainda que nas organizações com 6 escalões de formação, ou seja, com 

uma segunda equipa de seniores (equipa B), têm como modelo de gestão uma SAD. 

Mais, podemos afirmar que as SAD são responsáveis pela administração directa de 

uma média de 3,4 ± 1,4 equipas de formação, num total de 41 equipas da nossa 

amostra. 

4.1.3 - Recursos Materiais das Organizações Desportivas do Futebol 

Os recursos materiais das OF a caracterizar neste estudo, apenas se centram em 

dois indicadores: (i) ordem de grandeza do orçamento para o futebol; e (ii) infra-

estruturas para a prática da modalidade. 

Por se tratar de uma caracterização geral destes recursos, optámos apenas por 

estes indicadores, já que são aspectos centrais no desenvolvimento do futebol, 

podendo mesmo influenciar directa ou indirectamente outros indicadores neste 

âmbito.  
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4.1.3.1 - Orçamentos (Equipa Principal / Equipas Formação) 
A abordagem relativa aos indicadores económico-financeiros apresenta sempre uma 

sensibilidade extrema, quer nos centremos nas pessoas quer nas organizações em 

geral. 

Tínhamos consciência das eventuais dificuldades no acesso a este tipo de 

informação, pelo que optámos por estabelecer uma estratégia que nos permitisse 

recolher esses dados, por categorias de valor, demonstrando claramente que 

pretendíamos apenas uma ordem de grandeza dos valores e não um acesso 

pormenorizado e detalhado dos indicadores contabilísticos. 

Percebendo a pouca transparência nesta matéria, mesmo até quando entidades 

oficiais o solicitam, ou nos relatórios e contas ordinários previstos nos estatutos, no 

entanto consideramos que esta informação é essencial para estabelecer padrões de 

comparação e/ou elaborar determinado tipo de análise. 
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Figura 4.29 - Distribuição das frequências encontradas para cada categoria de valor, relativa 
ao orçamento das OF em estudo (n=69), dispendido com as equipas principais 

 

Apesar da falta de rigor absoluto dos indicadores económico-financeiros, recolhidos, 

por variadíssimos motivos, passamos de seguida à sua apresentação. Antes porém, 

referimos que este indicador tem em consideração dois vectores distintos: (i) o 

orçamento da equipa principal e (ii) o orçamento do futebol de formação. 
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A figura 4.29 reproduz os valores encontrados para as equipas principais das 

organizações do estudo. 

Salientamos a frequência encontrada no número de organizações que não 

responderam, e para maior concentração de frequências nas categorias de 

orçamentos mais baixos. 

Excluindo as organizações, cujos orçamentos desconhecemos (21,7 %), 

encontramos 37 (53,6 %) organizações cujos orçamentos se situam abaixo de 1 

milhão de euros. Podemos subdividir as restantes organizações em duas categorias: 

10 (14,5 %) com valores entre 1 e 5 milhões de euros e no topo da escala, 7 (10,1 

%) organizações com orçamentos acima de 5 milhões de euros. 

De seguida apresentamos na figura 4.30, os resultados sobre o orçamento do 

futebol de formação, relativo a estas mesmas organizações.  
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Figura 4.30 - Distribuição das frequências encontradas para cada categoria de valor, relativa 
ao orçamento das organizações em estudo (n=69), dispendido com as equipas da formação 

 

Antes de abordar os resultados encontrados, destacamos, desde já, as escalas de 

valor das categorias definidas. No caso das equipas principais, os valores mais 

baixos iniciam-se na ordem das centenas de milhar até às dezenas de milhões, 



Capítulo IV – Apresentação de Resultados 
_____________________________________ 

 219 

neste caso os valores iniciam-se nas dezenas de milhar (englobando 52,2 % da 

amostra) e o limite superior chegará à unidade de milhão. 

Realce ainda para o facto de 10 organizações (15%) não responderem sobre os 

valores do orçamento.  

4.1.3.2 - Infra-estruturas 
No que diz respeito às infra-estruturas, apenas vamos analisar os aspectos 

quantitativos relativos aos espaços de treino (campos39) que são propriedade das 

organizações e se encontram disponíveis para a prática do treino. 

Neste item, classificámos os espaços de acordo com as características do piso do 

terreno de jogo, e se estes possuem cobertura ou não. Desta forma registámos 

espaços com pisos de relva natural, relva artificial e de terra batida, tradicionalmente 

em “espaços abertos”, e os espaços interiores e/ou cobertos. 

O quadro 4.25 regista os valores encontrados para as características do piso do 

terreno de jogo, através da frequência de ocorrências por organização e respectiva 

percentagem. 

Quadro 4.25 - Distribuição das frequências absolutas e respectivas percentagens, sobre a 
quantidade de espaços de treino das organizações do estudo (n=66), em função do tipo de 
piso do terreno de jogo, no que diz respeito ao somatório dos espaços, aos campos de relva 
natural (CRN), campos de relva artificial (CRA) e campos de terra batida (CTB) 

 
  ∑ Espaços % CRN % CRA % CTB % 

0 3 4,3% 35 50,7% 41 59,4% 27 39,1%

1 26 37,7% 17 24,6% 21 30,4% 32 46,4%

2 19 27,5% 8 11,6% 3 4,3% 6 8,7% 

3 12 17,4% 4 5,8% 1 1,4% 1 1,4% 

5 3 4,3% 2 2,9% - - - - 

6 1 1,4% - - - - - - 

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
  

Es
pa

ço
s 

de
 T

re
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7 2 2,9% - - - - - - 

 Totais 66 95,5% 66 95,6% 66 95,5% 66 95,6%

 

Esta tabela apresenta um vasto conjunto de resultados, mas para não sermos 

exaustivos na sua leitura, destacaríamos apenas o facto de 50,7 % das 

organizações do estudo não disporem de um campo de relva natural para as 
                                                 
39 O nosso entendimento de campo diz respeito a um terreno de jogo, com dimensões variáveis, mas 
devidamente preparado para a prática formal da modalidade. 
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actividades de treino, alternativo ao espaço onde realizam as competições oficiais, já 

que, neste caso, é obrigatório competir em espaços relvados, para todas as 

organizações envolvidas no estudo. 

No caso dos campos de relva artificial, o valor sobe para os 60 %, indicando que as 

organizações não dispõem deste tipo de espaço para as actividades de treino.  

Considerando que a esmagadora maioria das organizações do estudo se situam a 

norte de Coimbra, onde as condições climatéricas são mais severas, podemos 

deduzir que ainda existem carências relativamente às condições ideais para o treino 

das equipas. 

No extremo oposto, registámos que seis organizações do estudo, têm à sua 

disposição múltiplos espaços de treino que variam entre os 5 e 7 campos, 

disponíveis para treinar, considerando o futebol sénior e de formação. 

Por fim, fazemos referência às instalações de treino em espaço coberto. Neste caso, 

o cenário ainda é muito pouco explorado. No estudo surgem referência a três 

organizações, representando 4,3 % dos casos (n=66), que dispõem deste tipo de 

espaço. 

Como esclarecimento, este tipo de espaço não se refere aos tradicionais espaços 

cobertos de prática desportiva, vulgarmente designados de pavilhões 

polidesportivos. Referimo-nos a espaços cobertos para a prática da modalidade de 

futebol, com dimensões superiores aos tradicionais 40 x 20 metros, mais próximos 

portanto das dimensões do futebol de 11, com piso em relva artificial.  

4.2 - Perfil dos Directores Desportivos em Cargos Executivos 

Sendo o estudo centrado no director desportivo em organizações do futebol, não 

podemos deixar de fazer a caracterização deste actor desportivo. 

Esta caracterização é naturalmente muito generalista, incidindo sobre alguns dos 

seus dados pessoais, como idade, naturalidade, local de residência, tempo de 

permanência no cargo, horas que dedica, se é remunerado e em que regime 

desempenha o exercício do cargo, qual a profissão anterior ou outra que tenha 

desempenhado, outros cargos directivos desempenhados, prática de actividade 
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desportiva, prática federada desportiva e nível de escolaridade, são objecto de 

análise. 

Para este efeito recorremos aos dados dos DD (n = 124) das OF envolvidas no 

estudo, dos quais 68 são de clubes e/ou SAD’s das competições profissionais e 56 

são de clubes e SAD’s das competições não profissionais. Apresentamos estes 

dados estratificados, por patamar de competição, com 39 DD da I Liga, 29 da Liga 

de Honra e 56 da 2ª Divisão B. 

De acordo com a metodologia do estudo, houve necessidade de definir níveis 

hierárquicos de intervenção destes directores, nas respectivas OF, tendo sido 

criadas duas categorias. (i) Os Directores Desportivos de topo (DDtop) (n=63), 

normalmente representados no cargo de presidente; (ii) e os Directores Desportivos 

intermédios (DDint) (n=61), actuando num nível hierárquico inferior, sendo 

representados por diferentes cargos, vulgarmente designados por vice-presidentes 

de forma genérica. 

I L + L Honra
2ª Divisão B

Liga Honra
I Liga

Director de Topo

Director Intermédio
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 

Figura 4.31 - Distribuição percentual dos DD do estudo (n=124), de acordo com o nível 
hierárquico de intervenção executiva nas OF, pelos diferentes patamares de competição (I liga, 
Liga de Honra e 2ª Divisão B). Surge ainda representado no gráfico os respectivos valores 
percentuais relativo ao somatório das OF profissional (I Liga e Liga de Honra)  

 

Depois de caracterizar a distribuição dos DD envolvidos no estudo, de acordo com a 

origem das OF a que pertencem, apresentamos agora, a sua distribuição percentual 
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por grupo etário. Estes foram definidos por nós, considerando os mais jovens até 

aos 45 anos, 46 aos 55 anos, 56 aos 65 anos e os menos jovens, a partir dos 66 

anos. A figura 4.32 representa a respectiva distribuição percentual. 
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Figura 4.32 - Distribuição percentual por grupos etários, da totalidade dos directores 
desportivos do estudo (n=124) 

Passaremos de seguida à apresentação dos resultados do estudo, relativos aos 

diferentes aspectos que caracterizam o perfil dos DD, de acordo com as categorias 

hierárquicas definidas (DDtop e DDint) e em função do nível de competição a que 

pertencem estes dirigentes: Directores Desportivos do futebol profissional 

(DDfutprofis) e Directores Desportivos do futebol não profissional (DDfutnãoprofis). 

Assim, apresentaremos em primeiro lugar, os dados relativos aos DDtop e DDint, 

seguidos dos DDfutprofis e DDfutnãoprofis. 

4.2.1 - Directores Desportivos de Topo (DDtop) 

Encontramos uma relação muito estreita e quase coincidente, na sua generalidade, 

entre a naturalidade e local de residência dos presidentes, e as OF em estudo. Esta 

é uma relação esperada, pois sabemos que as OF são excelentes representantes 

das localidades, com um enorme simbolismo sociocultural, cujas comunidades locais 

fazem questão de preservar. Por esta razão, é natural que o protagonismo obtido na 

direcção destas organizações, seja assumido pelas “suas gentes”. 

Acreditamos mesmo ser este bairrismo, regionalismo ou nacionalismo, face às 

enormes dificuldades de sobrevivência das organizações do associativismo 
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desportivo, que é determinante na decisão de assumir os seus destinos, onde o 

plano emocional se sobrepõe claramente ao plano racional. 

Podemos mesmo citar um caso em que o presidente do clube reside a muitos 

quilómetros de distância, em virtude da sua ocupação profissional, mas não deixa de 

prestar o seu contributo cívico, no clube da localidade onde nasceu. 

Esta relação emocional deriva do local de nascimento, da afirmação das suas 

raízes, ou do local de residência, também ela como sinal de afirmação e integração 

local. Registe-se que vários presidentes são naturais de países que foram colónias 

ultramarinas de Portugal, como sejam os casos de Angola, Brasil, Guiné e 

Moçambique e que, actualmente, residem na área de influência dos respectivos 

clubes. 

Analisemos agora a idade destes directores desportivos. Os presidentes das OF em 

estudo (n=63) apresentam como idade média 51,5 ± 9,2 anos. 
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Figura 4.33 - Distribuição e caracterização dos dados relativos à idade dos DDtop, com 
representação gráfica através de caixa de bigodes 

 

Para melhor caracterizar estatisticamente a distribuição destes dados, importa referir 

que os valores da idade têm um intervalo de variação entre os 30 anos, como valor 

mínimo, e os 74 anos, como valor máximo. O valor de idade que mais se repete é o 

de 53 anos. 

O tempo médio de permanência dos presidentes no cargo é de 5,3 ± 5,6 anos, cujo 

intervalo de variação se situa entre os 1 e os 30 anos. É possível verificar através da 
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figura 4.34 que o maior número de ocorrências no estudo se verifica, para 

presidentes com 1 e 2 anos de exercício do cargo. Entre os três e os oito anos de 

permanência no cargo, a variação da frequência de casos varia entre 2, 3, 5 e 6. 

Temos nove casos individuais que registam uma longa longevidade no cargo de 

presidente, que varia entre os nove e os trinta anos, no exercício destas funções. 
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Figura 4.34 - Registo da frequência de casos do estudo em relação ao tempo de permanência 
dos presidentes, no exercício do cargo ao longo dos anos  

 

O tempo médio dispendido pelos presidentes nas suas funções é de 5,2 ± 3,5 horas, 

num intervalo que varia entre as 1 e as 16 horas por dia. 

O assumir do cargo de presidente, está normalmente relacionado com uma 

experiência directiva, anterior, nas organizações do associativismo desportivo. No 

estudo, em 58,5% dos casos, os presidentes exerceram outros cargos directivos na 

OF que actualmente dirigem. Deste valor percentual, existem três casos (DDtop 3; 9; 

38) em que a sua relação anterior com a organização, está directamente ligada ao 

desempenho das funções como jogador (2) e mais tarde (um deles) como treinador, 

e um outro caso cuja relação se estabeleceu enquanto patrocinador. 
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Apenas 10,1 % dos presidentes em exercício, não desempenharam qualquer outro 

cargo directivo na organização que dirigem. Mas deve-se salientar que destes 

presidentes, 42,9% desempenharam cargos em outras OF. Há dois casos (DDtop 7; 

37), de portadores de experiência directiva anterior, enquanto presidentes de outros 

clubes; um outro caso (DDtop 53) como profissional de futebol em várias OF. 

Analisemos agora se o exercício do cargo de presidente é realizado enquanto 

actividade profissional, mediante remuneração atribuída, e em que regime 

desenvolve esta actividade (em exclusividade, como actividade principal ou 

secundária). Na figura 4.35 encontramos as respostas às questões levantadas. 

 

Figura 4.35 - Percentagem de DDtop, remunerados e não remunerados, e distribuição 
percentual destes directores pelas categorias consideradas no exercício do cargo: (i) em 
exclusividade; (ii) como actividade principal; (iii) como actividade secundária  

 

As diferenças encontradas entre as percentagens relativas aos cargos remunerados 

e o exercício do cargo em exclusividade e como actividade principal, carecem de 

explicação. Estas diferenças resultam do facto de alguns directores exercerem o 

cargo em exclusividade ou como actividade principal, sem contudo serem 

remunerados por isso. Esta situação é possível devido ao facto de existirem 

directores aposentados da sua actividade profissional (e.g. DDtop 30; 46) ou 

também alguns, cujas ocupações profissionais (profissionais liberais ou por conta 

própria) lhes permitem assegurar o normal funcionamento das OF, a tempo inteiro 

(e.g. DDtop 1; 6; 62). 

No que se refere às ocupações profissionais destes directores desportivos, 

registamos um leque variado de actividades.  
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A categoria profissional mais referida no estudo (n=63) é empresário (46,3%), 

seguida de engenheiro civil, construtor civil e desenhador (13%), professor (5,8%), 

Advogado (4,3%), médico (2,9%) gestor (2,9%) comerciante (2,9%) e uma série de 

outras profissões representadas como casos únicos (1,4%), tais como treinador, 

colaborador de agente FIFA, optometrista, técnico oficial de contas (TOC), político, 

funcionário autárquico, empregado de comércio e bancário. 

Os empresários estão representados em larga maioria como categoria profissional, 

relativa às profissões dos DDtop, sendo no entanto demasiado ambígua e imprecisa 

relativamente ao sector de actividade. 

Um outro item de análise, de algum modo relacionado com a actividade profissional, 

é o nível de escolaridade destes directores desportivos. 

Quadro 4.26 - Frequência de casos e respectivos valores percentuais, em relação à 
escolaridade, por níveis de escolaridade, dos DDtop, do estudo (n=61) 
  

  Frequência Percentual % Acumulada 
C Superior com pós graduação 1 1,4 1,6 
C Superior (Licenciatura) 17 24,6 29,5 
C Médio (Bacharelato) 3 4,3 34,4 
12º Ano Escolaridade 8 11,6 47,5 
Ensino Secundário (10º/11º Ano) 12 17,4 67,2 
3º Ciclo Ensino Básico – (9º Ano) 8 11,6 80,3 
2º Ciclo EB – (Ciclo Preparatório) 4 5,8 86,9 
1º Ciclo Ensino Básico (4ª Classe) 8 11,6 100,0 N
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(n=61) 61 88,4 - 
 Casos omissos 8 11,6 - 

Total 69 100,0 - 
 

Os índices de escolaridade da população portuguesa, considerados baixos, 

comparativamente à média dos países comunitários europeus, sendo talvez por este 

facto que os títulos académicos assumam ainda hoje uma deferência muito especial 

nos relacionamentos formais e informais entre as pessoas. 

No futebol e em todos os fenómenos populistas, esta característica não assume esta 

deferência, antes pelo contrário, muitas vezes até é utilizado com um sentido 

depreciativo. O futebol é de facto uma actividade populista e transversal na 

sociedade portuguesa, envolvendo e apaixonando todos os estratos sociais da 

nossa sociedade.  
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Esta característica transversal acaba por se reflectir na distribuição dos níveis de 

escolaridade dos DDtop do futebol nacional. Cerca de 30% dos DDtop têm cursos 

superiores como habilitação académica. Os restantes 70% estão distribuídos pelos 

diferentes níveis de escolaridade, de forma aproximadamente equitativa. 

As áreas de licenciatura destes DD são muito diversificadas, não existindo uma área 

dominante. Registamos contudo os valores mais elevados e significativos para as 

licenciaturas na área de Direito (5,8%), Engenharia Civil (5,8%), Gestão (2,9%), 

Medicina (2,9%) e Contabilidade e Gestão (1,4%).  

O quadro 4.27 mostra-nos como estão distribuídos os DDtop, no que diz respeito à 

escolaridade, analisado anteriormente, e a sua distribuição pelo futebol profissional e 

não profissional. 

Quadro 4.27 - Frequência de casos do estudo (n=61), em relação ao nível de escolaridade dos 
directores desportivos de topo e sua distribuição por nível de competição (Futebol 
Profissional e Futebol não Profissional)  
   

Nível de Competição   
  Profissional Não Profissional 

Total 
  

C Superior com pós graduação 0 1 1 
C Superior (Licenciatura) 11 6 17 
C Médio (Bacharelato) 3 0 3 
12º Ano Escolaridade 3 5 8 
Ensino Secundário (10º/11º Ano) 7 5 12 
3º Ciclo Ensino Básico – (9º Ano) 4 4 8 
2º Ciclo EB – (Ciclo Preparatório) 3 1 4 N
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1º Ciclo Ensino Básico (4ª Classe) 4 4 8 
Total 35 26 61 

 

Por fim apresentamos dados relativos à actividade desportiva dos DDtop. Esta 

abordagem é centrada na actividade desportiva que desenvolvem actualmente e, 

também, na sua vivência desportiva federada do passado. 

Sobre a actividade desportiva destes directores, no estudo encontrámos valores de 

27,5% para aqueles que desenvolvem actividade desportiva regular e valores de 

43,5% para a categoria dos sedentários. 

Nos directores considerados desportivamente activos, encontrámos várias 

actividades que contribuem para este objectivo. Destacamos a prática da 

modalidade de futebol em 57,9% deste universo. A restante percentagem é 
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distribuída por actividades como caça, “jogging”, andar de bicicleta, actividades de 

academia, natação e ténis. 

Quanto à actividade federada, 1/3 (33,3%) destes DD, (33,3%) foram praticantes 

federados da modalidade de futebol. Acrescentamos ainda, que mais 13% dos 

dirigentes, foram praticantes federados de outras modalidades, tais como o andebol, 

o atletismo, o futsal, a natação e o rugby. Considere-se ainda o caso do DDtop44 

que foi federado no futebol e no andebol. 

Registe-se alguns dados adicionais, relativamente aos DDtop praticantes federados 

da modalidade de futebol. Dos 23 (33,3%) que foram praticantes federados, apenas 

3 (4,3%) destes directores (DDtop3; 33; 53), foram praticantes federados 

profissionais da modalidade. Enquanto praticantes profissionais, apenas, um deles 

foi praticante de elite na modalidade. 

A grande maioria destes directores desportivos praticou a modalidade a nível 

amador e apenas 18,8% foram praticantes da modalidade no escalão sénior, já que 

os restantes praticaram a modalidade nos escalões de formação. 

4.2.2 - Director Desportivo Intermédio (DDint) 

Seguindo a estrutura utilizada anteriormente, apresentamos, agora, os resultados 

relativos ao perfil dos DDint. 

As origens geográficas destes DD são, naturalmente, dispersas, até pela 

representação nacional da amostra, e encontrámos uma relação muito próxima, na 

sua generalidade, entre a naturalidade e o local de residência. Algumas das 

divergências registadas resultam do exercício profissional deste cargo que, em 

algumas circunstâncias, promoveram estas deslocalizações. 

Os DDint das OF em estudo (n=61) apresentam como idade média 48,7 ± 10,6 anos.  

Para melhor caracterizar estatisticamente a distribuição destes dados, importa referir 

que os valores da idade têm um intervalo de variação entre os 30 anos e os 68 anos, 

como valor mínimo e valor máximo, respectivamente. O valor de idade que mais se 

repete é 43 anos. 

A figura 4.36 permite-nos verificar graficamente a distribuição dos dados 

relativamente à idade. 
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Figura 4.36 - Distribuição e caracterização dos dados relativos à idade dos DDint, com 
representação gráfica através de caixa de bigodes 

 

O tempo médio de permanência no cargo é de 4 ± 3,3 anos, cujo intervalo de 

variação se situa entre 1 e 14 anos. Através da figura 4.37 podemos ter uma noção 

mais exacta da distribuição dos resultados. 

Tempo Permanência no Cargo do DDint (anos)

1412108642

Std. Dev = 3,26  

Mean = 4

N = 61,002
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Figura 4.37 - Caracterização do tempo de permanecia no cargo, dos directores desportivos 
intermédios (DDint) do estudo (n=61), através de histograma, com os registos de ocorrências 
em categorias de dois em dois anos 
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Constatamos que 83,6% dos directores estão nos cargos há menos de 6 anos, com 

uma frequência elevada (28) de directores que ocupam os cargos há menos de dois 

anos. Num primeiro olhar sobre estes dados concluímos que existe pouca 

estabilidade neste cargo. Se atendermos à vivência do trabalho de campo, a alguns 

dados subjectivos e outros dados, e.g. valor de idade deste agente desportivo que 

mais vezes se repete na amostra (43 anos), aponta para a crescente juventude das 

pessoas que desempenham este cargo nas OF, com preponderância para aquelas 

que são do futebol profissional. 

O tempo médio dispendido pelos DDint, nas suas funções é de 7,1 ± 4,4 horas, num 

intervalo que varia entre as 1 e 15 horas por dia. 

O assumir do cargo de DDint, está normalmente relacionado com uma possível 

experiência directiva anterior, em organizações de associativismo desportivo. Neste 

estudo, em 33,3% dos casos, estes directores exerceram outros cargos directivos, 

na OF, onde se encontram actualmente. Os cargos exercidos anteriormente são 

vários, e destacamos os seguintes: Chefe de Departamento de Futebol Juvenil 

(7,2%), Treinador (4,3%), Secretário Técnico (2,9%), Director de Instalações (2,9%), 

Vogal da Direcção (2,9%), Coordenador do Futebol de Formação (1,4%), etc. 

Salientamos o facto de um dos directores (DDint57) já ter sido presidente do clube. 

No trabalho de campo, aquando da realização da entrevista e da aplicação do 

questionário, constatámos que o DDtop2 e o DDint2 permutam de cargos ao longo 

do mandato (dois anos) um, depois o outro. 

29 % dos DDint em exercício, nunca desempenharam qualquer outro cargo directivo 

na organização que dirigem. Mas destes, 35% desempenharam cargos em outras 

OF. Dois (DDtop11; 44) enquanto presidentes de outros clubes; um (DDtop7) como 

director executivo do andebol de um clube; um (DDint1) exerceu cargo directivo num 

jornal desportivo diário; um (DDint58) foi director de uma associação de bombeiros; 

um (DDint3) foi vice-presidente; um (DDint41) foi director; um (DDint50) foi chefe de 

departamento de futebol, em outros clubes. 

Refira-se ainda o facto de existirem dois directores (DDint54; 57), que para além de 

outros cargos desempenhados na organização actual, foram vice-presidentes de 

uma associação distrital de futebol e da associação nacional dos treinadores de 

futebol. 
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Apresentemos de seguida, através da figura 4.38, a percentagem de DDint que 

exercem o cargo de forma remunerada e em que regime o fazem (exclusividade, 

actividade principal ou secundária). 

 

Figura 4.38 - Percentagem de DDint, remunerados e não remunerados e distribuição percentual 
destes directores pelas categorias consideradas no exercício do cargo: (i) em exclusividade; 
(ii) como actividade principal; (iii) como actividade secundária  

 

Destaque para o número significativo de casos, cujo exercício é remunerado e 

desempenhado em regime de exclusividade e/ou como actividade principal. Este 

dado marca uma tendência e a necessidade de, no futuro, se assumir a gestão do 

futebol de uma forma profissional. Assim, este pode ser entendido como um sinal 

claro de profissionalização do nível intermédio da linha hierárquica das organizações 

desportivas, num futuro próximo, acabando por acontecer o mesmo, a médio prazo, 

nos cargos do topo hierárquico destas organizações. 

De seguida iremos caracterizar as ocupações profissionais e/ou actividades 

profissionais anteriores dos DDint. Registámos um leque variado de categorias 

profissionais que passaremos a descrever.  

Antes, porém, pretendemos tecer algumas considerações: (i) as categorias 

profissionais ainda são muito influenciadas pelos DD (54%) que exercem este cargo 

como actividade secundária; (ii) as categorias profissionais representam actividades 

laborais com características completamente diferenciadas, desde o operário fabril 

até ao advogado, denotando o “caldeirão” de interacção e integração cultural 

existente no associativismo desportivo em geral, e no futebol em particular; (iii) 

notamos uma clara definição das categorias profissionais relatadas, com uma 

ligação profunda ao espectáculo desportivo e ao jogo, enquanto actores desportivos, 

cujas mais valias estão a ser aproveitadas para o desempenho profissional do cargo 

Remuneração do Cargo

Sim
43%

Não
57%

Regime do Exercício do Cargo

39%

7%
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de DDint em OF; (iv) este cargo directivo, enquanto actividade profissional, constituiu 

a primeira profissão de dois jovens DD.  

Retomemos a descrição das ocupações profissionais dos DDint. A categoria 

profissional mais referida, nesta variável do estudo (n=57), foi a de empresário 

(15,9%), seguida de treinador de futebol (11,6%), jornalista (5,7%), jogador 

profissional de futebol (4,3%), comerciante (4,3%), secretário técnico (2,9%) 

construtor civil (2,9%) funcionário público (2,9%) e uma série de outras profissões 

representadas como casos únicos (1,4%), tais como agente FIFA, técnico de 

contabilidade, técnico de informática, funcionário autárquico, professor, professor de 

educação física, empregado de escritório, advogado, metalúrgico, operário fabril, 

vendedor comercial, trabalhador independente, gestor, industrial de restauração e 

gestor bancário. 

Analisemos de seguida o nível de escolaridade destes DDint. O quadro 4.28 mostra 

os resultados encontrados. 

Quadro 4.28 - Frequência de casos e respectivos valores percentuais, em relação à 
escolaridade, por níveis de escolaridade, dos DDint, do estudo (n=58) 
  

  Frequência Percentual % Acumulada 
C Superior (Licenciatura) 10 14,5 17,2 
C Médio (Bacharelato) 3 4,3 22,4 
12º Ano Escolaridade 12 17,4 43,1 
Ensino Secundário (10º/11º Ano) 15 21,7 69,0 
3º Ciclo Ensino Básico – (9º Ano) 10 14,5 86,2 
2º Ciclo EB – (Ciclo Preparatório) 2 2,9 89,7 
1º Ciclo Ensino Básico (4ª Classe) 6 8,7 100,0 
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(n=58) 58 84,1 - 
 Casos omissos 11 15,9 - 

Total 69 100,0 - 
 

Todos os níveis de escolaridade estão representados na distribuição relativa à 

escolaridade dos DDint do futebol nacional. Cerca de 30% destes dirigentes têm 

formação até ao nível do ensino básico. Os restantes 70% estão distribuídos pelos 

diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino secundário até ao ensino superior, 

de forma aproximadamente equitativa com valores aproximados de 20% por cada 

nível. 

A frequência de cursos do ensino superior como habilitação académica, abrange 

22,4% destes DD. As áreas de licenciatura apresentam uma tendência, onde se 
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destaca o desporto e a gestão como áreas dominantes de formação, existindo 

depois outras mais diversificadas. Vejamos os valores respectivos: licenciaturas na 

área do Desporto (30,8%), Gestão de Desporto (15,4%), Gestão (7,7%), Tradutor e 

Interprete (7,7%) Comunicação Social (7,7%) Contabilidade e Gestão (7,7%) Direito 

(7,7%) Orientação Educativa (7,7%) e outra cuja designação, não foi possível 

apurar. 

Apresentamos agora, no quadro 4.29, como estão distribuídos os DDint, no que diz 

respeito ao nível de escolaridade, e a sua representação no futebol profissional e 

não profissional. 

Quadro 4.29 - Frequência de casos do estudo (n=58), em relação ao nível de escolaridade dos 
directores desportivos intermédios e sua distribuição por nível de competição (Futebol 
Profissional e Futebol não Profissional)  
 

Nível de Competição 
  Profissional Não Profissional 

Total 
  

C Superior (Licenciatura) 7 3 10 
C Médio (Bacharelato) 3 0 3 
12º Ano Escolaridade 4 8 12 
Ensino Secundário (10º/11º Ano) 7 8 15 
3º Ciclo Ensino Básico – (9º Ano) 7 3 10 
2º Ciclo EB – (Ciclo Preparatório) 0 2 2 
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1º Ciclo Ensino Básico – (4ª Classe) 1 5 6 
Total 29 29 58 

 

 

Resta-nos apresentar dados relativos à actividade desportiva dos DDint. Esta 

abordagem será centrada na actividade desportiva, que desenvolvem actualmente, e 

também na sua vivência desportiva federada do passado. 

Sobre a actividade desportiva destes directores, no estudo encontrámos valores de 

49,3% para aqueles que desenvolvem actividade desportiva regular e valores de 

30,4% para a categoria dos ditos sedentários. 

Para os directores considerados desportivamente activos, destacamos a prática da 

modalidade de futebol por 79,4% dos elementos deste universo. A restante 

percentagem é distribuída por actividades como andebol, basquetebol, actividades 

de academia, “jogging” e natação. 
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Quanto à actividade federada, 71% dos DDint foram praticantes federados da 

modalidade de futebol. Devemos acrescentar mais um caso (DDint7) que apesar de 

não ter sido praticante de futebol, foi federado em andebol. 

Ainda encontramos uma percentagem de DD (17,4%) que foram praticantes 

federados de outras modalidades, tais como o andebol, o atletismo, o basquetebol, o 

futsal, o karaté, a natação e o voleibol. Com excepção do caso referido 

anteriormente (DDint7) como praticante de andebol, todos os outros casos foram 

praticantes destas modalidades, tendo sido também praticantes federados de 

futebol. 

Registe-se outros elementos relativamente aos DDint, praticantes federados da 

modalidade de futebol. Dos 49 (71%) que foram praticantes federados, 16 (23,2%) 

destes DD, foram praticantes federados profissionais da modalidade. Enquanto 

praticantes profissionais, alguns deles foram praticantes de elevado nível na 

modalidade. Em 4 casos (DDint 15; 17; 18; 35) podemos considerar que foram 

praticantes de elite na modalidade. 

Embora todos os 49 (71%) tenham passado pela prática amadora da modalidade, 

realce para o facto de 33 (47,8%) dos DD terem sido praticantes federados da 

modalidade no escalão sénior. 

4.2.3 - Comparação do DDtop versus DDint 

Após apresentar os resultados do perfil dos DD, por nível hierárquico, pensamos 

justificar-se um registo comparativo destes mesmos dados.  

Iniciaremos esta comparação relativamente à idade dos respectivos DD, conforme 

se expressa na figura 4.39. 

Destaque para uma maior dispersão dos dados nos DDint, apesar dos DDtop 

apresentarem um outlier moderado (caso 18), que lhes aumenta a dispersão. 

Registe-se ainda a tendência para uma idade menor nos DDint. 
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Figura 4.39 - Comparação da variável idade entre os DDtop e DDint, com representação gráfica 
através da caixa de bigodes dos dados 

 

Outro dado que podemos expressar através de figura, é referente ao número de 

horas por dia, dedicado ao serviço da OF.  

DDtop

DDint

Horas / Dia

20151050

3313 16 36

 

Figura 4.40 - Comparação do número de horas por dia, dedicado ao exercício do cargo, entre 
os DDtop e DDint, com representação gráfica através de caixa de bigodes dos dados 
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Neste âmbito, existe uma repetição nas características de distribuição dos dados, 

comparativamente com a idade dos DD, mas com uma tendência de sinal contrário. 

Isto é, o número de horas dispendidas por dia, no exercício das funções, tende a ser 

superior nos DDint. Destaque para 4 outliers (casos 13, 16, 33 e 36). Vejamos a 

figura 4.40.  

Encontramos diferenças estatisticamente significativas na variável, número de 

horas/dia no exercício das funções, entre os DDtop e DDint (Teste Mann-Whitney U= 

1492,5, p=0,031) 

Para obtermos uma visão mais ampla da comparação dos valores encontrados na 

caracterização de cada um dos níveis hierárquicos dos DD, apresentamos o quadro 

4.30, onde estão expressos os valores respectivos, de cada nível, nas seguintes 

variáveis: 

Número total da amostra, média e desvio padrão da idade dos DD, média e desvio 

padrão do tempo de exercício do cargo, média e desvio padrão do tempo por dia 

dedicado ao exercício dos cargos, percentagem de DD não remunerados, 

percentagem de DD que exercem o cargo como actividade secundária, percentagem 

de DD com frequência do ensino superior e ensino secundário, percentagem de DD 

com hábitos regulares de actividade física desportiva, percentagem de DD com 

prática desportiva federada na modalidade de futebol e percentagem de DD com 

prática desportiva federada da modalidade de futebol enquanto profissionais. 

Quadro 4.30 - Análise comparativa resumida entre os DDtop e DDint, relativamente a um 
conjunto de variáveis mais expressivas, da respectiva caracterização 

 DDtop DDint 

Número Total da Amostra (N) 63 61 

Idade dos Directores Desportivos 51,5 ± 9,2 48,7 ± 10,6 

Tempo no Exercício do Cargo 5,3 ± 5,6 4 ± 3,3 

Tempo Dedicado ao Exercício do Cargo (horas / dia) 5,2 ± 3,5 7,1 ± 4,4 

Directores Desportivos Não Remunerados 94 % 57 % 

Actividade Secundária dos Directores Desportivos 85 % 39 % 

DD com Frequência do Ensino Superior  29,5 % 22,4 % 

DD com Frequência do Ensino Secundário 67,2 % 69 % 

DD com Hábitos de Actividade Física Desportiva 27,5 % 49,3 % 

DD com Pratica Desportiva Federada no Futebol 33,3 % 71 % 

DD com Prática Desportiva Federada Profissional  4,3 % 23,2 % 
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4.2.4 - Director Desportivo do Futebol Profissional (DDfutprofis) 

Neste ponto do estudo apresentaremos as características mais marcantes dos 

DDfutprofis, considerando neste caso, todos os DDtop e DDint pertencentes ao 

futebol profissional. 

Os DDfutprofis das OF em estudo (n=68) apresentam uma idade média de 50,4 ± 

9,6 anos. O tempo médio de permanência nos cargos é de 5 ± 4,6 anos, com um 

intervalo de variação entre os 1 e os 24 anos. O tempo médio dispendido por estes 

directores no exercício das suas funções é de 7,8 ± 4,2 horas, com intervalo de 

variação entre 1 e as 16 horas. 

No futebol profissional, registamos 43 (63,2%) DD que exercem o seu cargo sem 

qualquer remuneração e 25 (36,8%) dos DD fazem-no de forma remunerada. 

Quanto ao regime do exercício destes cargos, encontramos a seguinte distribuição: 

24 (35,3%) em regime de exclusividade; 4 (5,9%) como actividade principal; 40 

(58,8%) como actividade secundária. 

Verificámos que 30 (44,1%) dos DDfutprofis desenvolvem actividade física 

desportiva, em oposição a 18 (26,5%) que poderemos considerar de sedentários. A 

actividade física, privilegiada pelos DD desportivamente “activos”, é em larga escala 

(35,4%) preenchida com a prática da modalidade de futebol.  

Quanto ao passado desportivo destes DD, encontramos 36 (52,9%) que foram 

praticantes federados da modalidade de futebol, onde apenas 12 (17,6%) não 

praticaram futebol federado. Curiosamente, encontrámos os mesmos valores, 12 

(17,6%) de DD que foram praticantes profissionais de futebol, exercendo agora 

funções directivas. 

No que respeita à escolaridade dos DDfutprofis, destacamos a existência de 24 

(35,3%) DD com frequência do ensino superior, 21 (30,9%) DD com frequência do 

ensino secundário e 19 (28%) DD com frequência do ensino básico. 
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4.2.5 - Director Desportivo do Futebol Não Profissional (DDfutnãoprofis) 

Aqui apresentaremos as características mais marcantes dos DDfutnãoprofis, 

considerando neste caso, todos os DDtop e DDint pertencentes ao futebol não 

profissional. 

Os DDfutnãoprofis das OF em estudo (n=56) apresentam uma idade média de 49,7 

± 10,5 anos. O tempo médio de permanência nos cargos é de 4,3 ± 4,7 anos, com 

um intervalo de variação entre os 1 e os 30 anos. O tempo médio dispendido por 

estes directores no exercício das suas funções é de 4,1 ± 2,9 horas, com intervalo 

de variação entre 1 e as 12 horas. 

No futebol não profissional, registamos 51 (91,1%) DD que exercem o seu cargo 

sem qualquer remuneração e 5 (8,9%) dos DD fazem-no de forma remunerada. 

Quanto ao regime do exercício destes cargos, encontramos a seguinte distribuição: 

6 (10,7%) em regime de exclusividade; 3 (5,4%) como actividade principal; 47 

(83,9%) como actividade secundária. 

Os DDfutnãoprofis fazem prática regular de actividade física desportiva em 23 

(41,1%) dos casos do estudo, em oposição a 33 (58,9%) que não desenvolvem 

qualquer actividade física desportiva regular. Dos DD que fazem actividade física 

regular, em 26,8% dos casos é ocupada com a modalidade de futebol. 

Quanto ao passado desportivo dos DDfutnãoprofis, encontramos 36 (64,3%) que 

foram praticantes federados da modalidade de futebol e 20 (35,7%) não praticaram 

futebol federado. Apenas 7 (12,5%) DD foram praticantes profissionais de futebol. 

No que respeita à escolaridade dos DDfutnãoprofis, destacamos a existência de 10 

(17,9%) DD com frequência do ensino superior, 26 (46,4%) DD com frequência do 

ensino secundário e 19 (34%) DD com frequência do ensino básico. 

4.2.6 - Comparação do DDfutprofis versus DDfutnãoprofis 

Na comparação entre os DD do futebol profissional e não profissional, apenas 

vamos considerar algumas variáveis do estudo. Estas variáveis estão descritas no 

quadro seguinte, com os respectivos valores para os DD do futebol profissional e 

não profissional. 
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Quadro 4.31 - Analise comparativa entre os DDfutprofis e DDfutnãoprofis, relativamente a um 
conjunto de variáveis mais expressivas da sua caracterização 

 DDfutprofis DDfutnãoprofis

Número Total da Amostra (N) 68 56 

Idade dos Directores Desportivos 50,4 ± 9,6 49,7 ± 10,5 

Tempo no Exercício do Cargo 5 ± 4,6 4,3 ± 4,7 

Tempo Dedicado ao Exercício do Cargo (horas / dia) 7,8 ± 4,2 4,1 ± 2,9 

Directores Desportivos Não Remunerados 43 (63,2 %) 51 (91,1 %) 

Actividade Secundária dos Directores Desportivos 40 (58,8 %) 47(83,9 %) 

DD com Frequência do Ensino Superior  24 (35,3 %) 10 (17,9 %) 

DD com Frequência do Ensino Secundário 21 (30,9 %) 26 (46,4 %) 

DD com Hábitos de Actividade Física Desportiva 30 (44,1 %) 23 (41,1 %) 

DD com Pratica Desportiva Federada no Futebol 36 (52,9 %) 36 (64,3 %) 

DD com Prática Desportiva Federada Profissional  12 (17,6 %) 7 (12,5 %) 

No âmbito da comparação entre os DD do futebol profissional e não profissional, 

encontramos diferenças estatisticamente significativas nas variáveis, número de 

horas/dia dedicadas ao exercício do cargo (Teste Mann-Whitney U=930,5, p=0,000) 

e regime em que estes DD exercem os cargos (Teste Mann-Whitney U=1402, 

p=0,002). 

Nas variáveis, idade dos DD e tempo de permanência nos cargos, não foram 

registadas diferenças estatisticamente significativas, entre os DD do futebol 

profissional e não profissional. 

4.3 - Natureza das Actividades de Gestão 

Os resultados obtidos para cada uma das 19 actividades de gestão consideradas no 

nosso questionário, estão expressos no quadro 4.32, através da média, desvio 

padrão e ranking ordenado em relação às respectivas actividades de gestão no que 

diz respeito à importância, tempo gasto e distribuição da responsabilidade. A 

responsabilidade está hierarquizada em três níveis: (i) presidente (DDtop); (ii) 

director intermédio (DDint); (iii) e treinador. 

De seguida, passamos a destacar os valores mais expressivos do quadro 

apresentado, quanto à importância relativa das actividades, ao tempo gasto relativo 

e à distribuição da responsabilidade pelos níveis hierárquicos, de cada actividade 
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Quadro 4.32 - Média, desvio padrão e ranking das actividades de gestão em relação à 
importância, tempo gasto e distribuição da responsabilidade 
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4.3.1 - Importância das Actividades de Gestão 

De acordo com o ranking de importância, estabelecido pela percepção dos DD como 

as actividades de gestão mais relevantes no bom funcionamento das OF, salientam-

se as seguintes: Gestão Financeira, Desenvolvimento de Receitas, Liderança, 

Avaliação, Assuntos de Jogadores e Definir Staff. 

No outro extremo, encontramos as actividades percepcionadas como as de menor 

relevância: Relações Publicas, Situações Extraordinárias, Disseminação de 

informação e Recolha de Informação  

4.3.2 - Tempo Gasto nas Actividades de Gestão 

Os DD referiram como actividades que solicitam maior ocupação as referentes à 

Gestão Financeira, Liderança, Avaliação, Desenvolvimento de Receitas e Fazer 

Lobby. 
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Figura 4.41 - Valores médios de cada actividade de gestão, em relação à sua importância e 
tempo gasto 
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As actividades onde se despende menos tempo, de acordo com a percepção dos 

DD, foram as seguintes: Situações Extraordinárias, Relações Publicas, Resolução 

de Problemas, Definir Staff e Representação. 

 

4.3.3 - Distribuição da Responsabilidade por Actividades de Gestão 

A distribuição da responsabilidade por cada actividade de gestão, é passível de ser 

repartida por três níveis hierárquicos. Os níveis foram estratificados em relação aos 

presidentes (DDtop) aos directores desportivos intermédios (DDint) e aos 

treinadores (Tr). 

A figura 4.42 expressa de forma clara como os DD do estudo, percepcionam a 

distribuição da responsabilidade, por actividade de gestão nos diferentes níveis 

hierárquicos. 
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Figura 4.42 - Distribuição da responsabilidade por cada actividade de gestão, pelos DDtop, 
DDint e Treinador  

 

Na análise global dos resultados relativos à responsabilidade dos diferentes actores 

desportivos, de acordo com o valor médio encontrado para cada um deles, 

considerando a totalidade das categorias e respectivos itens, constatámos que o 

DDtop apresenta valores de (43,95 ± 8,48), o DDint (42,82 ± 8,48) e o treinador 

(12,94 ± 4,79), conforme valores apresentados no quadro 4.32. 

A partilha de responsabilidade nas actividades de gestão das OF, em termos de 

valores médios absolutos é aproximadamente igual nos dois níveis de DD 

considerados. 
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Apesar desta constatação, através da leitura da figura 4.42, verifica-se que a 

responsabilidade em cada categoria de actividade, se complementa, entre os dois 

níveis de DD. Isto é, salvaguardando algumas excepções, os valores mais elevados 

para o DDtop, numa categoria, são complementados por valores menos elevados 

para o DDint e vice-versa. 

Para o treinador, o perfil de responsabilidade é muito diferente, quando comparado 

com os DD. 

Com vista a um maior detalhe na análise destes resultados, faremos a sua 

abordagem por nível hierárquico. 

4.3.3.1 - Director Desportivo de Topo 
Este DDtop apresenta valores médios de responsabilidade acima dos 50%, em 10 

actividades de gestão, a saber: Representação, Ligação, Fazer Lobby, fazer Política, 

Situações Extraordinárias, Definir Staff, Responsabilidades Associativas, Gestão 

Financeira, Desenvolvimento de Recursos e Marketing.  

Esta participação expressiva, em parte significativa nas diferentes actividades de 

gestão, decorre do estatuto inerente ao cargo que desempenha, como se pode 

constatar na natureza daquelas onde apresenta valores mais altos.  

Destaque para as Situações Extraordinárias, Desenvolvimento de Receitas, Definir 

Staff, Representação, Fazer Lobby e Gestão Financeira. 

As actividades em que o DDtop tem uma menor responsabilidade são: Actividades 

de Rotina, Disseminação de Informação e Recolha de Informação. 

4.3.3.2 - Director Desportivo Intermédio 
O DDint assume maior protagonismo em relação às Actividades de Rotina, 

Disseminação de Informação, Resolução de Problemas, Coordenação, Recolha de 

Informação, e Relações Publicas. Nas 5 primeiras actividades de gestão citadas, 

apresenta valores médios acima dos 50%. 

As actividades, cujos valores médios apresentados são menos expressivos para 

este DD, são as Situações Extraordinárias, Definir Staff, Fazer Política, 

Desenvolvimento de Receitas e Representação. 
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4.3.3.3 - Treinador 
Os valores encontrados para a responsabilidade do treinador, nas várias categorias 

de gestão, assumem uma participação moderada e pouco expressiva. 

Das 19 categorias de actividade, são atribuídas responsabilidades ao treinador, com 

valores baixos, em 7. Nas restantes 12 actividades os valores são residuais. 

Os valores médios com maior relevância foram encontrados para as actividades de 

Liderança, seguindo-se as actividades de Recolha de Informação, Avaliação, 

Disseminação de Informação e Assuntos de Jogadores, que assumem papel de 

algum relevo. 

4.3.4 - Associação entre as variáveis Importância, Tempo Gasto e 

Distribuição da Responsabilidade (n=69) 

A associação existente entre as variáveis em estudo, foi obtida através do 

coeficiente de correlação de Spearman, conforme mostra o quadro seguinte. 

Quadro 4.33 - Correlação entre a importância, tempo gasto e distribuição da responsabilidade 
pelo DDtop, DDint e treinador (N=69) 
 

    Tempo Gasto DDtop DDint Treinador 

rS 0,595(**) -0,001 0,257(*) -0,322 (**)  
Importância Sig. 0,000 0,997 0,033 0,007 

rS - 0,088 0,205 -0,402(**)  
Tempo Gasto Sig. - 0,470 0,092 0,001 

rS - - -0,689(**) -0,277(*)  
DDtop Sig. - - 0,000 0,021 

rS - - - -0,360(**)  
DDint Sig. - - - 0,002 

 
Legenda: **  p≤ 0.01; *  p ≤ 0.05 
 

A relação entre a importância das actividades de gestão e o tempo gasto nessas 

actividades têm uma associação positiva (rS=0,60, p=0,000). Ou seja, quanto maior 

a percepção da importância de cada actividade de gestão, maior é o tempo gasto 

nessas actividades. Também encontrámos uma relação menos expressiva, negativa 

mas significativa, entre a importância e a percentagem de responsabilidade 

assumida pelo treinador (rS=-0,32, p=0,007) 
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O valor mais elevado na relação entre variáveis foi constatado entre a percentagem 

de responsabilidade do DDtop e o DDint. Esta associação apresentou o valor mais 

elevado, sendo embora ela negativa (rS=0,69, p=0,000). 

Apesar de existirem outras associações significativas, o seu grau de relação é pouco 

expressivo. 

4.3.5 - Comparação entre Futebol Profissional e Não Profissional 

Realizámos a comparação da natureza das actividades de gestão entre as 

organizações do futebol profissional e não profissional, através de técnicas de 

estatística inferencial, não-paramétrica40. A comparação foi realizada de acordo com 

as dimensões (importância, tempo gasto e distribuição da responsabilidade) e as 

categorias de actividades de gestão (Representação; Liderança; Ligação; Relações 

Públicas; Recolha de Informação; Disseminação de Informação; Fazer “Lobby”; 

Fazer Política; Resolução de Problemas; Assuntos dos Jogadores; Situações 

Extraordinárias; Definir “Staff”; Coordenação; Avaliação; Actividades de Rotina; 

Responsabilidades Associativas; Gestão Financeira; Desenvolvimento de Receitas e 

Marketing), consideradas no modelo de análise do estudo. 

A apresentação dos resultados segue a estrutura utilizada anteriormente, de acordo 

com as dimensões importância, tempo gasto e distribuição da responsabilidade. Em 

relação a cada uma destas dimensões, apenas serão apresentados os resultados 

relativos às actividades de gestão, onde foram encontradas diferenças significativas 

entre o futebol profissional e não profissional. 

4.3.5.1 Importância 
 

De acordo com o tratamento dos dados, encontrámos diferenças estatisticamente 

significativas entre o futebol profissional e não profissional, nas actividades de 

gestão relativas às seguintes categorias: Ligação, Fazer Lobby e Situações 

Extraordinárias. 

Os resultados obtidos podem ser consultados no quadro 4.34. 

 

                                                 
40 Utilizamos o teste Mann-Whitney  U  
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Quadro 4.34 - Comparação entre futebol profissional e não profissional, na dimensão 
importância 

Actividades de Gestão Mann-Whitney (U) p 

Ligação 361,5 0,006 

Fazer Lobby 329 0,002 

Situações Extraordinárias 402,5 0,025 

4.3.5.2 - Tempo Gasto 
Nesta dimensão de análise foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas em relação à maioria das categorias de actividades de gestão. Apenas 

houve quatro categorias de actividades, onde não existiram diferenças significativas 

entre o futebol profissional e o não profissional. Estas categorias foram: Liderança, 

Disseminação de Informação, Avaliação e Desenvolvimento de Receitas. 

Quadro 4.35 - Comparação entre futebol profissional e não profissional, na dimensão tempo 
gasto 

Actividades de Gestão Mann-Whitney (U) p 

Representação 358 0,006 

Ligação 275,5 0,000 

Relações Publicas 419,5 0,043 

Recolha de Informação 387,5 0,016 

Fazer Lobby 259,5 0,000 

Fazer Política 360,5 0,006 

Resolução de Problemas 357 0,005 

Assuntos de Jogadores 358 0,005 

Situações Extraordinárias 302,5 0,001 

Definir Staff 346,5 0,004 

Coordenação 274,5 0,000 

Actividades de Rotina 331 0,002 

Responsabilidades Associativas 274,5 0,000 

Gestão Financeira 227,5 0,000 

Marketing 286,5 0,000 
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Os resultados obtidos para cada actividade de gestão e onde foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas, são apresentados no quadro 4.35. 

 

4.3.5.3 - Distribuição da Responsabilidade 
A distribuição da responsabilidade nas actividades de gestão consideradas no 

estudo, foi repartida por três níveis hierárquicos: DDtop, DDint e treinador. 

Apresentaremos os resultados encontrados de acordo com a responsabilidade de 

cada um destes actores desportivos. 

4.3.5.3.1 - DDtop 

Encontrámos diferenças estatisticamente significativas quanto à responsabilidade 

dos DDtop, em relação às actividades de Assuntos de Jogadores, Gestão Financeira 

e Marketing, entre o futebol profissional e não profissional 

Em relação à actividade de Disseminação de Informação (U=430,5 , p=0,060), 

apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas, entre o futebol 

profissional e não profissional, pelo valor encontrado, achamos que deve ser 

referenciado. 

Os resultados obtidos podem ser consultados no quadro 4.36. 

 

Quadro 4.36 - Comparação entre futebol profissional e não profissional, na dimensão 
responsabilidade do DDtop 

 
Actividades de Gestão Mann-Whitney (U) p 

Assuntos de Jogadores 409,5 0,033 

Gestão Financeira 371 0,009 

Marketing 407,5 0,030 
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4.3.5.3.2 - DDint 

No caso da responsabilidade do DDint, encontrámos diferenças estatisticamente 

significativas nas actividades de Fazer Política, Coordenação, Avaliação, Gestão 

Financeira e Marketing, entre o futebol profissional e não profissional. 

O quadro 4.37 mostra-nos em detalhe, os resultados do teste de comparação. 

 

Quadro 4.37 - Comparação entre futebol profissional e não profissional, na dimensão 
responsabilidade do DDint 

Actividades de Gestão Mann-Whitney (U) p 

Fazer Política 407,5 0,031 

Coordenação 390,5 0,018 

Avaliação 293 0,000 

Gestão Financeira 368 0,008 

Marketing 417 0,040 

 

Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas, em relação às 

actividades de Assuntos de Jogadores (U=427, p=0,054), na comparação entre o 

futebol profissional e não profissional, pela fronteira do valor encontrado, achamos 

que deve ser referenciado. 

4.3.5.3.3 - Treinador 

 

Finalmente, no que respeita à responsabilidade do treinador, a comparação, entre o 

futebol profissional e não profissional, revelou-nos que existem diferenças 

estatisticamente significativas em 11 actividades de gestão do estudo. A saber: 

Relações Públicas, Disseminação de Informação, Fazer Lobby, Fazer Política, 

Resolução de Problemas, Assuntos de Jogadores, Situações Extraordinárias, Definir 

Staff, Coordenação, Avaliação e Marketing. 

O detalhe dos respectivos resultados surge no quadro 4.38. 
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Quadro 4.38 - Comparação entre futebol profissional e não profissional, na dimensão 
responsabilidade do Treinador 

Actividades de Gestão Mann-Whitney (U) p 

Relações Publicas 322 0,001 

Disseminação de Informação 324 0,001 

Fazer Lobby 440,5 0,033 

Fazer Política 399,5 0,024 

Resolução de Problemas 373,5 0,002 

Assuntos de Jogadores 299 0,000 

Situações Extraordinárias 436 0,023 

Definir Staff 304 0,000 

Coordenação 324,5 0,001 

Avaliação  225 0,000 

Marketing 447,5 0,050 

 

4.3.6 - Comparação entre I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B 

Seguindo a mesma orientação e metodologia do tópico anterior (4.5), realizámos a 

comparação dos resultados em função dos patamares de competição a que cada 

OF pertencia (I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B). Aqui, a comparação foi realizada 

entre os três grupos, relativamente às dimensões (i) importância; (ii) tempo gasto; 

(iii) e distribuição da responsabilidade. Nesta comparação, utilizámos, de forma 

igual, as categorias de actividades de gestão. 

A comparação entre os grupos foi igualmente realizada através de técnicas de 

estatística inferencial, não-paramétrica41, só que neste caso, com um procedimento 

estatístico diferente. 

 

 

                                                 
41 Utilizamos o Teste Kruskal-Wallis 
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4.3.6.1 - Importância 
Quando comparámos os três patamares de competição entre si, em relação à 

dimensão importância, apenas encontrámos diferenças estatisticamente 

significativas, nas actividades de Ligação (χ2=7,53; p=0,023) e Fazer Lobby 

(χ2=9,87; p=0,007).  

Salientamos actividades de Situações Extraordinárias (χ2=5,77; p=0,056) e Assuntos 

de Jogadores (χ2=5,46; p=0,065), cujas diferenças estão muito próximas de serem 

significativas. 

4.3.6.2 - Tempo Gasto 
No que respeita ao tempo gasto, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas na maioria das actividades de gestão, quando comparamos os três 

patamares competitivos 

Quadro 4.39 - Comparação entre I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B, na dimensão tempo gasto 

Actividades de Gestão χ2 p 

Representação 7,76 0,021 

Ligação 14,40 0,001 

Relações Publicas 6,56 0,038 

Recolha de Informação 6,42 0,040 

Fazer Lobby 15,92 0,000 

Fazer Política 7,70 0,021 

Resolução de Problemas 7,83 0,020 

Assuntos de Jogadores 9,62 0,008 

Situações Extraordinárias 12,80 0,002 

Definir Staff 9,97 0,007 

Coordenação 18,10 0,000 

Actividades de Rotina 9,71 0,008 

Responsabilidades Associativas 16,67 0,000 

Gestão Financeira 19,42 0,000 

Marketing 13,85 0,001 
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As excepções encontradas são em relação às actividades de Liderança, 

Disseminação da Informação, Avaliação e Desenvolvimento de Receitas. 

O quadro 4.39 apresenta os resultados relativos às actividades onde existem 

diferenças estatisticamente significativas. 

 

4.3.6.3 - Distribuição da Responsabilidade 
Na dimensão relativa à distribuição da responsabilidade por cada um dos níveis 

hierárquicos considerados (DDtop, DDint e treinador), apresentamos de seguida os 

valores encontrados para cada categoria de actividades de gestão desenvolvidas, na 

comparação entre os diferentes níveis de competição considerados no estudo (I 

Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B). 

Apresentaremos apenas, nos quadros, as categorias de actividades de gestão que 

revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os diferentes patamares de 

competição, de acordo com os DDtop, DDint e treinador. 

4.3.6.3.1 - DDtop 

No caso da responsabilidade dos DDtop, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os diferentes patamares de competição, nas 

seguintes actividades de gestão: Resolução de Problemas; Assuntos de Jogadores; 

Gestão Financeira; e Marketing. Os valores encontrados estão expressos no quadro 

4.40. 

 

Quadro 4.40 - Comparação entre I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B, na dimensão 
responsabilidade do DDtop 

Actividades de Gestão χ2 p 

Resolução de Problemas 7,85 0,020 

Assuntos de Jogadores 6,46 0,040 

Gestão Financeira 6,86 0,032 

Marketing 6,77 0,034 

 



Capítulo IV – Apresentação de Resultados 
______________________________________ 

 252

4.3.6.3.2 - DDint 

Para os DDint, de acordo com os procedimentos descritos anteriormente, foram 

encontradas diferenças relativas às actividades de Resolução de Problemas; 

Coordenação; Avaliação; Gestão Financeira; e Marketing, entre os diferentes níveis 

de competição. Os resultados encontrados fazem parte do quadro 4.41. 

Quadro 4.41 - Comparação entre I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B, na dimensão 
responsabilidade do DDint 

Actividades de Gestão χ2 p 

Resolução de Problemas 6,24 0,044 

Coordenação 7,58 0,023 

Avaliação 14,45 0,001 

Gestão Financeira 7,07 0,029 

Marketing 7,02 0,030 

4.3.6.3.3 - Treinador 

Em relação ao cargo de treinador, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas nas actividades de: Relações Publicas; Disseminação da Informação; 

Resolução de Problemas; Assuntos de Jogadores; Definir Staff; Coordenação; e 

Avaliação. 

Quadro 4.42 - Comparação entre I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B, na dimensão 
responsabilidade do treinador 

Actividades de Gestão χ2 p 

Relações Publicas 12,18 0,002 

Disseminação de Informação 10,71 0,005 

Resolução de Problemas 10,29 0,006 

Assuntos de Jogadores 12,42 0,002 

Definir Staff 13,75 0,001 

Coordenação 10,68 0,005 

Avaliação 21,65 0,000 
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Estes resultados são referidos no quadro 4.42, onde está expresso os valores da 

comparação, relativa à dimensão da responsabilidade do treinador, entre as 

organizações da I Liga, Liga de Honra e 2ª Divisão B, no que respeita às actividades 

de gestão desenvolvidas. 
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Capítulo V -  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

“(…) limitou-se a repetir o passado, sem se atrever a questionar-se a si própria e, em 

funções dos resultados, arriscar ensaiar a mudança, quer dizer, “a dar um passo no 

desconhecido” (…) encontrar esse espaço mínimo de diálogo, de forma a ser possível 

idealizar uma estratégia partilhada de organização do futuro, que na nossa opinião, 

passa por uma ruptura com o passado e a consequente mudança de paradigma.” 

Pires, G. (2001) 

 

Depois de uma apresentação detalhada e exaustiva dos resultados do estudo, neste 

capítulo vamos proceder à discussão dos elementos mais significativos e apresentar 

algumas reflexões pessoais, alicerçadas na experiência pessoal, resultante da nossa 

actividade profissional, vivência empírica decorrente da elaboração do estudo e 

opinião de diferentes autores, referidos na revisão da literatura. 

A opção metodológica, de separação da apresentação dos resultados e respectiva 

discussão, insere-se na preocupação de orientar a discussão dos resultados de 

acordo com os objectivos formulados para a elaboração deste estudo. 

Em função do vasto leque de variáveis consideradas no estudo, a discussão de cada 

um dos dados, per si, poderia tornar esta tarefa demasiado extensa (ainda que 

pertinente), retirando alguma capacidade de síntese e sobretudo, deixando esta 

abordagem menos focalizada nos grandes objectivos formulados, no primeiro 

capítulo do nosso estudo. 

Este será o azimute orientador do caminho a seguir durante a discussão dos dados 

do estudo, considerando nós que, será esta a melhor estratégia para não nos 

perdermos na quantidade e complexidade das questões que os dados podem 

suscitar. 

A coerência conceptual do estudo será mantida em função dos objectivos definidos 

para o estudo. A exposição que se segue, considerou os cinco grandes objectivos 

do estudo e as respectivas questões que cada um deles encerra. 
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5.1 - 1º Objectivo 

A formulação do primeiro objectivo definido para o nosso estudo, pode ser 

apresentado sob a forma de uma pergunta: como se caracterizam, de forma geral, 

as organizações desportivas do futebol, a participar nos quadros competitivos 

profissionais e não profissionais, em Portugal? 

Para responder à primeira questão da nossa investigação, fundamentamo-nos nos 

dados relativos à sua caracterização geral, e estes estão agrupados em informação 

relativa à sua localização geográfica, data de fundação, modelo de gestão, número 

de associados e informação disponível na Internet. 

Aquando da apresentação dos resultados, já tínhamos deixado transparecer as 

assimetrias existentes na distribuição geográfica das OF. As razões para explicar 

este facto, não são, nem podem ser, apenas de natureza desportiva. 

O desenvolvimento desportivo de uma região, não está apenas dependente da sua 

centralidade, demografia, acessibilidades, recursos materiais e financeiros, etc. 

Apesar da sua dependência da inter-relação de todos estes factores, sociais, 

culturais, económicos e políticos, são certamente os políticos (ou a ausência de uma 

política desportiva) que determinam, em larga medida, o desenvolvimento regional. 

Na revisão bibliográfica, quando abordámos a organização do futebol e respectiva 

divulgação pelo mundo, foi possível constatar os diferentes factores que 

contribuíram para o desenvolvimento da modalidade (Crespo, 1978b, 1987; Serôdio-

Fernandes, 1999). Chegámos mesmo a apresentar o modelo de difusão global do 

futebol e fluxos migratórios (Magee e Sugden, 2002) que ajudam a perceber esta 

dinâmica complexa. Devemos ainda associar, alguns dos factores que ainda hoje 

dificultam o desenvolvimento da modalidade e das OF (Sloane, 2001; Frick, 1998), 

contribuindo desta forma para uma melhor caracterização destas organizações e do 

desenvolvimento actual do futebol (Nunes, 2002). 

A idade ou a data de fundação das OF, foi outro dos indicadores utilizados para 

ajudar a caracterizar estas organizações. A idade média destas organizações é 73 

anos. 

Apesar de alguns estudos, nomeadamente os de Crespo (1978a) e Teixeira de 

Sousa (1986, 1988), fazerem referência aos períodos dos anos trinta e setenta, onde 
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a criação de clubes se destacou ao longo do séc. XX, no nosso estudo estes 

períodos situaram-se nas segunda, terceira e quarta décadas, do mesmo século. 

O facto de maior relevo no séc. XX, no que respeita à criação de OF, é sem margem 

para dúvidas o aparecimento e a criação de várias OF, com uma ligação 

sociocultural muito forte aos clubes existentes, mas com um novo enquadramento 

legal: as Sociedades Anónimas Desportivas. 

Os anos noventa são marcantes nesta matéria, não só pelos vários normativos 

legais (Leio 1/90; DL nº 146/95; DL nº 67/97) que foram produzidos na legislação 

desportiva portuguesa, mas também pela crescente comercialização do futebol. 

Westerbeek e Smith (2003) fazem precisamente referência a esta década, como 

sendo a origem da comercialização e industrialização do futebol. Aliás, este ocupa 

um tema de destaque na obra destes autores que versa sobre a visão empresarial 

do desporto, num mercado global. 

A difícil situação económico-financeira das OF, de modo geral, cria condições 

favoráveis à abertura e implementação de novos modelos de gestão, mais 

transparentes e sobretudo mais eficientes. 

As SAD’s constituíram uma janela de oportunidades e de esperança para a 

resolução dos múltiplos problemas que as OF vivem, em Portugal. Os mais 

optimistas (Pereira, 1998; Tadeu, 1997; Roquette, 1997, Madaleno, 1997), julgavam 

ter encontrado a solução para todos os males do futebol nacional, mas cedo se 

percebeu que esta não poderia ser apenas uma mudança superficial e de aparência. 

Isto ajuda a explicar os dados do nosso estudo (n=69), onde encontrámos apenas 

23% das organizações com um modelo de gestão com base nas SAD’s. A grande 

maioria das OF (64%) continuam a utilizar como modelo de gestão a “direcção”. Os 

13% de organizações que são geridas por uma comissão administrativa, são 

consideradas como a parte visível (ponta do iceberg) das dificuldades em constituir 

os órgãos sociais tradicionais das organizações desportivas. 

Os problemas, nomeadamente económico-financeiros, têm sido alvo de estudo por 

diferentes autores e em relação às diferentes ligas europeias (Cueto, 2000; Canal e 

Díaz, 2000; Durant, 1995; Quantin, 1995; Garcia e Rodriguez, 2003; Barajas, 2002, 

2003, 2005; Sloane, 2001; Frick, 1998).  
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A preocupação central dos diferentes estudos está localizada na viabilidade das OF, 

face aos novos desafios da actualidade. A sua sobrevivência passa por respostas 

eficientes por parte daqueles que têm a responsabilidade de dirigir estas 

organizações. 

O nosso estudo mostrou que o valor médio de pessoas directamente envolvidas na 

direcção dos destinos das OF é de 17 pessoas, mas considerou também que o acto 

de gestão diária é reduzido a um intervalo de duas a cinco pessoas. Mesmo para 

uma OF de grande dimensão, o núcleo duro de decisão é sempre reduzido, muito 

particularmente no que se refere ao futebol. 

Apesar do reduzido número de pessoas envolvidas na direcção operacional, a 

tendência marcante dos últimos anos, é para que estas pessoas exerçam estas 

funções em exclusividade. Isto é, cada vez mais as pessoas que desempenham 

funções de administração das OF, fazem-no a tempo inteiro e de forma profissional 

(Martins e Venda, 2004; Kaiser e Schütte, 2004; Almeida, 2004, 12 de Janeiro). 

Reside aqui um dos aspectos que, nos próximos anos, se vai acentuar e ao qual a 

normalização legal já abriu caminho, mas que, no entanto, importa aprofundar: 

definição e implementação da carreira de director desportivo (gestor) profissional. 

Esta será matéria a desenvolver, quando se abordar os RH das OF. 

Retomando a questão da dimensão das organizações, esta sempre influenciará a 

constituição dos órgãos sociais, resultado da mobilização social que é capaz de 

gerar, em termos locais ou nacionais.  

De qualquer modo, nos últimos tempos, a tendência é contrária àquela que reinou 

na procura do clube mais eclético. Hoje as organizações procuram soluções para a 

sua viabilidade e sustentabilidade, com base na redução das modalidades com 

estatuto profissional.  

Em Portugal apenas três modalidades apresentam competições profissionais 

(Futebol, Basquetebol e Andebol), havendo ainda algumas situações pouco claras, 

ou melhor, onde o profissional e o não profissional se misturam. 

Os clubes em Portugal, com maior tradição no futebol, focalizaram-se em menos 

modalidades ou, em alternativa, têm diferenciado claramente a gestão do futebol das 

restantes modalidades existentes. Quer através da criação de SAD para o futebol, 
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quer através de uma separação funcional departamental, os clubes procuram uma 

diferenciação administrativa e financeira entre as eventuais modalidades existentes. 

No passado, as modalidades ditas amadoras, contribuíam para o ecletismo dos 

clubes e eram vistas como potenciais fontes de receitas acrescidas para investir no 

futebol. Ao abrigo desta prática amadora, os clubes cumpriam uma função social 

perante os seus associados (também considerada como uma via de captação de 

novos associados) e justificavam as verbas atribuídas pelo estado ao associativismo 

desportivo. 

A justificação destes apoios, decorria das modalidades amadoras ou, em alternativa, 

da actividade desenvolvida pelo futebol de formação. 

A classificação da dimensão das OF em função do número de associados, foi a 

estratégia encontrada para fazer a separação estrutural entre as OF do estudo. Esta 

metodologia já tinha sido utilizada por Santos (2001), no estudo da estratégia dos 

clubes desportivos, em função da sua dimensão. 

Neste estudo sobre o futebol em Portugal, facilmente se detectou de forma 

diferenciada, as três grandes organizações desportivas nacionais que, ao longo dos 

anos, têm contribuído para a animação da cultura desportiva do país. As outras OF, 

menores (alguma distância em termos de mobilização), tentam a sua emancipação 

desportiva e económica, carregadas de um grande significado regional, utilizando o 

futebol para fazer a sua afirmação nacional, em alguns casos contra um rival dos 

tradicionais grandes. 

A grande maioria das OF do estudo, no que se refere à sua dimensão, situa-se na 

categoria de “pequenas OF”, por apresentarem um número de associados que varia 

entre os 500 e os 10 000. 

Por fim, introduzimos um elemento pouco tradicional na caracterização geral das 

OF: a disponibilização ou não de sítio oficial na vulgarmente designada Internet, 

como reflexo da evolução dos tempos. Estando nós em plena era da informação e 

do conhecimento, esta questão pareceu-nos reveladora da adaptação ao tempo em 

que vivemos, até pelos resultados encontrados. 

Do universo do estudo, constatámos que mais de 50% das OF estão identificadas 

com esta nova ferramenta de comunicação. No caso das OF das competições 

profissionais, os sítios estão disponíveis em 82% dos casos. Acreditamos que este 
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número tem tendência para evoluir para uma cobertura total, nas OF das 

competições profissionais, dado os diferentes factores, que num futuro próximo o 

podem condicionar.  

Um desses factores é a adopção desta ferramenta, pelas entidades que 

regulamentam e organizam as competições, nomeadamente a LPFP, a FPF e as 

associações distritais, condicionando os respectivos clubes a utilizarem estes 

serviços de intercâmbio de informação. 

Registe-se apenas como curiosidade que, só recentemente a LPFP implementou e 

disponibilizou este serviço, sendo na actualidade um serviço largamente utilizado, 

não apenas pelos respectivos associados, mas também pelo cidadão comum que 

pretende obter alguma informação sobre as competições profissionais.  

Ao nível destas organizações, que mobilizam enormes comunidades de pratica 

(CoP) e comunidades de interesse (CoI), faz todo o sentido o aperfeiçoamento desta 

ferramenta, sendo até necessário disponibilizar serviços de Intranet, nomeadamente 

para os respectivos sócios e agentes desportivos directamente envolvidos nestas 

competições (árbitros, observadores, jogadores, treinadores, dirigentes, etc. 

Esta ferramenta encontra paralelo no telefone, fax e computador pessoal, num 

passado recente, onde tais instrumentos simbolizavam a tecnologia de ponta, nas 

relações comunicacionais destas organizações com o exterior. 

O actual meio de comunicação, apresenta mais valias significativas em relação aos 

anteriores (continuando estes a serem utilizados), pelas possibilidades que oferece e 

sobretudo pelos serviços que disponibiliza. 

Estas razões não são alheias à forte implementação verificada e às novas 

possibilidades de comunicação e merchandising que tal ferramenta possibilita e/ou 

venha a possibilitar (Rodrigues, 2001, 2003; Cunha, 2005; Harada, 2002; Riera e 

Resende, 2004). 

5.2 - 2º Objectivo 

Como se caracterizam os recursos humanos e materiais das OF, dos quadros 

competitivos profissionais e não profissionais, em Portugal? 
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Para responder à segunda questão, da nossa investigação, em resultado da 

abrangência que ela encerra, optámos por subdividir a resposta em duas direcções: 

(i) uma relativa aos RH envolvidos nestas OF; (ii) outra, relativa aos aspectos 

relacionados com os recursos materiais das mesmas. 

Apesar da abordagem genérica realizada anteriormente, sobre as pessoas na 

gestão das OF (abordagem quantitativa dos órgãos sociais), importa agora fazer 

uma análise mais consistente aos RH das organizações em estudo.  

Esta análise aos RH, de acordo com a lógica seguida na apresentação dos 

resultados, considera os diferentes agentes desportivos nas seguintes categorias: 

directores, técnicos desportivos, técnicos de apoio logístico e jogadores. 

De todos os RH, os directores, merecem-nos uma atenção especial em virtude 

destes ocuparem o núcleo central da nossa investigação. As pessoas com missões 

de direcção nas OF, são o alvo central do nosso estudo. Mas estes DD, tal qual os 

definimos em sentido lato, apresentam várias designações que importa discriminar, 

para melhor especificar as suas atribuições, responsabilidades e hierarquia. 

Por outras palavras, pretendemos enumerar os vários cargos existentes nas OF e 

saber qual a designação atribuída ao cargo, qual a sua localização na estrutura e 

que estatuto têm estes DD na hierarquia da organização, identificámos claramente 

dois níveis hierárquicos distintos: os DDtop e os DDint. 

O nível intermédio de gestão das organizações, onde se situam hierarquicamente os 

DDint, é onde existe uma maior variabilidade de designações para o cargo de 

director. 

Se, algumas designações nos reportam de forma directa para as responsabilidades 

e atribuições (e.g. director de instalações, director financeiro, director de 

comunicação e imprensa, etc.), outras existem em que a designação não é 

totalmente esclarecedora. 

Debrucemo-nos sobre estes últimos casos. Os de maior interesse, em termos de 

análise, são os casos dos DD, os directores gerais (DGer) e os directores técnicos 

(DTéc). 

Destes cargos, o de Director Técnico é aquele que, como a própria designação 

deixa antever de forma explícita, tenta fazer a ponte entre as questões técnicas e 
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directivas. Este cargo assume uma preponderância eminentemente técnica, cujo 

desempenho profissional, por norma, é ocupado por pessoas com formação técnica 

na modalidade. 

Poderá ser entendido como um Manager, vulgarmente utilizado em Inglaterra, já que 

no nosso país não é muito usual. Entre nós, estas competências são normalmente 

assumidas pelo treinador principal, não sendo por isso habitual a existência do cargo 

de DTéc, nas OF. 

Quando existe, ao nível dos clubes e SAD’s, pode ser assumido em acumulação 

com o cargo de treinador ou, em alternativa, pode ser desempenhado por um ex-

treinador, de mérito reconhecido, que na circunstância apenas se dedica ao cargo 

de DTéc, sem qualquer responsabilidade no treino directo com as equipas. 

A designação do cargo de DTéc tem uma longa história, mesmo em termos 

normativos, no domínio das federações e associações de modalidade. Isto já fora 

constatado nos estudos de Marcelino (1997); Marcelino, Pires e Colaço (1998). 

Para complementar esta análise, julgamos oportuno a transcrição das palavras do 

treinador da actualidade mundial, José Mourinho, quando afirma:  

“no momento em que o FC Porto deixou o seu modelo tradicional e passou a ser uma 

SAD, caminhou para um novo modelo de gestão, com o poder a deixar de estar 

totalmente centralizado nas figuras do presidente e do treinador. 

(…) Criaram-se, então, novos cargos para a estrutura dirigente, que resultaram na 

descentralização do poder. Em meu entender, a chave do sucesso portista residia, muito 

justamente, na centralização de poder nas figuras, como disse, do presidente e do 

treinador.  

Por outro lado, o clube tinha vivido, até então, numa situação de equilíbrio económico, 

mas à justa, que se traduzia em políticas de contratações, empréstimos e dispensas 

extremamente rigorosas. Com o encaixe realizado na criação da SAD, e, um par de anos 

depois, com o aumento de capital, o clube viveu uma situação de desafogo económico 

nunca antes visto.  

Essa situação financeira e as mudanças na estrutura permitiram ao clube pensar de 

outra forma. E o resultado - julgo - foi claro: gastou-se e contratou-se sem a atenção, a 

preocupação e o rigor de quem não pode falhar. Acabou por ser um caminho normal 

mas que levou a alguns erros desportivos e de gestão.” Lourenço e Mourinho (2004 p. 

102). 
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Além da questão do poder estar centrado no treinador e no presidente, no modelo 

apresentado, ressalta que as SAD’s, resultantes do novo modelo de gestão, 

originaram o aparecimento de novos cargos ou pelos menos proporcionaram este 

cenário. 

Na actualidade, constatamos a afirmação dos cargos de DD e de DGer, em contexto 

profissional. O primeiro, surge como versão actualizada do DTéc e com missões 

mais abrangentes, deixando mesmo alguma ambiguidade na delimitação da sua 

actuação; o segundo, numa perspectiva empresarial, com totais responsabilidades 

sobre a área de intervenção, neste caso o futebol. 

Os Dger para o futebol, ou também designados de directores executivos para o 

futebol, acabam por ter uma aproximação funcional ao cargo de chefe de 

departamento de futebol, pelas responsabilidades e atribuições que desempenha. 

Esta designação (DGer) é mais usual quando se trata das OF profissionais, cujo 

modelo de gestão é SAD e a administração executiva é exercida de forma 

profissional e em regime de exclusividade. 

Nas OF, onde os cargos de direcção não são exercidos de forma profissional, é 

usual encontrarmos o cargo de chefe de departamento de futebol. 

Por se tratarem de designações relativamente recentes no mundo do futebol, 

principalmente os casos do DD e DGer, ainda existe alguma dificuldade de 

diferenciação entre eles, nomeadamente no plano funcional, levando-nos a pensar 

que se trata de uma questão de moda e/ou a imitação de alguns clubes de 

referência do continente europeu. 

Pretendemos ainda referir que o conceito associado a DD, nestas circunstâncias, 

apresenta uma visão mais particularizada, restrita e específica. Isto é, se 

entendermos o conceito de DD, no sentido lato, qualquer dos cargos de direcção de 

uma organização desportiva, pode ser entendido como um dos seus DD. 

Numa abordagem mais restrita, referimo-nos a alguém que está num nível 

intermédio da hierarquia organizacional, com responsabilidades nas decisões 

operacionais e executivas da gestão do futebol. Com base nas políticas estratégicas 

definidas para a organização, pelos gestores de topo, compete a este gestor 

intermédio, fazer a operacionalização das mesmas. 
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Neste caso concreto, o DD tem o poder que lhe advém da sua posição, intermédia e 

operacional, na linha hierárquica da organização. De acordo com as competências 

de gestor de linha intermédia, descritas por Pires (1998b, 2003, 2005a), este cargo é 

caracterizado pelo desempenho de competências interpessoais, onde as tarefas de 

concepção, informação, inter-relação e de decisão são fundamentais.  

Para clarificação dos conceitos, o DD, em sentido lato, caracteriza qualquer cargo de 

direcção de uma OF. Em sentido mais restrito, caracteriza o cargo de alguém que 

está num nível intermédio da hierarquia organizacional, com responsabilidades nas 

decisões operacionais e executivas da gestão do futebol. 

A institucionalização dos cargos de DD, em sentido estrito, permitirá, em nosso 

entender, resolver muitos dos problemas funcionais das OF. A sua acção deverá 

estar orientada para a participação na definição de políticas estratégicas de 

desenvolvimento, de acordo com a missão e vocação, destas organizações e 

operacionalização dos respectivos programas. 

Por esta razão, notamos uma tendência progressiva para que este cargo seja 

realizado de acordo com o estatuto de gestor desportivo profissional, e cada vez 

mais assuma uma importância decisiva nas OF. 

Mais uma vez, tal como referimos em relação ao DGer, surge aqui a discussão do 

exercício do cargo com um estatuto profissional, em regime de exclusividade. Esta 

será a tendência, quando falamos em OF dos quadros competitivos profissionais, 

para que de forma consistente possamos falar numa indústria do futebol responsável 

pelo enquadramento do espectáculo desportivo associado à modalidade. 

Mesmo nas OF não profissionais, entendemos que a institucionalização destes 

cargos no futuro resolveriam muitos dos problemas funcionais destas OF. 

Nomeadamente na participação da definição de políticas estratégicas de 

desenvolvimento, de acordo com a missão e a vocação, de cada organização 

desportiva, e operacionalização dos respectivos programas. 

Esta consistência estratégica, levaria a melhorias significativas no desenvolvimento 

do desporto, em geral e do futebol em particular, em Portugal, resolvendo em 

simultâneo o problema da falta de emprego para os jovens licenciados, com 

formação na área das ciências do desporto e/ou mais especificamente, na área da 

gestão de desporto, criando a oportunidade para se entrar numa nova vaga de 
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desenvolvimento do associativismo desportivo no país. Drakou, Tzetzis, Anagnostou 

e Kioumourtzoglou (2002) apresentam uma estratégia de desenvolvimento do 

desporto, a partir da formação de directores desportivos. 

Outra questão que deriva deste raciocínio, prende-se com o estatuto e 

enquadramento legal do dirigente desportivo em regime de voluntariado. É urgente 

esta regulamentação normativa, não só pelo reconhecimento do papel que este 

actor desportivo tem vindo a desempenhar, mas acima de tudo criar os incentivos 

necessários para o recrutamento de novos dirigentes desportivos ao abrigo do 

voluntariado. 

O desporto muito deve (na maioria dos casos) aos milhares de voluntários que têm 

contribuído para esta causa. Aliás, este exemplo e conceito de voluntariado (com 

paralelo ao nível dos bombeiros), na actualidade, estão a disseminar-se por outros 

sectores de actividade, nomeadamente na saúde e solidariedade social. 

A problemática do voluntariado, em geral, e do dirigente desportivo em particular, 

assume hoje, uma preocupação especial no domínio da investigação e da reflexão 

por parte de alguns autores (Doherty e Bussel, 2004; Welch, 2004; Bottenburg e 

Janssens, 2004; Kaiser e Schütte, 2004; Matos, 2001; Oliveira, 2002; 2003; 2004; 

2005; 2006; Sousa, 2003; Maçãs e Claudino, 2004; Tapani, 1995; Fitzgerald, 

Sagaria e Nelson, 1994; Cuskelly, Boag & McIntyre, 1999; Oliveira, Sarmento, 

Carvalho e Bilhim, 2003; Matos, 2001, Válaga e Oliveira, 2004; Schulz e Patterson, 

2005; Bruce, 2005; Engelberg, Skinner e Zakus, 2005). Não só as questões de 

formação, mas também a harmonização da coabitação entre os dirigentes 

desportivos voluntários e profissionais no seio das organizações desportivas, abrem 

um vasto campo de análise e reflexão. 

Para terminar a discussão relativa aos cargos directivos dos RH nas OF, 

pretendemos abordar um último aspecto relativo à localização do DD, dentro da 

estrutura organizacional. 

A recolha empírica dos dados veio a comprovar que, quando existe o cargo de DD, 

em condições normais, este quadro directivo encontra-se na linha hierárquica, 

estabelecendo uma ligação entre o vértice estratégico e o centro operacional. 

Contudo, seria de considerar a probabilidade deste poder ocupar um cargo de 

assessoria, com desempenho ao nível da tecnoestrutura. Funcionaria assim, com 
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uma missão de suporte técnico às organizações, característicos dos gabinetes de 

estudos e planeamento ou dos departamentos de investigação e desenvolvimento 

existentes em muitas organizações. 

Não sendo ainda usual nas OF, nomeadamente nos clubes e SAD’s, a existência de 

cargos de assessoria e consultoria, em relação à gestão destas OF, é possível que 

no futuro se encontre alguma abertura para a prestação de determinados serviços 

neste domínio. 

Estes serviços de outsourcing poderão surgir em função de uma maior solidez 

organizacional dos clubes e SAD’s, profissionalização das suas estruturas directivas, 

tendência de envolvimento de um número reduzido de pessoas na sua estrutura 

(downsizing) e agentes qualificados que possam prestar estes serviços. 

A discussão dos resultados referentes ao quadro directivo dos RH das OF, não se 

esgota aqui. Pois pode e deve ser complementada por outros contributos, cuja 

introdução foi apresentada no capítulo da revisão bibliográfica sobre este tema.  

A análise dos cargos descritos na CNP-9442, os Boletins do trabalho e emprego43 e 

outras fontes, permitem-nos uma visão mais global e sólida sobre este assunto, 

consubstanciada também, agora, nos resultados obtidos pelo trabalho de campo 

realizado. 

De seguida, centramos a nossa discussão no quadro técnico, em relação aos RH 

das OF do estudo. Isto é, depois da extensa análise sobre o quadro directivo, 

abordaremos apenas algumas questões resultantes dos dados encontrados sobre 

as equipas técnicas. 

Na abordagem à constituição destas equipas técnicas, o senso comum dirá que o 

número de elementos está condicionado, em primeira instância, pelo orçamento 

disponível para esta estrutura. Por outro lado, existem aspectos conceptuais que 

exercem uma influência decisiva, na constituição da estrutura e funcionamento deste 

conjunto de elementos. 

A designação vulgarmente atribuída a este conjunto, “equipa técnica”, pode não 

estar em consonância com a própria filosofia de funcionamento desta estrutura pois, 

                                                 
42 Fonte do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
43 Fonte do Ministério da Segurança Social, da Família e da Criança 
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em muitos casos, estamos em presença de duplas ou triplas técnicas, já que cada 

elemento detém a responsabilidade parcelar de uma área ou componente de treino.  

Acreditamos que a própria lógica didáctica de abordagem dos conteúdos da teoria e 

metodologia do treino (componente táctica, técnica, física e psicológica), tenham 

exercido uma influência muito significativa para a lógica dominante de constituição 

das equipas técnicas.  

De acordo com o raciocínio estabelecido anteriormente, nestes resultados, 

constatámos que o factor do treino menos privilegiado é, sem margem para dúvidas, 

a componente psicológica já que não aparece descriminado o preparador 

psicológico ou psicólogo de forma significativa, como elemento da equipa técnica. 

Aliás, em rigor, apenas encontrámos um caso em que tal sucede. 

Este dado configura uma enorme contradição com a importância relativa que muitos 

técnicos atribuem a esta componente do treino, no rendimento desportivo. Pela 

importância que esta componente tem, será neste caso, da responsabilidade do 

treinador principal? 

Vejamos a seguinte resposta de Luiz Felipe Scolari, actual seleccionador nacional 

de futebol, à questão colocada por Monteiro (2005): “Q- Considera que a 

componente psicológica é o aspecto essencial ou também é fundamental as tácticas 

em campo para se obterem vitórias? R- Não, não! Fundamental é a parte 

psicológica! No que diz respeito à técnica, diríamos que são quase todos iguais. Os 

exercícios são praticamente os mesmos. São quase as mesmas definições tácticas, 

sistemas, …O que depois difere é a atitude psicológica do atleta! Depende da 

postura do atleta, de quem comanda, da psicologia do jogo, etc. Considero que 80% 

do futebol actual é baseado na parte psicológica.” 

Em função dos dados do nosso estudo, a participação dos psicólogos nas equipas 

técnicas é pouco expressiva, e tendo em consideração a opinião expressa por 

Scolari, podemos afirmar que esta área é uma das principais preocupações dos 

treinadores, nomeadamente dos seus lideres. 

Apesar de alguns casos isolados e esporádicos que o impacto dos media trouxeram 

para a ribalta, a existência do psicólogo nas “equipas técnicas” não se tem afirmado 

como alternativa profissional consistente. Talvez aqui, também existem concepções 

diferenciadas de desempenho desta intervenção profissional. Assim sendo, a 
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mesma designação do técnico, psicólogo, pode consubstanciar concepções de 

intervenção completamente diferentes. 

É certo que alguns dos psicólogos do desporto e a psicologia do desporto têm 

desenvolvido um vasto conjunto de iniciativas e de contributos, no domínio 

específico do desporto, que lhes tem proporcionado uma abertura profissional cada 

vez maior. 

Neste sentido, importa considerar as reflexões de Serpa (2005, 2003, 6 de Maio) em 

relação ao contributo que o psicólogo pode prestar: 

“numa tripla perspectiva de assistência individual ao atleta para satisfazer as suas 

necessidades de auto regulação, de assistência ao treinador no sentido de o aconselhar 

nos processos e técnicas psicológicas a integrar no treino ou necessários à gestão 

específica de determinados praticantes, bem como de assistência ao treinador com vista 

às suas próprias necessidades de preparação psicológica pessoal. Na Bélgica, como 

noutras paragens, incluindo Portugal, torna-se evidente que a aceitação do psicólogo 

como elemento da equipa técnica, por treinadores e atletas, está associada ao 

conhecimento que a reflexão sobre a experiência prática ou o estudo lhes tenha 

proporcionado. (…) Claro que é essencial a humildade dos psicólogos quanto à 

percepção não sobrevalorizada do seu real contributo”. 

Um outro elemento das equipas técnicas, o treinador de guarda-redes, tem-se 

manifestado como uma necessidade cada vez mais emergente, atendendo à 

especificidade da função que o guarda-redes ocupa nas equipas de futebol e à 

especificidade que o processo de treino deste jogador deve ter. 

Justificar-se-ia que, ao nível da formação de treinadores, se apostasse na sua 

diferenciação, abrindo portas para a especialização da sua formação. Tanto quanto 

sabemos, existem alguns técnicos e formadores que se dedicam a este processo 

específico de treino, criando um vasto conjunto de informação e dinamizando 

algumas acções de formação sobre a matéria. Formalmente, as autoridades 

responsáveis pela formação, ainda não deram qualquer sinal para que essa 

formação e consequente carreira, venha a ser diferenciada. 

A preparação física e por consequência, os preparadores físicos, continuam a 

ocupar um lugar de destaque em matéria de treino desportivo. Contudo, começam a 

aparecer alguns indicadores que nos sugerem que este cenário, embora de forma 

lenta e progressiva, está a sofrer alterações. 
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Se não vejamos: os resultados do estudo dizem-nos que os preparadores físicos 

têm, nas equipas técnicas, uma representatividade de 69,6%, por outro lado, 

também registámos que em 30,4% das equipas técnicas, este cargo não aparece 

descrito, nem mesmo em organizações da I Liga, onde o argumento para justificar 

tal opção não poderá ser, certamente, de ordem económica. 

Outras razões poderão estar na base destes dados. Por um lado, a afirmação 

profissional dos treinadores, com formação de base em ciências do desporto; por 

outro lado, o crescente interesse dos treinadores por informação e conhecimento 

produzido nas ciências do desporto. Estas duas circunstâncias, baseadas na 

melhoria qualitativa da formação de treinadores, tem proporcionado outras 

concepções didácticas e metodológicas do treino do futebol, com implicações na 

forma de constituir as equipas técnicas. 

Aliás, a formação dos RH ou a requalificação dos RH, é hoje referida como um dos 

grandes objectivos para vencer os desafios do futuro, mas também o foram no 

passado. Por esta razão as questões relacionadas com o investimento em educação 

ou formação dos RH, sempre assumiram a vanguarda, daqueles que queriam ser os 

melhores. 

Esta aposta nas pessoas ou no capital humano, também no desporto e nas OF em 

particular, se tem feito sentir, nomeadamente nas pessoas que trabalham 

directamente com os jogadores (protagonistas do rendimento desportivo), onde ao 

longo dos tempos assistimos à tentativa de afirmação dos mais variados 

especialistas: e.g. treinadores mais especializados, técnicos de análise do jogo, 

fisiologistas, metodólogos, fisioterapeutas, osteopatas, etc. (Cunningham e Sagas, 

2004; Waddington, 2004; Soares, 2005; Oliveira, Amieiro, Resende e Barreto, 2006; 

Castelo e Matos, 2006; Balsom, 2003; Oliveira, J.G., 2003, 2004; Sampaio, 2000). 

Para terminar a nossa discussão sobre os RH, encetaremos breves referências aos 

técnicos de apoio logístico e aos jogadores.  

Os primeiros, considerados como RH relacionados com o desporto (art. 33º, da Lei 

30/2004), são os técnicos de saúde e os restantes técnicos de apoio dos serviços de 

logística; com formação académica, formação profissional ou experiência 

profissional, que desempenha actividades essenciais ao bom funcionamento da OF; 

os segundos, são os RH de excelência, por serem os protagonistas do jogo. 



Capítulo V – Discussão dos Resultados 
________________________________________ 

 270

Nos técnicos de saúde, realçamos o facto destes cargos serem exercidos por novos 

especialistas. No caso dos médicos, apesar de alguns especialistas em medicina 

desportiva ou ortopedia, esta diferenciação não é tão evidente, em virtude do vínculo 

contratual que estes estabelecem com as OF e em função do mercado de trabalho 

destes técnicos de saúde especializados. 

No caso dos restantes técnicos de saúde, notámos uma afirmação crescente dos 

novos especialistas, nomeadamente os fisioterapeutas. 

Nos restantes técnicos de apoio logístico, destaque para os secretários técnicos, 

cuja actividade profissional se encontra pouco regulamentada, pelos organismos de 

administração do futebol, com um amplo leque de actuação (actividade com 

conteúdo funcional pouco definido) e variável de organização para organização. A 

sua actividade varia entre um técnico administrativo de apoio às actividades do clube 

e do treinador, chegando mesmo em alguns casos, a representar ou a exercer 

funções directivas. 

Note-se a inexistência de qualquer formação profissional adequada às competências 

do exercício deste cargo, apesar da tentativa de o associarem à carreira de 

treinador. 

No que respeita aos jogadores, em função dos dados disponíveis do estudo e dos 

elementos estatísticos disponibilizados por organismos de administração do futebol, 

nomeadamente da FPF, acentua-se a noção de que os estatutos profissional e não 

profissional ainda são ambíguos. 

Tal como na classificação das OF, em relação ao seu estatuo profissional ou não 

profissional (apenas está definido o que são competições profissionais e não 

profissionais), também aqui, no estatuto dos jogadores, existem algumas situações 

menos claras. 

Isto torna-se mais grave quanto mais jovens os jogadores são. É claro que o 

normativo legal44 (e outras reflexões: e.g. Brito e Lopes, 2005), que aborda a 

questão dos contratos de formação desportiva, é um mero instrumento legal para 

tentar resolver os interesses da posse dos direitos desportivos dos jogadores, sem 

contudo, regulamentar uma verdadeira política de acesso à carreira de jogador 

profissional de futebol. 
                                                 
44 Lei n.º 28/98, de 26 de Junho 
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Esta problemática da formação de jogadores foi abordada por Fabrizio e Alessandro 

(2003); Littlewood, Gilbourne, Lees, Peiser, e Richardson (2002) e particularmente 

por Carvalho, J.M. (2002), no contexto dos clubes do futebol profissional da região 

do Porto. Revelou ser uma matéria que carece de melhor regulamentação normativa 

e, da parte do estado, uma visão mais ampla dos jovens que revelam algumas 

competências especiais para a prática desta modalidade. Apesar da ausência de 

garantias de sucesso profissional na modalidade, importa salvaguardar outras 

saídas profissionais para estes jovens. 

Em nossa opinião, o percurso de jogador profissional de futebol deveria obedecer a 

um rigoroso processo de formação profissional, onde os fundamentos técnicos e 

exigências da actividade profissional deveriam ser salvaguardados, em paralelo a 

um percurso académico compatível com esta actividade, possibilitando um percurso 

alternativo de integração deste jovem no mercado de trabalho ou nos tradicionais 

sistemas de ensino. 

Passemos agora às questões relacionadas com os recursos materiais. Estes estão 

subdivididos em recursos financeiros e instalações desportivas. 

Os recursos financeiros e respectivas questões económico-financeiras, subjacentes 

ao funcionamento de qualquer actividade e em qualquer organização, assumem 

sempre uma importância decisiva. Os problemas de gestão de qualquer 

organização, entram sempre em linha de conta com as limitações dos recursos 

existentes, no sentido de se encontrarem as melhores estratégias para os objectivos 

pretendidos. 

A noção de eficiência e eficácia das organizações está relacionada com os recursos 

financeiros mobilizados, razão pela qual, por vezes, este tipo de informação é 

condicionada e está sujeita a limitações de acesso. 

A revelação dos indicadores financeiros, relacionados com os orçamentos das OF 

em estudo, não foi um caminho fácil, transparente ou fiável. Estas considerações 

resultam do embaraço que tais questões levantaram aos entrevistados. 

Sobre esta questão, julgamos ser revelador o facto referido pelo coordenador do 

estudo, sobre as finanças do futebol profissional em Portugal (Deloitte, A Bola e 

LPFP, 2005), no que respeita à ausência desta informação em algumas OF e da 
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mera sistematização dos dados fornecidos pelas restantes, sem estar sujeita a 

qualquer tipo de auditoria, aliás também constatada no estudo de Morrow (2005). 

Sabendo à priori os problemas que tal informação poderia colocar, optámos pela sua 

confirmação empírica. A informação obtida através do questionário, permitiu-nos 

estabelecer uma noção geral dos valores que as OF dizem despender, sendo 

possível ainda fazer a sua confrontação com outros dados disponíveis. 

Os resultados encontrados no estudo, merecem algumas considerações 

suplementares, mesmo que de forma global: 

(i) o primeiro destaque, tal como esperávamos, foi constatarmos valores de 20% e 

15% das OF do estudo que não responderam às questões relativas ao orçamento 

despendido pelas equipas principais e equipas da formação, respectivamente. 

Os resultados mostram-nos o tabu, ainda existente, relativamente a esta matéria, 

mas desta feita com menor expressão nos indicadores relativos às equipas de 

formação. Diríamos que tal facto se deve ao socialmente correcto, muitas vezes 

utilizado de forma demagógica, admitindo mesmo a hipótese de, neste caso, alguns 

valores terem sido supra valorizados. 

(ii) Outro aspecto a destacar, prende-se com as semelhanças encontradas no perfil 

dos resultados, entre os orçamentos das equipas principais e os orçamentos das 

equipas da formação. Isto é, Apesar dos valores se expressarem mais 

concentrados, não deixa de haver um conjunto relativamente restrito de 

organizações que apresentam valores mais elevados. Mais uma vez, se nota a 

influência directa dos “grandes” relativamente aos “outros”, como traço característico 

da cultura desportiva do futebol, vigente em Portugal. 

(iii) Estes resultados são relativos à globalidade das OF do estudo, como tal, 

referem-se a um todo com diferenças intrínsecas enormes. Naturalmente que aqui 

considerámos os diferentes patamares de competição que, por si só, permitem fazer 

uma separação clara entre as diferentes realidades.  

Como podemos constatar na revisão bibliográfica, na caracterização do futebol 

profissional, foi clara a separação da I Liga e Liga de Honra, como representativos 

de universos diferenciados na análise dos indicadores económico-financeiros. 

Mesmo na I liga, foi expresso o cenário da realidade dos “três grandes”, muito 
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distante dos clubes que ambicionam aproximar-se desta realidade e os restantes 

que lutam pela sobrevivência desportiva e financeira, neste patamar. 

A realidade dos clubes da 2ª divisão B, apesar da pretensão de ingresso no futebol 

profissional, a sua esmagadora maioria está muito distante das exigências 

financeiras e organizacionais do futebol profissional. 

(iv) Para terminar a abordagem às questões financeiras, não podemos deixar de 

referir a situação económica do futebol em Portugal, influenciada pela conjuntura de 

crise existente, cuja análise é assunto corrente nos diversos órgãos de comunicação 

social (Teixeira de Sousa, 1996), sendo também objecto de estudo, com interesse 

crescente, nas áreas de economia e gestão Pereira Ramos (2003, 23 de Julho); 

Tenreiro (2000); Faria (2002, 6 de Abril); Filipe, Pereira e Lobato (2003, 24 de Abril); 

Deloitte e Touche, A Bola, LPFP (2003); Deloitte, A Bola, LPFP (2004, 2005). 

Podemos afirmar que esta não é uma situação exclusiva do nosso país, pois nos 

últimos anos temos assistido à mesma tendência nos países europeus, havendo 

vários estudos sobre a realidade do futebol profissional e dos seus principais 

problemas (Durant, 1995; Andreff, 2001; Moorhouse, 2001; Quantin, 1995; Chazaud, 

1995; Gasparini, 1995; Canal e Díaz, 2000; Gratton, 2001; Sloane, 2001). 

Esta é uma matéria em estudo e debate em diferentes países europeus e do mundo, 

não fosse o futebol, por excelência, um fenómeno à escala global. 

A própria UEFA, há muito que se preocupa com esta questão. O seu comité 

executivo aprovou, em Junho de 2000, a introdução de um sistema de licenciamento 

dos clubes que participam nas suas provas. A fim de esbater esta preocupação, 

baseada num conjunto de critérios de natureza desportiva, infraestrutural, 

organizativa, jurídica e financeira, em Março de 2002, publicou o manual do sistema 

de licenciamento de clubes para as competições da UEFA, para ser adoptado por 

todas as federações nacionais. 

Este manual foi aprovado em 15 de Maio de 2003, numa reunião da direcção da 

FPF, para entrar em vigor a partir da época desportiva 2005/06.  

Este manual de licenciamento dos clubes nacionais tem os seguintes objectivos: 

(i) Promover o aumento do nível do futebol europeu, nas suas facetas 

desportivas, organizacionais e de gestão; 
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(ii) Promover a formação, acompanhamento e educação dos jovens 

jogadores; 

(iii) Promover a melhoria das infra-estruturas e equipamentos desportivos, 

adaptando-os às crescentes exigências de segurança, funcionalidade, 

conforto e qualidade dos serviços prestados aos espectadores e aos 

meios de comunicação social; 

(iv) Assegurar um nível adequado de gestão e organização no seio dos 

clubes; 

(v) Assegurar a transparência e credibilidade da gestão económica e 

financeira dos clubes, atribuindo a necessária importância à protecção dos 

interesses dos credores; 

(vi) Garantir a equidade das competições, em termos económico-financeiros; 

A enumeração destes objectivos, deixa em aberto as preocupações com as infra-

estruturas e a sua importância no futebol profissional da actualidade. 

Nos últimos anos em Portugal, fruto da organização da fase final do EURO 2004 e 

da construção e requalificação dos estádios de futebol, temos assistido a uma 

verdadeira discussão pública e multidisciplinar, acerca das infra-estruturas 

desportivas e respectivos envolvimentos. 

Não temos dúvidas que este esforço de investimento (na opinião de alguns) e de 

endividamento público realizado, melhorou significativamente a qualidade dos 

recintos desportivos onde se pode oferecer o espectáculo de futebol. 

Contudo, não podemos deixar de assinalar a situação paradoxal em relação aos 

resultados por nós encontrados quando abordámos as questões infraestruturais das 

OF em Portugal. 

Se, relativamente à competição, o problema está satisfatoriamente resolvido, pela 

exigência regulamentar desta competição ser realizada em campo relvado, já em 

matéria de condições infraestruturais para o treino, os dados revelam-nos que 

existem carências em, pelo menos 50% das OF do estudo. 

A qualidade do espectáculo desportivo, deriva também da qualidade do jogo 

praticado e dos seus praticantes. Como tal, as condições de treino são um requisito 
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fundamental para o trabalho a desenvolver, no que respeita à qualidade da 

organização do jogo e da formação dos jogadores envolvidos no futebol. 

As OF em Portugal, ainda apresentam carências em alguns dos factores de 

desenvolvimento da modalidade, onde a construção dos novos estádios para a 

organização da fase final do EURO 2004, veio camuflar a situação real existente, em 

matéria de infra-estruturas. 

Ao nível da LPFP, existe também um conjunto de requisitos para participar nas 

competições profissionais, devendo em nosso entender ter uma aplicação mais 

rigorosa, para salvaguardar a qualidade destas competições e acima de tudo evitar 

os problemas que cada vez mais são evidentes, nomeadamente a frágil situação 

económica que coloca em causa a dignidade profissional dos seus principais 

actores, os jogadores profissionais e respectivos treinadores. 

Pelo exemplo adoptado pela UEFA, na implementação de um sistema de 

licenciamento de clubes para participarem nas suas competições (liga dos 

campeões e taça UEFA), achamos pertinente que um procedimento semelhante seja 

adoptado para as competições profissionais (com controlo efectivo e rigoroso das 

diferentes vertentes desse sistema) e mesmo para os restantes níveis do futebol não 

profissional, sob a égide da FPF. 

5.3 - 3º Objectivo 

Este objectivo está directamente relacionado com o objectivo anterior, por continuar 

a fazer uma abordagem no âmbito dos RH. No entanto, trata especificamente do 

enquadramento humano relacionado com os directores executivos do futebol, em 

Portugal. 

Este objectivo do estudo, pretendeu saber qual o perfil dos DD em cargos executivos 

das OF em Portugal, bem como determinar as possíveis diferenças existentes entre 

os DD, em função do nível hierárquico de desempenho do cargo (DDtop e DDint) e 

do nível de competição, ou seja, do futebol profissional e não profissional em análise 

(DDfutprofis e DDfutnãoprofis). 

Este objectivo pretendeu dar respostas a algumas questões formuladas na definição 

do problema do estudo, tais como: Qual o perfil das pessoas que desempenham 

cargos de direcção executiva nas OF? Qual a sua localização e estatuto hierárquico, 
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na estrutura orgânica e funcional das OF? Qual o perfil dos directores de topo e dos 

directores de linha intermédia? Qual o perfil dos directores do futebol profissional e 

do futebol não profissional? 

O perfil destes DD foi caracterizado em função de um vasto e generalizado conjunto 

de indicadores, apresentados nos resultados deste estudo. Não analisaremos cada 

um dos indicadores per si, mas discutiremos alguns deles e respectivas 

interdependências. 

Apesar da dispersão das idades dos DD, não encontrámos diferenças 

estatisticamente significativas, entre os grupos que estabelecemos para realizar a 

sua comparação, quer em termos hierárquicos (DDtop e DDint) quer em função do 

nível de competição (DDfutprofis e DDfutnãoprofis). 

A variável idade é importante na caracterização do perfil do DD, apresentando esta, 

valores médios globais na casa dos 50 anos. Este dado poderá ajudar a consolidar a 

ideia de que o DD tipo, terá sempre meia-idade, surge fundamentado em alguma 

experiência de vida anterior ao nível das organizações desportivas e quase sempre 

com outra actividade profissional principal.  

Serôdio-Fernandes (1999); Serôdio-Fernandes e Maçãs (2004) Marcelino (1997) 

Marcelino, Pires e Colaço (1998) encontraram, em estudos sobre o associativismo 

desportivo e sobre o director técnico nacional das federações desportivas, valores 

de idade destes directores desportivos, mais baixos (entre os 35 e os 44). 

No nosso estudo também os directores intermédios apresentaram idades 

relativamente mais baixas, em comparação aos valores médios globais. 

A longevidade de permanência nos cargos, característica nos dirigentes desportivos, 

resultante das dificuldades crescentes de recrutamento de novos dirigentes. Os 

problemas económicos dos clubes e a ausência de reconhecimento social de um 

trabalho desempenhado em prol da comunidade, estão relacionadas com as 

dificuldades de mobilização para o desempenho desta intervenção social. O 

exercício do cargo de dirigente está ainda, associado a questões de poder. O poder 

dos dirigentes é proporcional à implantação dos clubes junto da sociedade. 

Podemos especular sobre o aumento da idade média dos dirigentes desportivos, já 

que, com o passar dos anos e em virtude da sua manutenção nos cargos, esta 

aumentará naturalmente.  
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Importa aqui reflectir sobre dois aspectos centrais associados a esta ideia. Por um 

lado, o problema da renovação dos DD do associativismo desportivo, por outro, a 

questão do voluntariado em que, normalmente, se enquadra a participação destes 

actores desportivos. 

No que se refere à renovação, os dados do estudo apresentam orientações claras 

que contrariam esta tese. Muitos são os jovens que estão a assumir a direcção de 

algumas OF, não apenas em cargos intermédios, mas também no vértice estratégico 

da organização. Obviamente, que esta questão não depende apenas do factor 

cronológico, mas também de outras motivações e interesses de natureza 

sociocultural, económico-financeira, política e profissional. 

Contudo, o discurso dos dirigentes em funções, aponta quase sempre para um 

cenário de crise do associativismo desportivo, devido às muitas dificuldades em que 

estes se movimentam. Cremos que estes estão convencidos (e nós também) do 

papel decisivo que desempenham com o seu serviço cívico, como parte da solução 

dos problemas, mas são também estes que fazem parte do problema, com 

responsabilidades directas nos modelos de gestão que implementam.  

Este não é um problema de agora, mas sim de alguns anos a esta parte, e nem 

sequer restrito ao nosso país; é um fenómeno que existe ou existiu em diferentes 

países da Europa. 

O que está em causa é o modelo de desenvolvimento desportivo adoptado por cada 

país e, em concreto, o modelo de organização das competições dos clubes 

desportivos profissionais. Durant (1995) faz um retrato bem elucidativo desta 

realidade, quer em França, quer em outros países europeus como Espanha e 

Inglaterra. As dificuldades económicas das organizações desportivas que têm 

jogadores profissionais são uma realidade, independente do êxito desportivo, com 

excepção das grandes equipas norte-americanas. 

A inflação dos custos salariais e das despesas inerentes ao espectáculo desportivo, 

os deficits crónicos, a dependência total das subvenções do estado, a gestão 

caseira (não profissional, pouco transparente e sem controlo), a criação de carteis, a 

falta de formação, os quadros competitivos e respectivas promoções despromoções, 

as entidades responsáveis pela organização das competições profissionais, a 

demissão do estado nas funções de controlo, a falta de regulamentação jurídica em 
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muitos dos domínios previstos na lei de bases do sistema desportivo, os obstáculos 

à gestão empresarial e à profissionalização das estruturas directivas dos clubes, a 

optimização dos dinheiros públicos gastos em apoios aos desporto e outros 

problemas, são algumas das razões que têm dificultado a sustentabilidade e 

desenvolvimento das OF (Durant, 1995; Chazaud, 1995; Pataco, 1998; Costa, 2005, 

10 de Maio; Quantin, 1995; Gasparini, 1995; Pires, 1995; Deloitte & Touche, A Bola 

e LPFP (2003); Deloitte, A Bola e LPFP, 2004, 2005). 

Este conjunto de problemas não é resolvido com o rejuvenescimento dos DD, pois, 

se assim fosse, com a chegada de outra geração ao poder nas organizações do 

desporto, ultrapassaríamos os problemas que desde há décadas afectam o nosso 

futebol. Isto é uma questão de mudança de paradigma, de filosofia, de visão e de 

quadro mental na abordagem aos problemas existentes que, eventualmente, 

justificam uma mudança de pessoas, já que a velocidade de mudança e 

transformação daquelas que persistem nos cargos de poder, é reduzida ou nula, 

perpetuando-se em cargos chave que, dificilmente, abandonam ou permitem 

alterações significativas e estruturantes. Para tal basta analisar os dirigentes 

(desportivos, políticos, etc.) de topo e o tempo que gravitam nestes cargos. 

Por outro lado, o acesso ao poder por DD mais jovens não significa uma mudança 

de comportamentos e de práticas, devido às questões socioculturais demasiado 

enraizadas, por falta de formação especializada e especifica para o desempenho 

destas funções, pelos processos pseudo democráticos de acesso ao poder nas 

organizações desportivas (cujos regulamentos e normas eleitorais estão 

desactualizadas e ajudam a promover o quadro directivo reinante) e a “escola” que 

os novos (velhos) futuros dirigentes vão adquirindo, na sua vivência dentro destas 

organizações. 

No fundo trata-se de injectar sangue novo ou de introduzir um novo corpo, na velha 

e tradicional forma de gerir as organizações do futebol. 

A formação dos dirigentes ou dos líderes é uma questão que ultrapassa o próprio 

percurso académico e situa-se ao nível político. Não é exclusiva de uma área de 

formação. Poderíamos mesmo questionar qual a formação necessária para se ser 

director desportivo ou assumir a direcção de qualquer outra organização? Qual a 
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formação necessária para ser o director executivo (Chief Executive Officer – CEO) 

de uma organização? 

A resposta aponta para vários perfis e tendências, sendo mesmo um problema da 

actualidade associado ao perfil dos decisores, Duarte (2005, 2006); Dias, Sousa e 

Rodrigues (2004); Hoch (2003b); Pires, (1998b, 2004, 2005b); Mário (2003, 2004); 

Nogueira (2004); Ferreira Cascão (2004); Bastos, Barhum, Alves, Bastos, Mattar, 

Rezende, Mardegan e Bellangero (2004); Fahlström (2002); Drakou, Tzetzis, 

Anagnostou e Kioumourtzoglou (2002). Esta discussão pública foi recentemente 

aberta, em relação à administração dos hospitais e das escolas. Serão os médicos e 

os professores, por um lado, ou as pessoas com formação em gestão, mais 

habilitados a liderarem os destinos destas organizações? 

O mesmo tipo de questão poderá colocar-se em relação às organizações do 

desporto, em geral, e do futebol em particular. 

É comum ouvirmos no meio futebolístico, a defesa generalizada das competências 

promovidas pela experiência do futebol, ou seja, no futebol os homens do futebol. 

Este será um atributo importante, promovido por aqueles que sempre viveram neste 

sector de actividade, e ao longo dos anos foram conquistando um espaço de relevo 

mediático no futebol. 

Esta matéria foi (é e será) muito especulada, cada vez que se discute o perfil de 

competências para o desempenho de alguns cargos de relevo das OF, 

nomeadamente os cargos de treinador, e mais recentemente os cargos de direcção 

executiva do futebol, cujos interesses que se desenvolvem ao redor destes cargos 

não podemos deixar de considerar. 

Para sustentar esta observação, importa transcrever o seguinte texto da autoria de 

Mourinho: 

“Tenho a consciência que não pertenço ao “clã”, àqueles que dão as cartas, aos que 

distribuem o jogo, não sei se me entendes. É obvio que, face a tudo isto, me sinto um 

elemento estranho. Além do mais nunca fui um jogador de sucesso e, portanto, não vou 

viver com a protecção que muitos têm, ou seja, não vou ter a cobertura de um passado 

bem sucedido como futebolista (…) Não tenho medo nenhum do futuro. Tenho uma 

grande confiança em mim e nos meus conhecimentos. Sei que posso fazer a diferença e 

que posso vencer” Lourenço e Mourinho (2004 p. 24). 
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Esta citação remete-nos para a importância do passado desportivo, no acesso ao 

exercício profissional de alguns cargos de relevo nas organizações desportivas, por 

um lado, e para a importância de se adquirir conhecimentos para o exercício da 

profissão, que funcionam como mais valias e capacidade de diferenciação entre os 

demais concorrentes, por outro (Fitzgerald, Sagaria e Nelson, 1994; Battistelli e 

Guicciardi, 2000; Fahlström, 2002; Ciegiene e Laskiene, 2003; Hoch, 2003b). 

Curiosamente, da análise dos nossos resultados é possível constatar que quem 

dirige os destinos das OF, nem sempre foi praticante da modalidade. Os que o 

foram, exerceram-na enquanto amadores e nem sempre ao nível do futebol sénior. 

Poucos são os casos (4,3%) em que os DDtop foram praticantes profissionais da 

modalidade e destes, apenas 1 foi praticante de elite. 

Estes dados apresentam valores ligeiramente superiores, quando se trata dos DDint. 

23% destes DD foram praticantes profissionais da modalidade e 4 deles, podemos 

classificá-los como praticantes de elite. 

Esta é uma tendência que acreditamos possa vir a desenvolver-se, pelo facto de 

poderem existir no futuro mais DD oriundos dos quadros profissionais destas 

organizações, nomeadamente aqueles jogadores profissionais que, pelo seu 

passado desportivo (ao serviço do futebol e da instituição que representaram) e 

pelas suas características humanas, possam vir a ser integrados nestas novas 

funções, em alternativa ao tradicional ingresso na carreira de treinador, vulgarmente 

utilizada, mas com riscos elevados para a permanência no cargo, ao longo do 

tempo. 

Acreditamos ainda que, por necessidades do mercado, se venham a desenvolver 

iniciativas de formação específicas e especializadas para os RH das organizações 

desportivas e mais em concreto para as OF. Aliás, esta questão não é inédita em 

Portugal (Alves, 2002, 8 de Novembro), pois foi já alvo de iniciativas privadas, mas 

cujos resultados não responderam aos objectivos preconizados, nem aos anseios 

dos seus frequentadores. 

Quando analisámos o nível de escolaridade dos nossos DD, tivemos em 

consideração o modelo de escolaridade vigente no nosso país, com base nos ciclos 

existentes até ao final do ensino secundário, e o percurso seguinte no ensino 

superior. 
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Uma vez que a declaração de Bolonha e o seu consequente desenvolvimento é um 

assunto no topo da agenda, das organizações do ensino superior em Portugal e na 

União Europeia, esta matéria não pode deixar de influenciar futuros enquadramentos 

da formação de RH para as organizações desportivas. 

Os dados do estudo são já reveladores de algumas tendências, nomeadamente, 

com a referência de áreas de formação dos DD, a gestão, contabilidade e gestão, 

direito, educação física e gestão do desporto. 

Os modelos de gestão são hoje em dia, objecto de estudo, discussão e reflexão, 

para que cada vez mais possamos rentabilizar e desenvolver as organizações, quer 

elas sejam desportivas ou não. A rentabilização destes modelos está directamente 

relacionada com as competências e o perfil de formação dos RH das organizações. 

O outro aspecto central da discussão, no âmbito deste objectivo, prende-se com o 

exercício do cargo em regime de voluntariado da grande maioria dos DD e as 

exigências de tempo e de execução de determinadas tarefas que as OF solicitam. 

Em matéria de tempo, mais concretamente na percepção que os DD referem 

relativamente ao número de horas por dia dedicado ao exercício do seu cargo, 

encontramos diferenças estatisticamente significativas entre os DDtop e DDint, bem 

como entre os DDfutprofis e DDfutnãoprofis. 

Se no primeiro caso, em função do nível hierárquico, o DDint passa mais horas por 

dia na OF, decorre do carácter operacional do seu cargo, pela necessidade de 

acompanhamento das actividades administrativas, de treino e competição, bem 

como de toda a logística necessária para o bom funcionamento da organização. Por 

esta razão, também a crescente tendência de profissionalização deste cargo. Ou 

seja, os resultados apontam claramente para o exercício deste cargo de DDint, em 

regime de exclusividade (54% dos casos) e remunerados (43% dos casos). 

Por outro lado, em função do nível de competição em que se intervém (futebol 

profissional e não profissional), também encontrámos diferenças significativas entre 

os respectivos DD, relativamente ao número de horas por dia dedicadas ao 

desempenho do cargo.  

Neste caso, a classificação preconizada pela lei de bases do sistema desportivo, 

relativamente ao futebol profissional e não profissional, bem como o estatuto de 

dirigente desportivo voluntário e do gestor desportivo profissional que a lei se propõe 
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regulamentar, é uma abertura clara para duas realidades que coexistem, mas 

completamente diferenciáveis.  

Queremos com isto dizer que, são naturais e espectáveis os resultados encontrados 

e referidos anteriormente, no entanto, muitas vezes não é possível detectar estas 

diferenças de intervenção entre o dirigente voluntário e o gestor profissional, 

nomeadamente no que se refere ao seu conteúdo funcional dentro destas 

organizações. 

Se assim é, duas coisas podem acontecer: (i) a diferenciação entre o desempenho 

profissional e voluntário, apenas se circunscreve ao regime de exclusividade e à 

remuneração do exercício do cargo, entre um e o outro. Neste caso o DD 

profissional apenas vai contribuir para a já difícil situação económico-financeira das 

OF, sendo mais um encargo que estas terão de suportar, recebendo a organização, 

em contrapartida, mais horas de trabalho. 

A solução para este problema, muitas vezes encontrada pelas organizações, é 

descobrir mais pessoas interessadas em darem o seu contributo em prol desta 

causa, de forma a repartirem, pelos diferentes intervenientes, as várias tarefas a 

realizar, numa perspectiva de cooperação social e cívica; 

(ii) a diferenciação entre estes dois actores desportivos, assenta em conteúdos 

conceptuais e operacionais completamente distintos, em função dos instrumentos e 

ferramentas que cada um deles está habilitado a utilizar, que possam contribuir de 

forma estruturada, fundamentada e sustentada para dois níveis diferenciados de 

intervenção, ao nível da direcção e gestão deste tipo de organizações.  

Hoje em dia, o contributo dos voluntários assume cada vez mais importância, no 

normal funcionamento das organizações e na organização da maioria dos grandes 

eventos, pelo que é possível e desejável a sua coexistência, no seio da mesma 

organização, mas com papéis, funções e responsabilidades bem diferentes. 

A questão divergente situa-se ao nível da função da liderança e do exercício do 

poder por estes dois tipos de líderes, onde a coexistência não é pacífica, devido ao 

protagonismo social e político que cada um preconiza. 

Já citámos, a existência de diferentes estudos e autores, que analisaram esta 

temática, da qual destacamos novamente os trabalhos de Oliveira (2002, 2006); 
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Oliveira, Sarmento, Carvalho e Bilhim (2003), Engelberg, Skinner e Zakus (2005), 

Bruce (2005), Schulz e Patterson (2005) e Válaga e Oliveira (2004). 

5.4 - 4º Objectivo 

O quarto objectivo deste trabalho estava direccionado para as questões 

relacionadas com a natureza das actividades de gestão desenvolvidas pelos DD. 

Várias foram as questões formuladas neste âmbito, aquando do início do estudo: 

Qual a natureza das actividades de gestão desenvolvidas pelos DD, no que respeita 

à sua importância relativa, tempo gasto relativo e grau de responsabilidade? Qual o 

papel, tarefas e responsabilidades atribuídas ao DD? O que faz? Qual a natureza 

das actividades de gestão que desenvolve? Quais as mais importantes? Quanto 

tempo relativo, dedica a cada actividade de gestão? Que tipo de intervenção e 

responsabilidade tem na selecção e recrutamento dos recursos humanos da 

organização? Qual a intervenção e responsabilidade nas questões do treino e da 

competição?  

Este vasto conjunto de questões é passível de ser sintetizado no seguinte objectivo: 

Descrever, caracterizar e comparar a natureza das actividades de gestão 

desenvolvidas pelos DD em cargos executivos, de acordo com a sua importância 

relativa, tempo gasto relativo e grau de responsabilidade, nas OF profissional e não 

profissional, em Portugal. 

Os resultados do estudo dão-nos resposta às diferentes questões formuladas e, 

consequentemente, permite-nos atingir o objectivo preconizado. 

A natureza das actividades de gestão, definidas à partida conforme procedimentos 

metodológicos descritos, foram agrupadas em 19 actividades de gestão 

diferenciadas, independentes e passíveis de serem correlacionadas com as 

actividades desenvolvidas pelos DD, em organizações do futebol. 

Iniciando a discussão pelos dados relativos à descrição e caracterização da 

percepção dos DD, em relação às diferentes actividades de gestão, constatámos 

que as actividades relacionadas com a Gestão Financeira, Desenvolvimento de 

Receitas, Liderança, Avaliação e Assuntos de Jogadores ocupam os primeiros 5 

lugares do ranking. Estes resultados confirmam os resultados encontrados em 

estudos anteriores (Danylchuk e Chelladurai, 1999; Hatfield, Wrenn e Bretting, 1987; 
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Doherty e Danylchuk, 1996) desenvolvidos com gestores desportivos, no Canadá e 

EUA. 

Outros estudos realizados no âmbito de organizações não desportivas e de grande 

dimensão, como sejam os casos de Alexander (1979); Paolillo (1981) citados por 

Danylchuk e Chelladurai (1999) e Mintzberg (1980) destacaram os papéis de 

disseminador, representação, negociação, ligação e porta-voz, como as actividades 

mais importantes. Neste caso, os resultados são completamente divergentes dos 

encontrados no nosso estudo, havendo algumas actividades de gestão, como as 

relacionadas com a Recolha e Disseminação da Informação, as de Relações 

Públicas e Ligação, que ocupam os lugares menos importantes no ranking. 

Esta diferenciação foi explicada por Danylchuk e Chelladurai (1999), com base numa 

orientação interna, relativa às preocupações das actividades mais importantes do 

seu estudo, em oposição às preocupações de orientação externa das actividades 

desenvolvidas pelos gestores de organizações não desportivas. Evocou também 

razões relacionadas com a dimensão das organizações e dependência relativa, 

hierárquica, destas unidades funcionais (Departamento Desportivo) em relação ao 

todo da organização, onde estão inseridas (Universidade). 

Nas OF é usual dar-se atenção especial aos efeitos exteriores que determinadas 

decisões do foro interno destas organizações, têm na massa de associados, adeptos 

e opinião pública da comunidade desportiva. Isto é, o impacto exterior de 

determinadas decisões, é sempre ponderado por quem decide nas OF, conhecendo 

as implicações que tais decisões podem ter na estabilidade directiva e respectivo 

funcionamento. 

Neste caso, a dimensão da OF é um factor importante, pela proporcionalidade dos 

impactos, assim como pelos jogos de poder que se estabelecem neste contexto, 

directamente relacionados com os DD e também com a figura do treinador. 

Face a esta descrição, seria natural que tais actividades de gestão relacionadas com 

a vertente de relação externa ocupassem maior protagonismo no ranking 

encontrado. Em nossa opinião, apesar desta preocupação estar sempre presente 

nos DD, até por uma questão de manutenção do poder na organização, as actuais 

preocupações dominantes em todas as OF centram-se nas questões de 

sustentabilidade económico-financeiras e suas derivadas, como sejam os casos 
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relativos aos activos destas organizações (os jogadores), pelas implicações directas 

no rendimento desportivo. 

Isto ajudará a explicar por um lado, a importância que os Assuntos de Jogadores e a 

escolha do Staff desempenham no ranking obtido pela percepção dos DD; por outro, 

a figura mais importante na opinião pública está centrada no cargo de treinador, 

como sendo aquele que é responsável pelos resultados desportivos das OF. 

Este facto tem como consequência, uma menor exposição pública (relativa) dos DD, 

não havendo um elevado desgaste da sua imagem. Daí, estes agentes não 

assumirem uma percepção destas actividades de gestão, como as mais importantes, 

no desempenho das suas funções na organização. 

Podemos deduzir, dos resultados encontrados, que os DD, nomeadamente os de 

nível hierárquico superior (DDtop), centram a sua atenção predominante nos 

aspectos relacionados com as Situações Extraordinárias (fora do controlo da 

organização), o Desenvolvimento de Receitas e toda a vertente financeira do clube e 

SAD, a escolha dos RH da organização, a Representação e Actividades de Lobby 

junto da comunidade. 

O DDint assume maior responsabilidade nas Actividades de Rotina desenvolvidas 

no funcionamento das OF, Resolução de Problemas diários, trabalhos de 

Coordenação de tarefas e um papel privilegiado na Disseminação e Recolha de 

Informação dentro da organização. 

A questão relativa às actividades de Recolha de Informação e Disseminação da 

Informação, aqui realçadas no papel desempenhado pelo DDint, são objecto de 

desenvolvimento particular, pela importância que nós lhes atribuímos. 

A exemplo de outros estudos anteriores, nomeadamente o de Danylchuk e 

Chelladurai (1999), também os inquiridos minimizaram a importância da informação. 

Uma das explicações adiantadas pelos autores deste estudo, corroboradas por nós, 

foi a de uma imperfeita descrição e abordagem genérica destas actividades que 

levaram os DD a considerarem-nas como pouco relevantes no funcionamento das 

suas organizações. Todavia, talvez outros resultados seriam obtidos, caso se 

realizasse uma outra abordagem, mais específica e orientada para as questões 

relativas à circulação, codificação, tratamento e disponibilidade da informação. 
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Estes mesmos autores referem que a informação (interna e externa) é mais limitada 

nas organizações desportivas, comparativamente às organizações convencionais, 

sendo esta outra razão para se ter atribuído uma importância baixa à informação, 

pelos DD. 

Por outro lado os DD, consideraram certamente a informação em termos abstractos 

e não a relacionaram como informação pertinente para a tomada de decisões 

relativas às vantagens competitivas com as restantes concorrentes ou relativas a 

determinado conhecimento organizacional que lhe aporte esta mesma diferenciação 

competitiva Serrano e Fialho (2005); Sarmento e Correia (2002); Marques (2004); 

Maçãs (2005, 2006); Rettschlag e Garcia (2002). 

Esta concepção ainda está pouco desenvolvida na grande maiorias das OF, pelo 

entendimento organizacional tradicional que existe de forma dominante. A inovação 

e a competitividade não são ainda factores estratégicos que preocupem a maiorias 

destas organizações, mas as de vanguarda à muito que se preparam para estes 

novos desafios. 

Nas OF, o conceito de competitividade ainda está circunscrito aos aspectos da 

competição desportiva (jogo), nos seus aspectos mais superficiais, sendo necessário 

fazer a exportação deste conceito para todas as vertentes relacionadas com a 

organização e gestão do espectáculo de futebol, principal actividades das 

organizações que desenvolvem a sua actividade na indústria do futebol. 

O conhecimento organizacional das OF circula fundamentalmente de forma tácita, 

não está sistematizado e disponível para todos os elementos da organização. Esta 

cultura de partilha não está implementada, sendo naturalmente um obstáculo a 

ultrapassar para responder aos desafios do futuro Nonaka (1994); Loureiro (2003); 

Rettschlag e Garcia (2002); Serrano e Fialho (2005). 

Podemos mesmo afirmar que as tomadas de decisão ao mais alto nível das OF, são 

muito fundamentadas na intuição e nos aspectos emocionais, sem bases sólidas de 

informação que fundamentem tais opções de forma racional e com capacidade 

crítica. 

Assim sendo, são facilmente influenciadas por diferentes interesses que se movem 

neste universo, tirando partido destas fraquezas organizacionais, sendo 
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naturalmente exploradas ao máximo pelos agentes desportivos que vêem aqui 

excelentes oportunidades de negócio. 

Cremos estar aqui (na gestão do conhecimento) um dos aspectos a desenvolver nas 

OF que querem estar na vanguarda do futebol negócio, não sendo mais possível 

alicerçar o seu modelo de organização e gestão com base na visão mecanicista, 

pouco flexível e restrita do passado, muito influenciada pelo paradigma da revolução 

industrial. 

Consideramos mesmo, ser o DD, elemento chave desta transformação, afirmando-

se como o gestor do conhecimento ou o trabalhador do conhecimento por 

excelência, conforme nos foi sugerido por Drucker (2000); Serrano e Fialho (2005); 

Loureiro (2003). 

Mais uma vez se deve realçar aqui a necessidade premente de qualificação e 

requalificação deste capital humano que em associação com instrumentos das TIC, 

podem fazer a transformação necessária e desejada para uma nova visão das OF 

na era da informação e do conhecimento. 

Registe-se ainda uma complementaridade evidente na percentagem de 

responsabilidade entre as actividades de gestão desenvolvidas pelo nível 

hierárquico superior ou de topo (DDtop) e o nível hierárquico intermédio (DDint). 

A partilha de responsabilidades nos dois níveis hierárquicos de DD, com destaque 

preferencial de determinadas actividades de gestão por cada nível de intervenção, 

sugere-nos a existência de perfis funcionais diferenciados, por nível. Assim sendo, 

será possível chegar à caracterização de um conjunto de actividades que fazem 

parte do perfil funcional de cada um dos níveis de DD. 

Este dado está de acordo com a tendência sugerida por McLelland e Burnham 

(1976) que defendem que os gestores eficazes são aqueles que partilham as suas 

responsabilidades com os outros e os influenciam a desempenhar bem as 

responsabilidades delegadas.  

Os resultados de Doherty e Danylchuk (1996) vão em sentido contrário, cuja partilha 

de responsabilidades não é tão evidente, centralizando neles próprios todas as 

decisões. 
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Esta constatação ajuda a determinar as respectivas competências a desenvolver por 

cada um dos níveis, constituindo-se como um instrumento de grande valia para 

eventuais programas específicos de formação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

destes agentes desportivos. 

Na interligação entre os diferentes níveis hierárquicos considerados no estudo, 

também detectámos algumas actividades cuja importância é semelhante, entre o 

DDtop e o treinador, nomeadamente nas questões da gestão da informação. Mas 

aqui, nas actividades de Recolha de Informação e Disseminação da Informação, o 

DDint assume claramente uma missão de destaque, levando-nos a admitir o 

protagonismo que este DD tem em matéria de informação e gestão do 

conhecimento, dentro das OF. 

No caso do treinador, apesar de ter obtido valores percentuais relativamente baixos 

na grande maioria das actividades de gestão, tem um papel expressivo nas 

questões de Liderança. Esta imagem de liderança, atribuída pela percepção dos DD, 

é coincidente com a interpretação geral da opinião pública, em relação à liderança 

exercida pelos treinadores no seio das organizações desportivas. 

Será, possivelmente por estas razões que os treinadores cultivam esta vertente no 

desempenho das suas funções profissionais, existindo hoje um crescente interesse, 

ao nível académico e das organizações, sobre a informação disponível, 

metodologias e estratégias inerentes a esta temática. 

Poderíamos mesmo citar, as várias iniciativas de captação deste tipo de informação 

operacional desenvolvida por diferentes treinadores de sucesso ao mais alto nível de 

competição, a ser integrada nos mais recentes e actuais modelos de formação de 

quadros das mais variadas organizações empresariais. 

Esta é uma prática vulgar em países americanos, cujo exemplo chegou já ao nosso 

país, com treinadores de referência nacional (e.g. Jorge Araújo) a desenvolverem 

actividades de consultoria a empresas, na área de formação de RH, no âmbito da 

liderança e trabalho de equipa. Começa a ser frequente a solicitação de entrevistas, 

desenvolvimento de estudos e publicação de livros, sobre treinadores mediáticos, 

incidindo sobre os seus métodos de gestão e de liderança de RH Birkinshaw e 

Crainer (2005); Oliveira, Amieiro, Resende e Barreto, (2006); Monteiro (2005); 
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Lourenço e Mourinho (2004) Bölöni e Pereira (2002); Venda e Marques (2002); 

Araújo (2005). 

As restantes actividades de gestão, com maior relevo nos treinadores, foram as 

relativas aos processos de Avaliação, inerentes ao rendimento desportivo, e 

Assuntos de Jogadores, pela sua relação directa e funcional com os mesmos. 

Esta abordagem mais desenvolvida sobre o treinador, enquanto gestor de primeira 

linha, não sendo este o protagonista do nosso estudo, leva-nos a considerar que 

este pode ser o primeiro patamar da carreira de gestor desportivo, ou mais 

concretamente o de Director Desportivo (senso estrito), conforme o modelo utilizado 

no desporto universitário norte-americano (Athletic Director) Fitzgerald, Sagaria e 

Nelson (1994); Hoch (2003b); Fahlström (2002). 

Com isto queremos dizer que, a experiência acumulada na função de treinador, 

nomeadamente nas preocupações, competências e tarefas fora do domínio 

estritamente técnico, permite-lhe adquirir sensibilidades necessárias para o ingresso 

numa carreira de gestor desportivo. 

Dado o actual cenário de ausência completa de um programa regular e consistente 

de formação especializada neste domínio, no âmbito do associativismo desportivo e 

sob a tutela da administração central45 do desporto, tudo é permitido. Apesar do 

esforço desenvolvido por algumas universidades, na área da gestão do desporto, 

através da criação das respectivas licenciaturas e alguns cursos de mestrado e de 

pós-graduação, acreditamos que no futuro surjam acções de formação devidamente 

institucionalizadas, cujos programas e conteúdos possam contribuir para planos 

nacionais de formação, por níveis, que permitam o acesso ao desempenho 

profissional desta carreira, nas organizações do associativismo desportivo (clubes e 

SAD’s). 

Esta ideia pode ser polémica, quando se pretende confluir a carreira desportiva de 

treinador, com a de gestor desportivo (intermédio e/ou de topo) profissional e a de 

dirigente desportivo em regime de voluntariado, característico das organizações 

desportivas.  

                                                 
45 Sabemos existirem iniciativas neste âmbito, no Instituto do Desporto da Região Autónoma da 
Madeira (IDRAM), que tem autonomia administrativa nesta matéria. Estas iniciativas estão 
contempladas no Plano Estratégico de Apoio à Formação dos Agentes Desportivos, com incidência 
particular para os dirigentes e treinadores desta Região (Rodrigues, 2004). 
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Naturalmente que esta discussão será influenciada pelos interesses corporativos 

instituídos, cuja transparência, interligação, operacionalidade e percurso demorará 

alguns anos a institucionalizar. 

Quando pretendemos caminhar para uma clarificação normativa dos estatutos do 

dirigente desportivo voluntário e gestor desportivo profissional, estamos a contribuir 

para que exista uma separação entre estes dois universos que coabitam no 

funcionamento das nossas organizações desportivas profissionais.  

O que se pretende é instituir os processos normativos de acesso à carreira de gestor 

desportivo profissional, e os conteúdos e competências necessárias para o 

desempenho destes cargos. Pela análise do perfil dos DD, encontrados no estudo, 

constatámos algumas tendências, mas estamos longe de uma uniformização, ao 

nível da formação de base, neste domínio (Lambrecht, 1987; Fitzgerald, Sagaria e 

Nelson, 1994; Hoch, 2003b; Fahlström, 2002; Battistelli e Guicciardi, 2000; Drakou, 

Tzetzis, Anagnostou e Kioumourtzoglou, 2002; Bali, Walia, e Sankaran, 2002). 

Não fizemos ainda qualquer comentário sobre o tempo gasto relativo, nas diferentes 

actividades de gestão consideradas. Uma primeira consideração terá de ser para o 

grau de concordância entre o tempo gasto nas actividades e a respectiva 

importância. Não sabemos até que ponto, a importância atribuída pela percepção 

dos DD às actividades de gestão, terá influenciado as percepções sobre o tempo 

gasto. 

Os dois únicos casos que nos merecem destaque, por contrariarem a tendência já 

descrita, são os casos da actividade de lobby e escolha de staff. No primeiro caso, 

surge no 5º lugar do ranking relativo ao tempo gasto e no 11º lugar, no que diz 

respeito à importância; no segundo caso, a definição de staff é considerada uma 

actividade importante (6º lugar do ranking), mas é realizada em pouco tempo (16º 

lugar do ranking). 

Destacamos estes dois casos, pela tendência inversa que os seus resultados 

configuram, mas também por aquilo que eles representam no bom funcionamento 

das OF.  

Se não vejamos, hoje, é cada vez mais difícil o recrutamento de DD e a justificação 

das verbas dispendidas no futebol, daí que seja necessário construir uma estratégia 

coerente, consistente e credível para assumir a direcção destas organizações. As 
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dificuldades económicas, os erros, a pouca transparência e os abusos cometidos no 

passado contribuem para o cenário actual. O grau de exigência dos contribuintes e 

da sociedade civil aumentou significativamente, pelo que existe uma necessidade 

maior de tempo para as actividades de lobby. 

A escolha dos elementos, sobre quem recai a responsabilidade de dirigir os destinos 

da organização, apesar de ser uma tarefa que não implica um enorme dispêndio de 

tempo, implica um cuidado estratégico especial, pela importância de mobilização 

que é capaz de gerar e pelas implicações directas que tem na obtenção dos 

resultados e objectivos preconizados. 

Por fim, a associação mais significativa entre as variáveis em estudo foi encontrada 

entre a percentagem de responsabilidade do DDtop e DDint, de sinal negativo. Este 

resultado confirma a natureza diferenciada e complementar das actividades de 

gestão desenvolvidas por estes dois níveis de gestão. 

Ajuda certamente a traçar um perfil do DDint, mais operacional, de ligação entre o 

vértice estratégico e o centro operacional, intermédio e com tendência para a sua 

profissionalização. Todos os resultados do estudo apontam nesta direcção, pela 

natureza das actividades desenvolvidas, pelo tempo gasto nessas actividades e 

respectiva percentagem de responsabilidade. 

O perfil do DDtop está mais direccionado para as questões estratégico-económicas, 

características de uma intervenção mais conceptual e política, traduzidas através 

das actividades de Representação, Ligação, Lobby, Política, Definição do Staff, 

Responsabilidades Associativas, Gestão Financeira, Marketing e Desenvolvimento 

de Receitas. 

Em matéria de comparação entre o futebol profissional e o futebol não profissional, 

relativa às várias actividades de gestão, constatámos que os respectivos DD 

percepcionam a importância das actividades de um modo muito semelhante. Apenas 

foram encontradas diferenças nas actividades de Ligação, Lobby e Situações 

Extraordinárias.  

Em sentido contrário, encontrámos diferenças estatisticamente significativas na 

percepção que os DD têm do tempo gasto na maioria das actividades de gestão, 

entre o futebol profissional e o futebol não profissional. As excepções, ou seja, as 
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actividades onde não foram encontradas diferenças são: Liderança, Disseminação 

de Informação, Avaliação e Desenvolvimento de Receitas. 

Estes dados são muito relevantes para a sua interpretação. Começaríamos por 

abordar as actividades de gestão onde não foram encontradas diferenças 

relativamente ao tempo gasto. Numa análise mais superficial diríamos que a 

explicação pode residir na importância atribuída a cada actividade, no caso da 

Disseminação da Informação, por ser uma actividade cuja importância referida pelos 

DD, é baixa; no caso da Liderança, Avaliação e Desenvolvimento de Receitas, por 

ser uma actividade cuja importância referida pelos DD, é alta. 

Obviamente que este raciocínio não tem uma forte base de sustentação, já que 

existem outras actividades cuja importância relativa foi alta ou baixa e os resultados 

dessas actividades apresentaram diferenças entre o futebol profissional e não 

profissional. 

É um facto que a Disseminação da Informação foi percepcionada pelos DD, como 

uma actividade de importância relativa baixa, mas a própria abstracção ou 

significado mais abstracto, conceptual, geral e pouco operacional que tal categoria 

de actividade apresenta, pode ter contribuído para este resultado. Em oposição, os 

conceitos inerentes às restantes categorias de actividades não terão deixado os DD 

indiferentes, porque qualquer uma delas (Liderança, Avaliação e Desenvolvimento 

de Receitas) assume um significado cultural marcante. Apesar de até poderem 

existir concepções diferentes sobre cada uma das actividades em análise, no futebol 

profissional e não profissional, é natural que pelo impacto que estes aspectos têm no 

funcionamento regular das OF, sejam percepcionadas sem diferenças significativas 

entre estes patamares de competição, em relação à sua importância e ao tempo 

gasto nestas actividades. 

Depois de desenvolvermos o argumento anterior constatámos que apenas se 

encontraram diferenças estatisticamente significativas, entre o futebol profissional e 

não profissional, em relação à importância relativa das seguintes actividades de 

gestão: Ligação, Lobby e Situações Extraordinárias.  

Do nosso ponto de vista, este resultado reforça o argumento anterior, mas desta vez 

em sinal contrário. Também aqui a percepção dos DD, em relação à importância 

relativa destas actividades foi baixa, pelo que estes agentes desportivos não lhe 
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atribuem um significado especial. As diferenças existentes decorrem do patamar de 

competição em que se encontram, já que a natureza destas actividades pode ser 

entendida de forma diferente nos patamares profissional e não profissional. As 

exigências organizativas, dimensão das organizações, contactos formais e informais 

são diferentes nestes dois patamares de competição, logo existem percepções 

diferentes. 

Importa agora justificar as actividades de gestão, cujas diferenças quase não se 

fizeram notar entre o futebol profissional e não profissional. Na nossa opinião tais 

resultados revelam que as actividades de gestão consideradas no questionário são 

de facto representativas das actividades desenvolvidas pelos diferentes DD, 

independentemente do patamar de competição, cuja importância no funcionamento 

das OF de diferentes dimensões foi considerada elevada por todos os DD. 

Como justificar então as diferenças encontradas nas muitas actividades de gestão 

relativamente à percepção do tempo gasto nessas mesmas actividades?  

Uma coisa é todos os DD considerarem as actividades de gestão importantes para o 

bom funcionamento da sua organização, independentemente da dimensão que ela 

tenha, e até não existirem diferenças na percepção da sua importância. Outra coisa 

é dedicar-lhe o tempo necessário para a sua execução, ou melhor, a percepção do 

tempo que consideramos necessário para a sua execução ou mesmo as exigências 

temporais que as tarefas dessas actividades têm em organizações de dimensões 

diferentes. Cremos ser precisamente aqui (no factor tempo disponível ou gasto) que 

se estabelece a principal e básica cisão / oposição entre o DD do futebol profissional 

e não profissional, entre o DD em regime de voluntariado e o gestor desportivo 

profissional. 

Nos estudos sobre a importância da colaboração dos DD voluntários, no 

associativismo desportivo, um dos aspectos que estes realçam prende-se com o 

número de horas que estes cidadãos disponibilizam à sociedade civil, sendo 

também esta uma das limitações da sua intervenção cívica (Oliveira, 2002). 

Ainda na comparação entre o futebol profissional e não profissional, numa 

abordagem mais profunda, podemos socorrer-nos dos processos ou mecanismos de 

isomorfismo de Dimaggio e Powel, (1983) citado por Danylchuk e Chelladurai (1999) 
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para explicar as diferenças e semelhanças entre estes dois patamares de 

competição. 

A noção de isomorfismo destes autores baseia-se na tendência das organizações 

industriais serem semelhantes na estrutura e processos. Ora nas OF, 

independentemente de considerarmos o futebol como uma indústria ou não, 

sabemos a influência que os clubes mais representativos e de referência exercem 

na comunidade desportiva. Desde a sua denominação, ou cor dos equipamentos até 

às questões de estrutura, organização, funcionamento e procedimentos, são 

passíveis de imitação pelas organizações de menor dimensão. 

Os efeitos resultantes da aplicação ou adopção de modelos utilizados por 

organizações desportivas de referência nacional ou internacional, ou seja, as 

referidas tendências de isomorfismo, tinham já sido identificadas em organizações 

desportivas por Slack e Hinings (1994), que referiram o facto de algumas 

organizações cederem ou resistirem a pressões isomorfas. 

No momento actual, onde a cada dia que passa mais visível se tornam e se 

acentuam as dificuldades económicas generalizadas nas OF (Faria, 2002, 6 de Abril; 

Pereira Ramos 2003, 23 Julho; Filipe, Pereira e Lobato, 2003, 24 Abril; Tenreiro 

2002), são precisamente estas restrições financeiras que condicionam o trabalho de 

administração e gestão dos DD, nestas organizações. 

As restrições financeiras existentes nas OF, nos diferentes patamares de 

competição e o efeito de mimetismo que as organizações de referência exercem nas 

outras, explicam os resultados encontrados entre o futebol profissional e não 

profissional. 

Em relação à distribuição da responsabilidade pelos três níveis hierárquicos 

considerados (DDtop, DDint e treinador), entre o futebol profissional e não 

profissional, foram encontradas algumas diferenças estatisticamente significativas 

relativas a algumas actividades de gestão.  

No caso dos DD, apesar da sua quota de responsabilidade ser elevada e apresentar 

níveis de complementaridade entre eles, as diferenças encontradas fizeram-se sentir 

nas actividades de gestão relacionadas com assuntos dos Jogadores, Gestão 

Financeira e Marketing, no caso dos DDtop, sendo estas últimas registadas também 
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no caso dos DDint e acrescidas das actividades de Avaliação, Coordenação e 

Política. 

Destes resultados retiramos a seguinte interpretação dominante: não são muitas as 

actividades de gestão onde encontramos diferenças na distribuição de 

responsabilidade, relativas aos DD (DDtop e DDint), entre o futebol profissional e o 

futebol não profissional, mas estas diferenças ocorrem precisamente em actividades 

de gestão cuja percepção de importância destes mesmos DD, foi considerada das 

mais importantes no funcionamento das OF. Logo, existem diferenças de relevo 

relativas à distribuição da responsabilidade e ao conteúdo funcional dos DD, entre 

as organizações do futebol profissional e não profissional, em relação a algumas das 

actividades de gestão mais importantes. 

Com base na comparação entre o futebol profissional e não profissional, nas 

responsabilidades dos DDtop e DDint e nas actividades de gestão comuns, onde 

foram encontradas diferenças, podemos especular sobre a ausência de um perfil 

funcional perfeitamente diferenciado entre as responsabilidades dos DDtop e DDint. 

Isto é, não podemos dizer que determinadas actividades de gestão são da 

responsabilidade dominante e exclusiva de um ou outro DD, nomeadamente nas 

actividades de Gestão Financeira, Assuntos de Jogadores e Marketing. 

A Disseminação de Informação apresentou um valor limiar, passível de ser 

considerado muito próximo da existência de diferenças significativas, entre o futebol 

profissional e não profissional, no âmbito das responsabilidades do DDtop. Este 

resultado é um indicador ténue da forma como estes dirigentes começam por 

percepcionar as questões relativas à importância da circulação do conhecimento e 

informação pelas respectivas organizações. 

Talvez o facto mais marcante, relativo à distribuição da responsabilidade pelos 

agentes desportivos, do futebol profissional e não profissional, esteja nos valores 

encontrados para o treinador. 

Apesar de residual, a sua quota parte de responsabilidade, na maioria das 

actividades de gestão, não deixa de ser um dado muito importante do nosso estudo, 

as diferenças encontradas em 11 das 19 actividades de gestão, quando 

comparamos o futebol profissional do não profissional. 
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Este dado vem confirmar a percepção que temos da perda de influência dos 

treinadores no seio das OF. Isto é, nos últimos anos os treinadores estão a ser 

encurralados nas funções dominantes de natureza técnica, perdendo influência 

directa noutras actividades de gestão consideradas vitais para o bom funcionamento 

destas organizações. 

Noutros tempos, toda a organização dos clubes (será justo dizer que as exigências 

organizacionais eram menores) tinha uma participação dominante do treinador da 

equipa mas, actualmente, a sua intervenção é muito limitada. 

Claro que ainda existem modelos, como o inglês cuja figura do manager tem uma 

influência elevada, mas noutros casos, o treinador limita-se a gerir a questão 

técnica. 

Este facto está directamente relacionado com os resultados encontrados na 

comparação entre o futebol profissional e não profissional. Ou seja, a distribuição da 

responsabilidade do treinador, apresenta diferenças significativas em muitas 

actividades de gestão porque no futebol não profissional, em virtude da grande 

maioria dos DD exercerem o cargo em regime de voluntariado, transferem para o 

treinador muitas responsabilidades que ultrapassam a visão meramente técnica da 

intervenção do treinador. Em muitos casos o treinador é o verdadeiro gestor do 

futebol. 

Esta intervenção não é exclusiva do futebol não profissional, pois existem casos no 

futebol profissional, onde o treinador assume também funções mais abrangentes, 

estando isto dependente do grau de profissionalização da direcção executiva do 

futebol dos clubes e SAD’s e dos respectivos modelos de gestão, adoptados por 

cada organização. 

Em qualquer dos casos, esta é a razão principal que explica as diferenças 

encontradas. 

Quanto à comparação dos três níveis de competição, tínhamos em mente 

discriminar as eventuais diferenças existentes nestes níveis, sobretudo entre a 

realidade existente nas OF da I liga e liga de honra. 

Considerámos este como um sub objectivo interessante: saber até que ponto os 

nossos resultados poderiam confirmar aquilo que facilmente constatávamos, na 

nossa experiência profissional nestes dois níveis de competição, pelas referências 
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traduzidas nos estudos de caracterização económico-financeira destas realidades e 

ainda pelas constantes referências dos diferentes DD, nas entrevistas produzidas 

pelos órgãos de comunicação social, em relação a estes dois níveis de competição. 

Infelizmente, a comparação entre os três níveis de competição, apenas serviu para 

confirmar e validar as diferenças encontradas entre o futebol profissional e não 

profissional, não sendo possível discriminar as diferenças entre a I liga, liga de honra 

e 2ª divisão B. Deste modo, nada de significativo foi acrescentando à discussão já 

realizada. 

Voltando aos processos ou mecanismos de isomorfismo de Dimaggio e Powel 

(1983), estes apontam três vias: (i) isomorfismo coercivo, que resulta das restrições 

financeiras; (ii) isomorfismo mimético, onde as organizações se imitam mutuamente; 

(iii) e isomorfismo normativo, resultante do treino partilhado, formação e valores 

entre os gestores desportivos. 

Tal como no estudo de Danylchuk e Chelladurai (1999), não foi claro qual destes 

processos foi responsável por alguns dos resultados do estudo e, nos casos em que 

o foi, qual a sua extensão. Também no nosso estudo, este efeito ajuda a perceber e 

interpretar alguns dos resultados, sem contudo medir a dimensão desta influência. 

5.5 - 5º Objectivo 

A discussão deste objectivo carece de uma introdução prévia, não só por se tratar 

do último objectivo definido, mas sobretudo pelo facto de projectarmos o perfil de 

competências profissionais do DD, em função das actividades desenvolvidas, ou 

melhor, com base na percepção que os dirigentes têm sobre a importância relativa, 

tempo gasto e grau de responsabilidade, nas suas actividades de gestão, por um 

lado, e na visão prospectiva que poderemos formular sobre a sua actividade 

profissional no futuro. 

Esta construção de cenários futuros, com base na interpretação da actual realidade 

e na sua projecção futura, altamente subjectiva, é arriscada, pelo seu carácter 

imprevisível e passível de ser confundido com aquilo que nós gostaríamos que fosse 

a intervenção profissional deste actor desportivo. 
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Mas o melhor será recordar o objectivo em causa, transcrevendo-o: determinar o 

perfil profissional (competências) do Director Desportivo, numa visão dinâmica e 

prospectiva da sua realidade profissional, na Era do Conhecimento, nas OF. 

Este articulado reflecte a necessidade de definir a delimitação funcional da 

actividade deste gestor de desporto, tendencialmente profissionalizada, bem como a 

dificuldade resultante da sua adaptação contínua, exigível pelas organizações do 

desporto, na actual sociedade do conhecimento. 

Não serão por acaso, as sucessivas preocupações com a requalificação dos 

recursos humanos de um país, nomeadamente na sociedade do conhecimento onde 

tudo se passa a grande velocidade, e cujos cenários são reequacionados a cada 

momento. Muitas vezes quando projectamos um cenário para o futuro, ele está já 

desactualizado.  

Naturalmente que, quem tem por missão dirigir organizações neste contexto, tem 

obrigatoriamente de possuir uma grande flexibilidade conceptual, assim como, um 

elevado suporte informacional para se poder movimentar neste contexto em 

permanente transformação. 

Podemos considerar dois aspectos distintos e interrelacionados no desempenho do 

cargo de DD: o seu perfil (de competências) profissional, na actualidade, com base 

na caracterização das suas actividades, e os cenários futuros da sua actividade 

profissional para dar resposta às exigências colocadas pela sociedade do 

conhecimento. 

Dedicaremos uma atenção especial a cada um destes aspectos. No que se refere ao 

perfil profissional começaremos por levantar algumas questões: qual o perfil de 

competências adequado para o desempenho da função? quais os saberes inerentes 

a um bom desempenho da função? que matéria(s) ou assuntos deve dominar? que 

tipo de formação tem ou deve ter? 

Estas são apenas algumas das perguntas que podemos formular que nos ajudam a 

abordar o perfil de competências profissionais do DD, assumindo a abordagem, já 

realizada, sobre o conceito de DD, em sentido estrito e em sentido lato, assim como 

a noção de exercício deste cargo, em regime de voluntariado ou enquanto gestor 

desportivo profissional. 
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Não podemos esquecer, a importância do trabalho desenvolvido por Claudino e 

Pires (1994), numa primeira abordagem ao perfil do gestor desportivo e sua 

delimitação no mercado das profissões do desporto, bem como as preocupações 

nesta matéria que suportam a existência do observatório das profissões do desporto 

na Europa e em Portugal. 

De acordo com o sítio web, os objectivos do observatório europeu do desporto e do 

emprego (OESE), são promover um diálogo permanente entre o emprego e a 

formação, a nível europeu e nacional, entre as diferentes organizações interessadas 

nesta temática (autoridades públicas, organizações privadas sem fins lucrativos, 

agentes de formação, parceiros sociais e organizações de investigação). 

Em Portugal, o Instituto do Desporto de Portugal (IDP), é a entidade pública 

responsável pela área do desporto, membro do OESE, com o objectivo de 

aprofundar o conhecimento sobre a realidade do mercado de emprego e formação 

no desporto, de modo a definir, executar e avaliar políticas eficientes de formação e 

requalificação dos recursos humanos do desporto. 

A Escola Superior de Desporto de Rio Maior, do Instituto Politécnico de Santarém, 

enquadra o Centro de Estudos do Observatório Profissional (CEOP), responsável 

por compilar, analisar e difundir a informação relativa à evolução do mercado de 

emprego e sistema de formação no desporto, em Portugal. Toda esta informação 

será decisiva na construção de um diagnóstico com interesse para os diferentes 

agentes envolvidos neste sector. 

Independentemente destas considerações, o perfil de competências profissionais 

(INOFOR, 2002; Le Bortef, 1990; Mandon, 1990; Suleman, 1995) é um instrumento 

de trabalho fundamental que permite: (i) orientar o sistema de ensino e formação, 

através da construção de perfis de formação e da reorganização dos sistema de 

ensino/formação; (ii) determinar os itinerários profissionais com as respectivas 

escolhas profissionais e de formação; (iii) ao nível das empresas ou entidades 

empregadoras, orientar a política de recrutamento e gestão de carreiras, apoiar o 

levantamento de necessidades de competências e apoiar a concepção de formação; 

(iv) ao nível da certificação profissional e negociação colectiva, criar os mecanismos 

de reconhecimento de competências e renegociar carreiras e salários. 
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Os perfis profissionais são construídos com base nas competências46 que os 

respectivos profissionais desenvolvem no desempenho dos cargos. A identificação 

destas competências é feita através de um processo dedutivo e interpretativo, a 

partir das actividades desenvolvidas. 

Não sendo o objectivo principal deste estudo, a construção do perfil de 

competências profissionais do DD, achamos que, com base na informação 

disponível sobre as actividades de gestão desenvolvidas pelos DD, poderíamos 

avançar para a apresentação, ainda que rudimentar, do perfil deste actor desportivo. 

Esta pretensão é ainda mais reforçada, quando constatámos com as diferentes 

valências deste instrumento, enumeradas anteriormente, e fundamentadas nos 

diversos autores citados. 

A construção deste perfil profissional obedece a um conjunto de normas que 

orientam a sua descrição. Mais uma vez, o documento do INOFOR (2002), é o guia 

desta descrição, tendo em consideração cinco itens: (i) referencial de actividade; (ii) 

referencial de competências mobilizáveis; (iii) formação e experiência; (iv) 

especificidades do mercado de trabalho; (v) elementos de prospectiva. 

Esta matriz será utilizada na apresentação do perfil profissional do DD, que constará 

do anexo E deste estudo.  

Para terminar, gostaríamos ainda de abordar alguns aspectos relacionados com as 

especificidades do mercado de trabalho e os elementos de prospectiva, citados na 

descrição do perfil profissional, determinantes para enfrentar a sociedade do 

conhecimento. 

São por demais evidentes as alterações no contexto de actuação em que os novos 

gestores têm de desempenhar as suas funções. As alterações significativas e 

constantes do envolvimento solicitam perfis de actuação dinâmicos, onde a incerteza 

é enorme, dificultando não só a actuação destes elementos, como questionando 

                                                 
46 De acordo com o manual do INOFOR (2002), o conceito de competência é entendida como um 
conjunto de saberes que são ou podem ser mobilizados em situação de trabalho. As dimensões da 
competência são: (i) Saberes, que se referem a conhecimentos disciplinares, sobre os processos, os 
materiais e os produtos, organizacionais e sociais; (ii) Saberes-fazer técnicos, que se referem à 
operacionalização dos saberes e integram a utilização de instrumentos, métodos e processos 
cognitivos; (iii) Saberes-fazer sociais e relacionais, que se referem a atitudes e qualidades pessoais e 
relacionais, relativas à disposição para agir, reagir, interagir com os outros e com as situações de 
trabalho. 
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seriamente o tipo de formação necessária e adequada para fazer frente a este 

conjunto de características. 

As tradicionais ou convencionais teorias organizacionais cada vez mais, dão lugar a 

novas visões que traduzem o contexto actual de actuação das empresas e dos 

novos gestores. Não deixa de ser curioso e sintomático do que acabamos de referir, 

os livros de Nordström e Ridderstråle (2005); Friedman (2005); Levitt e Dubner 

(2006). 

Sabemos bem que estas tendências de vanguarda, não se farão sentir de imediato 

nas organizações do desporto, em geral e do futebol em particular, mas que 

inevitavelmente acabarão por ser “contaminadas”. 

Este efeito será, inicialmente sentido, ao nível dos grandes organismos 

internacionais e nacionais, cujo efeito de choque se propagará rapidamente às 

estruturas mais elementares do sistema desportivo: os clubes e SAD’s. 

A sustentabilidade destas organizações, estará dependente da respectiva 

capacidade de adaptação a este novo contexto, como forma de sobrevivência e de 

resposta aos elevados níveis de competitividade a que cada vez mais irão estar 

sujeitas. 

O paradigma industrial que marcou e continua a marcar as organizações do 

desporto, tem uma enorme longevidade, mas graças à sua persistência tem 

contribuído para a situação delicada em que vivem estas organizações desportivas, 

nomeadamente as OF. 

É precisamente este um dos factores que mais contribui para a fraca capacidade 

adaptativa destas organizações que ajuda a explicar porque é tão difícil a estas 

organizações inovar, criando mais valias resultantes do seu conhecimento 

organizacional, permitindo-lhes diferenciarem-se dos seus concorrentes. 

Não será mais possível gerir estas organizações, com base nos pressupostos do 

passado, será necessário encontrar caminhos alternativos, diferentes e inovadores 

para que seja possível acompanhar a evolução dos tempos. 

Não temos dúvidas que a solução do problema está nas pessoas e nas capacidades 

que estas terão de desenvolver para encontrar respostas. 
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Como verificámos, pela extensa revisão bibliográfica sobre a GC, este é um tema 

recente, cuja investigação ainda não é generalizada e, fundamentalmente, a sua 

faceta mais operacional ainda apresenta algumas barreiras a ultrapassar. 

Cremos que a pouca relevância dos resultados encontrados sobre a informação 

(Recolha e Disseminação) nas OF, resulta das fragilidades do instrumento utilizado, 

da pouca direccionalidade e especificação para o seu tratamento, influenciando os 

DD a atribuírem-lhe este baixo significado. 

Embora os resultados apontem em sentido contrário às nossas expectativas, 

pensamos que a GC será um instrumento de grande valia para o desenvolvimento e 

sustentabilidade das OF, se alicerçado na gestão de sistemas de informação e 

respectivas interligações com os RH das organizações desportivas. Por esta via, em 

função do papel atribuído à formação e qualificação dos agentes desportivos, 

encontramos fundamento para a importância do capital humano nas organizações 

(Cunningham e Sagas, 2004; Loureiro, 2003; Edvinsson e Malone, 1999; Maçãs, 

2006; Petty e Guthrie, 2000; Serrano e Fialho (2005); Sousa, 2000; Carneiro 2000; 

Liebowitz, 2001). 

A tomada de decisão pelos DD deverá ser fundamentada em melhor planeamento, 

exploração e desenvolvimento de sistemas de informação, que os diferentes RH da 

organização venham a desenvolver, com o objectivo da obtenção de mais valias 

competitivas perante as demais concorrentes. 
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Como resumiria a sua experiência? 

Dizendo que vale a pena jogar na confiança; que é bom estar de sobreaviso quando 

tudo nos corre bem; que o máximo da maré baixa é a véspera exacta do encher da 

maré; que não é mau cantar-se quando chove; que não façamos muito má cara às 

nossas fraquezas, porque nos pode ficar o rosto demasiado franzido perante as 

fraquezas dos outros; que não prejudica bater às portas, quer se abram ou não; que não 

julguemos ser senhores da verdade; que nada excluamos em nós para ficarmos mais 

belos, porque nos arriscamos a ser as galinhas tristes que os jardineiros de mau gosto 

talham dos fortes buxos; e, finalmente, que não demos importância às conclusões que 

tiraram os outros de suas experiências: para nós só são fecundas e válidas as que nós 

próprios tivermos. 

Prof. Agostinho da Silva 

 

O último capítulo deste estudo, servirá para apresentar as conclusões finais do 

estudo, bem como as propostas de investigação e desenvolvimentos, a realizar no 

futuro. 

Nas conclusões finais, propriamente ditas, fazemos uma síntese dos principais 

resultados encontrados. A estrutura seguida para apresentar as conclusões finais do 

estudo, será a mesma que esteve subjacente à discussão dos resultados, de acordo 

com os cinco objectivos definidos para a elaboração deste estudo. 

No que respeita à investigação e desenvolvimentos futuros deste estudo, 

apresentaremos um conjunto de ideias e de caminhos a percorrer, com o propósito 

de concluir o ciclo lógico e usual de investigação, iniciado na apresentação do 

problema. 

6.1 - Conclusões Finais 

Os objectivos definidos para o desenvolvimento deste estudo, serão novamente 

utilizados para estruturar as principais conclusões do estudo. O primeiro objectivo do 



Capítulo VI – Conclusões 
_________________________ 

 304

estudo está relacionado com a caracterização geral das OF; o segundo objectivo 

está relacionado com a caracterização dos RH e materiais das OF; o terceiro 

objectivo está relacionado com a caracterização do perfil do DD em cargos 

executivos das OF; o quarto objectivo está relacionado com a natureza das 

actividades de gestão desenvolvidas pelo DD nas OF; e por fim, o quinto objectivo 

está relacionado com o perfil profissional do DD na era do conhecimento.  

6.1.1 – Caracterização Geral das Organizações do Futebol 

Sobre a caracterização das OF em Portugal, podemos referir que estas se 

distribuem geograficamente de forma assimétrica, com preponderância para o litoral 

em detrimento do interior e com o seu “centro de gravitação” localizado a centro-

norte, e uma menor representatividade a sul do país. 

A idade média das OF é de 73 anos; reflectindo os períodos da 2ª, 3ª e 4ª décadas 

do séc. XX, como predominantes nas suas datas de fundação. Os anos noventa do 

século anterior, marcam, porém, o aparecimento das SAD’s, constituindo um facto 

de relevo. 

A taxa de penetração do modelo de gestão com base na SAD, representou 23% da 

totalidade das OF do estudo (n=69). 

A direcção operacional e gestão diária das OF está reduzida a um grupo de 2 a 5 

pessoas, com uma tendência marcante para o exercício destas funções a tempo 

inteiro, em exclusividade e de forma profissional. 

Tendo como referência a existência (ou não) de sítio oficial do clube na Internet, 

constatámos que no universo (n=109) dos clubes da I liga, liga de honra e 2ª divisão 

B, nas épocas em estudo, mais de 50% das organizações estão identificadas com 

esta ferramenta de comunicação. Se considerarmos apenas as OF das competições 

profissionais, os valores são de 82%, com tendência para todas elas virem a dispor 

desta ferramenta. 
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6.1.2 – Caracterização dos Recursos Humanos e Materiais das 

Organizações do Futebol 

No levantamento dos RH das OF, incidimos a análise no quadro directivo, no quadro 

técnico, nos técnicos de apoio logístico e nos jogadores. Nos recursos materiais 

considerámos os indicadores financeiros e as infra-estruturas desportivas. 

Relativamente aos directores, os DDint são aqueles que apresentam maior 

variabilidade de designações para descrever os respectivos cargos, em função das 

competências que lhes são atribuídas. 

Os DD directamente relacionados com as actividades do futebol propriamente dito, 

com funções executivas, encontrámos designações que vão de director desportivo 

até director geral, director técnico, director executivo e chefe de departamento de 

futebol. 

É previsível que, num futuro próximo, exista mercado para serviços de assessoria e 

consultoria, de suporte às decisões directivas no âmbito das OF. Ou seja, existe 

mercado para existirem gabinetes de estudos e planeamento ou de investigação e 

desenvolvimento nas OF. 

Sobre o quadro técnico das OF, apenas referir os aspectos mais relevantes: (i) os 

dados apresentam evidências relativas à afirmação de um novo cargo técnico, o 

técnico de análise do jogo; (ii) o treinador de guarda-redes assume-se como uma 

necessidade cada vez mais emergente, acompanhando uma maior 

representatividade na constituição das “equipas técnicas”; (iii) constata-se que o 

psicólogo é o agente desportivo que menos está representado nas “equipas 

técnicas”, em contradição com a importância relativa atribuída a esta componente do 

treino, no rendimento desportivo; (iv) os preparadores físicos continuam a ocupar 

lugar de destaque, apesar da existência de alguns indicadores que anunciam 

alterações conceptuais sobre este desempenho profissional. 

Em relação aos técnicos de apoio logístico, destacamos a afirmação crescente dos 

fisioterapeutas, por um lado, e da representatividade aproximada (50%) dos 

secretários técnicos nas OF, por outro. 
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Neste último caso, os secretários técnicos, desenvolvem um amplo leque de 

actividades, cujo conteúdo funcional ainda é pouco definido e padronizado, bem 

como, a inexistência de formação profissional adequada ao exercício deste cargo. 

A formação profissional dos jogadores, carece de melhor enquadramento, 

salvaguardando a componente académica e qualificações humanas, no sentido de 

melhor o integrar na sociedade, depois de terminar a sua carreira, ou para todos 

aqueles que ambicionam ser profissionais e acabam por não atingir os patamares de 

competição mais elevados. 

Na caracterização dos recursos materiais, existe uma enorme variabilidade nos 

valores dos indicadores financeiros entre as OF que participam nas competições 

profissionais. Estas diferenças dizem respeito à comparação entre os dois 

patamares de competição, existindo também no mesmo patamar de competição, 

realidades completamente assimétricas. No caso das OF das competições não 

profissionais, a realidade da grande maioria, é muito distante das exigências 

financeiras e organizacionais das competições profissionais. 

Em relação às infra-estruturas, encontrámos um cenário satisfatório quanto às 

condições para a realização da competição, onde a construção dos novos estádios e 

respectivos envolvimentos não podem ser esquecidas pelas mais valias 

introduzidas, mas em matéria de condições infraestruturais para a prática do treino, 

verificam-se carências em pelo menos 50% das OF do estudo. 

6.1.3 – Caracterização do Perfil do DD em Cargos Executivos 

Na caracterização do perfil do DD, um dos indicadores foi a idade, sendo este 

caracterizado por um valor médio global de 50 anos. Nesta variável não foram 

encontradas diferenças, estatisticamente significativas, entre os diferentes grupos 

que estabelecemos: (i) em função do nível hierárquico (DDtop e DDint); (ii) em 

função do nível de competição a que pertencem (DDfutprofis e DDfutnãoprofis). 

Na percepção que os DD revelaram, em relação ao número de horas por dia 

dedicadas ao exercício da sua função, de acordo com os grupos estabelecidos 

anteriormente, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. 
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Os DD do estudo, globalmente considerados, revelaram ser possuidores de alguma 

experiência anterior no desempenho de diferentes cargos ao nível das respectivas 

OF e quase sempre com outra actividade profissional. 

Na comparação entre os DDtop e DDint, constatámos que os primeiros exercem o 

cargo enquanto actividade secundária (85%), têm frequência universitária em 30% 

dos casos, poucos hábitos de actividade física desportiva (28%), tendo no seu 

historial a prática desportiva federada na modalidade de futebol (33%), mas apenas 

4,3% destes casos, a fizeram de forma profissional. 

Por seu turno, os DDint exercem o seu cargo em regime de exclusividade (54%), e 

de forma remunerada (43%), têm frequência universitária em 22% dos casos, com 

maior participação em actividades físicas desportivas (49%), com maior experiência 

ao nível da prática desportiva federada no futebol (71%) e destes, (23%) fizeram-no 

de forma profissional. 

Na comparação entre os DDfutprofis e DDfutnãoprofis verificámos existirem 

diferenças no regime (exclusividade, actividade principal e actividade secundária) 

em que estes exercem o cargo, assim como no número de horas por dia que lhe 

dedicam, como já anteriormente referenciado. 

O número médio de horas por dia dispendidas pelo DDfutprofis é de (8±4), com uma 

duplicação dos valores encontrados para este mesmo indicador, em relação aos 

DDfutnãoprofis. Os primeiros também apresentaram o dobro dos casos em que têm 

frequência do ensino superior, relativamente aos DDfutnãoprofis. 

6.1.4 - Caracterização das Actividades de Gestão do DD 

O ranking das actividades de gestão mais importantes, foi ocupado pelas seguintes 

categorias, de forma hierárquica: Gestão Financeira; Desenvolvimento de Receitas; 

Liderança; Avaliar; Assuntos de Jogadores e Definir Staff. As categorias, 

consideradas menos importantes foram: Actividades de Rotina; Ligação; Recolha de 

Informação, Disseminação de Informação, Situações Extraordinárias e Relações 

Públicas, por ordem decrescente. 

O tempo gasto nas actividades de gestão, de acordo com a percepção dos DD, foi 

hierarquizado do seguinte modo: (i) actividades de gestão em que se despende mais 

tempo: Gestão Financeira; Liderança; Avaliação; Desenvolvimento de Receitas; 
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Fazer Lobby. (ii) actividades de gestão em que se despende menos tempo: 

Situações Extraordinárias; Relações Públicas; Resolução de Problemas; Definir 

Staff; Representação. 

Existe um grau elevado e significativo de associação positiva entre as variáveis 

importância e tempo gasto, relativas às diferentes actividades de gestão. 

Os resultados relativos à distribuição da responsabilidade pelos níveis hierárquicos 

considerados, revelaram, no caso dos DDtop, um maior grau de responsabilidade 

nas seguintes actividades: as Situações Extraordinárias, o Desenvolvimento de 

Receitas, a escolha dos RH, a Representação e Actividades de Lobby, junto da 

comunidade  

Os DDint, por seu lado, assumem maior grau de responsabilidade nas Actividades 

de Rotina, Resolução de Problemas, Coordenação, Disseminação e Recolha de 

Informação. 

Os resultados demonstram claramente uma elevada complementaridade na 

distribuição da responsabilidade relativa às actividades de gestão desenvolvidas 

pelo DDtop e o DDint, de acordo com o grau de associação negativa existente entre 

estas variáveis.  

O treinador apresentou resultados relativamente baixos, no grau de 

responsabilidade, nas diferentes actividades de gestão. Contudo, as que se 

revelaram mais expressivas foram: Liderança; Recolha de Informação; Avaliar e 

Disseminação da Informação. 

Convém destacar ainda, o papel central atribuído ao DDint em matéria de gestão da 

informação, em virtude da responsabilidade assumida nas actividades de Recolha 

de Informação e Disseminação da Informação. 

Apesar da pouca importância atribuída a estas actividades, no seio das OF, 

julgamos residir aqui um embrião com forte potencialidade de exploração em futuras 

investigações. Esta será uma conclusão importante do nosso estudo, devido à 

dificuldade sentida na exploração do tema relacionado com a gestão do 

conhecimento, nomeadamente nos meios e instrumentos disponíveis para a sua 

investigação directa. 
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Os resultados do estudo atribuíram ao treinador algum destaque, nas actividades de 

gestão relacionadas com a Disseminação e Recolha de Informação nas OF. 

Se cruzarmos os dados encontrados nos treinadores, em outras categorias de 

actividades; se considerarmos o peso institucional que o seu cargo representa no 

funcionamento das OF, quanto mais não seja na sua expressão pública e mediática, 

e no impacto que a sua filosofia e poder de decisão podem ter no normal 

funcionamento destas organizações, podemos sugerir que os treinadores (após 

vários anos de desempenho destas funções, com interesses graduais e progressivos 

por matérias relacionadas com a gestão desportiva e sujeitos a uma experiência 

formativa especializada), podem constituir-se como os principais candidatos ao 

exercício do cargo de DD (sentido estrito) ou se quisermos, afirmarem-se como os 

gestores profissionais do futebol, nas respectivas organizações. 

Na comparação entre o futebol profissional e não profissional, a importância das 

actividades de gestão foram percepcionadas de forma muito semelhante, embora 

com diferenças estatisticamente significativas nas actividades de Ligação, Lobby e 

Situações Extraordinárias. 

No que se refere ao tempo gasto, nas diferentes actividades de gestão, foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas, na maioria dessas 

actividades, com excepção para: Liderança, Disseminação de Informação, Avaliação 

e Desenvolvimento de Receitas. 

No que diz respeito à distribuição da responsabilidade pelos diferentes actores 

desportivos, constatámos que existem diferenças estatisticamente significativas em 

poucas actividades de gestão (embora nas mais importantes) para os DDtop e 

DDint, entre o futebol profissional e não profissional. Por esta razão, podemos 

deduzir que existem diferenças de relevo relativas à distribuição da responsabilidade 

e conteúdo funcional dos DD entre estes dois patamares de competição. 

Um dado interessante e importante do nosso estudo refere-se à comparação da 

responsabilidade do treinador nas diferentes actividades de gestão, entre o futebol 

profissional e não profissional, onde detectámos diferenças significativas em 11 das 

19 actividades de gestão 

A comparação entre os três níveis de competição (I liga, liga de honra e 2ª divisão B) 

permitiu-nos reforçar os resultados anteriores, não sendo possível diferenciar 
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objectivamente a I liga da liga de honra, já que no plano subjectivo, é possível 

admitir a existência de diferenças entre estes dois níveis de competição. 

6.1.5 – Perfil Profissional do DD na Era do Conhecimento 

O perfil de competências profissionais do DD, ajudou a delimitar a actividade 

funcional deste gestor de desporto e projectar os cenários de desenvolvimento desta 

actividade tendencialmente profissionalizada nas OF, respondendo às exigências 

que a sociedade da informação e do conhecimento vão colocar no seu desempenho, 

futuramente. 

O exercício do cargo de DD não obedece a qualquer requisito formal, no que 

respeita à sua formação especializada, quer para os gestores profissionais quer para 

os gestores em regime de voluntariado. 

Constatámos existir no plano da formação e da requalificação dos DD, uma 

oportunidade decisiva para transformar o quadro existente e dotar estes RH de 

competências para o desenvolvimento da sua actividade na era do conhecimento. 

Do nosso ponto de vista, o DD será a nova profissão do desporto, com importância 

decisiva na melhoria do funcionamento organizacional das OF, bem como na 

definição estratégica das suas políticas e missões, através da definição, execução e 

controlo dos respectivos programas operacionais. 

O perfil de competências profissionais do DD será decisivo para definir o seu plano 

de formação especializado e respectivo enquadramento desta carreira profissional, 

quer pelas entidades responsáveis pela formação e certificação quer pelas 

entidades empregadoras. 

6.2 – Investigação e Desenvolvimentos Futuros 

No último tópico deste estudo, centraremos a nossa atenção em algumas propostas 

de investigação a desenvolver no futuro. Assim passaremos a apresentar um 

conjunto de ideias e de caminhos, passíveis de novas pesquisas, no âmbito do 

estudo que acabamos de realizar. 

Tendo como referência o estudo realizado, achamos que não esgotamos todo o 

manancial de informação, passível de exploração a partir dos dados recolhidos, 
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sobre a natureza das actividades de gestão. Queremos com isto dizer que, é 

possível enriquecer a exploração dos nossos dados através de uma análise que 

tome em consideração cada um dos itens, per si, das diferentes categorias de 

actividades de gestão, por nós analisadas, na comparação entre o futebol 

profissional e não profissional. 

Respeitando ainda a actual estrutura utilizada, como centrámos a recolha de dados 

no DD, como meio de confrontação e validação dos resultados encontrados, seria 

interessante a aplicação do mesmo instrumento, em simultâneo, aos treinadores das 

respectivas organizações, para verificar a natureza e extensão das eventuais 

diferenças existentes. 

Tendo em consideração a caracterização das actividades de gestão, desenvolvidas 

pelos gestores de desporto, que actuam ao nível das competições profissionais, será 

interessante aplicar este estudo ao nível dos DD das modalidades com competições 

profissionais, nomeadamente o basquetebol e o andebol. 

Seria uma boa oportunidade para consolidar o conhecimento sobre as actividades 

dos gestores de desporto, com intervenção neste contexto, para melhor caracterizar 

as actividades desenvolvidas e construir o respectivo perfil de competências 

profissionais. 

Hoje em dia, a dimensão de qualquer temática não é mais passível de ser 

circunscrita a qualquer fronteira geográfica ou ideológica. A universalidade das 

coisas depende da visão global que é necessário ter sobre qualquer fenómeno, 

acontecimento ou actividade desenvolvida nesta “aldeia global”. 

O conhecimento sobre o enquadramento profissional, concepções e as respectivas 

actividades dos DD, que desenvolvem este trabalho noutras latitudes, será uma 

preocupação a ter no futuro. 

Por uma questão de proximidade geográfica e representatividade no universo do 

futebol, seria interessante considerar as actividades desenvolvidas pelos DD das 

principais ligas europeias de futebol profissional, nomeadamente a liga espanhola, a 

liga inglesa, a liga italiana, a liga alemã e a liga francesa. 

Mas não será descabido perceber e caracterizar o que se passa na América do Sul, 

concretamente no Brasil e Argentina, países exportadores de talentos para as 

principais ligas europeias, bem como o continente africano e ainda mais 
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recentemente, o continente asiático que trouxe algumas ideias inovadoras na 

abordagem à organização e desenvolvimento do futebol. 

O conhecimento adquirido ao nível das organizações empresariais dos países 

asiáticos, com algum destaque para o Japão e Coreia do Sul, está a ser aplicado em 

algumas iniciativas de desenvolvimento do futebol nesses países com algumas 

práticas inovadoras.  

Não terá sido por acaso que o último campeonato do mundo de futebol, foi realizado 

na Coreia do Sul e Japão e nos próximos anos será a China, a potência emergente 

da actualidade, envolvida na organização de um dos mais mediáticos 

acontecimentos desportivos mundiais: os Jogos Olímpicos.  

A abordagem da realidade competitiva não profissional, nas diferentes modalidades, 

pode e deve necessariamente ser tida em consideração, não só para a sua 

caracterização específica, mas acima de tudo para a construção e aplicação de um 

sistema de formação dos DD, em regime de voluntariado, com base num conjunto 

de conteúdos fundamentais que permitam tornar mais eficiente a acção dos DD, no 

seio das suas organizações. 

No caso concreto do futebol, seria interessante caracterizar e analisar a realidade 

existente, ao nível das actividades de gestão desenvolvidas pelos decisores 

desportivos, dos clubes que participam nos quadros competitivos da 3ª divisão 

nacional e provas da responsabilidade das 22 associações distritais e regionais da 

modalidade. 

Este meio de diagnóstico, localizado e específico, ajudaria na construção de 

políticas e programas de requalificação dos RH envolvidos nas organizações 

desportivas, com responsabilidades de direcção, que alguns agentes desportivos 

tanto reclamam. 

É unanimemente reconhecida, ao mais alto nível da administração pública, a 

necessidade de qualificação e/ou requalificação dos RH, nos mais variados sectores 

de actividade, como um dos objectivos estratégicos do país para fazer frente aos 

desafios dos próximos anos, caracterizados pela sociedade da informação e do 

conhecimento em que vivemos. 
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Para terminar, abordar o último caminho a percorrer no futuro, que consideramos 

mesmo o mais importante, no que respeita à gestão do conhecimento nas 

organizações desportivas em geral, e do futebol em particular. 

Devemos confessar que esta ideia de abordagem da gestão do conhecimento, 

considerada por nós como o aspecto mais inovador deste estudo, desde muito cedo 

que foi equacionada, mas nem sempre foi clara o suficiente de forma a ser 

operacionalizada. 

Pela importância que sempre lhe atribuímos, e continuamos a atribuir cada vez mais, 

tornou-se num aspecto sempre latente, com laivos esporádicos e intermitentes que 

evidenciavam a sua pertinência. 

Numa primeira etapa, cremos que esta foi conseguida, foi necessário embrenharmo-

nos no seu conceito abrangente e inovador, através de uma extensa pesquisa 

bibliográfica sobre as suas origens, os diferentes pontos de vista, metodologias, 

instrumentos e formas de abordagem conceptual, com alguns pequenos exemplos 

operacionais. 

Constatámos ainda que, mesmo no âmbito das melhores e maiores organizações 

empresariais nacionais e multinacionais, a sua implementação é escassa e 

complexa, apesar de ser unanimemente reconhecida como factor de excelência na 

inovação e competitividade do meio empresarial. 

Verificámos também, a importância que a informação desempenha ao nível da 

gestão do conhecimento, havendo mesmo referência nas categorias de actividades 

de gestão do nosso estudo, a aspectos relacionados com a recolha e disseminação 

da informação. Mas considerámo-los insuficientes e superficiais para serem 

considerados e directamente relacionados com o conceito de gestão do 

conhecimento que agora possuímos.  

Contudo, apesar de todo este percurso, nunca fomos capazes de tornar esta 

preocupação tangível, do ponto de vista dos resultados do nosso estudo. Ou melhor, 

não foi possível, através dos resultados do nosso estudo, confirmar e sustentar 

objectivamente a sua relação directa com o conceito de gestão do conhecimento. 

Pela importância actual e futura da gestão do conhecimento, no quadro de 

desenvolvimento das organizações empresariais e organizações desportivas em 
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geral, e das OF em particular, bem como no âmbito das actividades desenvolvidas 

pelos DD, consideramos ser este o principal desafio a desenvolver no futuro.  

A gestão do conhecimento, enquanto novo paradigma organizacional, mantém uma 

relação directa com a sociedade da informação e do conhecimento, com o 

conhecimento e organização desse mesmo conhecimento como vantagem 

competitiva. 

Esta mudança organizacional tem, como alicerce humano, o gestor do 

conhecimento, enquanto catalizador do capital humano das organizações, num novo 

ambiente e nova cultura organizacional, suportada por sistemas e TIC. 

O planeamento, a exploração e o desenvolvimento de sistemas de informação, 

serão elementos da arquitectura de gestão de sistemas de informação que 

possibilitarão melhorar a intervenção profissional dos DD, na gestão das pessoas 

das organizações desportivas, criando as mais valias necessárias para o 

desenvolvimento e sustentabilidade destas organizações. 

Este nosso contributo pode ser considerado como o primeiro passo de um longo e 

aliciante percurso a ser percorrido. 
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MANAGERIAL WORK IN INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 

This study is concerned with describing all of the managerial work associated with running and intercollegiate athletic department/program. Listed below are 
several categories of managerial activities in which you and your associates may engage. Examples for each category are also included. We request that you 
provide us with three kinds of information regarding these categories of managerial activities. 
In the first column, please indicate by circling the appropriate number on the 7-point scale provided the relative importance of each category to de effectiveness 
of your department/program. 
In the second column, please indicate on the 7-point scale the relative amounts of time that you spend over the course of a given year on each category relative 
to the other categories. 
Finally, in the third column, please indicate in a percentage your estimation of the relative distribution of responsibility among you and your assistants (e.g., 
Assistant/Associate Athletic Directors/coordinators) and support staff (e.g., secretaries, travel coordinators, sport information directors) for each of the 
categories of managerial activities. The total percentage for each category should add up to one hundred. 
It would be useful if you would glance over the categories before completing the questionnaire. There are no right or wrong answers. We realize that each 
intercollegiate department/program operates differently. 

RESPONSIBILITY 
(Must total 100%) 

 
CATEGORY OF MANAGERIAL ACTIVITIES 

IMPORTANCE 
Least                Most 
1   2   3   4   5   6   7 

TIME TAKEN 
Least                Most 
1   2   3   4   5   6   7 AD Assts Staff 

EXAMPLE: 

Equipment Inventory 

(Keep records of all department and team equipment) 

 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

 

5 

 

 

70 

 

 

25 

1. Figurehead 
(Represent the department in ceremonial activities of the university/ 
community/ other agencies/, and at other functions/events such as athletic 
competitions) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 

   

2. Leadership 

(Supervise, motivate, inspire, counsel coaches/staff) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 

   

3. Liaison 

(Establish and maintain contacts with university bodies, community agencies, 

sport governing bodies, government agencies. 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
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4. Public Relations 

(Communicate with community-at-large, alumni, media, and university 

community) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

5. Information seeking 

(Seek information from athletic organizations, community, staff, coaches, 

athletes. 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

6. Disseminating Information 

(Pass information to relevant personnel such as coaches and staff) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

7. Lobbying 

(Justify the mission and activities of the department, and lobby relevant groups 

for support) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

8. Policy Making 

(Set policy, initiate new and innovative projects/services, initiate changes in 

structure and processes of the department, create a vision for the department. 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

9. Conflict Resolution 

(Address issues such as gender equity, personnel conflicts, etc.) 

1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    

10. Athlete Affairs 

(Deal with coach/athlete concerns, disciplinary matters, proper conduct of 

athletes, eligibility and recruiting questions, academic requirements of athletes) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

11. Disturbance Handling 

(React to pressures/changes beyond one's control such as government 

cutbacks, tuition fee increases, emergency situations) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

12. Staffing 

(Recruit, hire, promote, fire coaches/staff, negotiate salaries 

1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
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13. Coordination 

(Specify and coordinate duties and activities of coaches-staff) 

1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    

14. Evaluation 

(Provide performance evaluation for coaches/staff, and conduct program 

evaluation) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

15. Maintenance / Routine Activities 

(Schedule practices and competitions, arrange travel, attend to 

correspondence, meet with coaches/staff, host events, keep records, prepare 

reports) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

16. League responsibilities 

(Serve on league committees, attend league meetings, and monitor league 

roles and regulations) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

17. Financial management 

(Prepare/ monitor/ approve budget, allocate resources) 

1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    

18. Revenue generation 

(Raise funds from the community, university, government agencies) 

1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    

19. Marketing 

(Promote events and/or the department, seek sponsorship,  establish ticket 

pricing) 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 
   

 
Has the significance of any of these categories of managerial activities changed over the years? Please explain. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Please indicate your total experience as an athletic director:  ___________  years 
Please indicate your experience as an athletic director at your present institution:  _________  years 
 

THANK YOU FOR YOUR ASSISTENCE!! 
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Anexo B – Pré - Questionário 
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NATUREZA DAS ACTIVIDADES DE GESTÃO 

Este é um questionário prévio cujo preenchimento por “experts” neste domínio irá contribuir para a construção do instrumento de investigação final do nosso 

estudo. Gostaríamos de salientar que não existem respostas correctas ou incorrectas, o importante é saber a sua opinião sobre esta matéria porque o seu 

contributo é fundamental para a construção da versão final do questionário. As respostas são anónimas, os dados obtidos são confidenciais e unicamente 

utilizados com objectivos científicos subjacentes ao presente estudo. 

Solicitamos ainda que nos indique algumas sugestões, alterações, complementos e/ou correcções, relativas à forma e/ou conteúdo, que julgar pertinentes 

para melhorar este instrumento. 

O objectivo do estudo é caracterizar a natureza das actividades de gestão, realizadas pelos gestores de organizações desportivas do futebol, em dois 

domínios (i) importância de cada actividade no normal funcionamento do seu clube e (ii) distribuição da responsabilidade de cada actividade, por três níveis 

hierárquicos. 

No primeiro domínio, deve indicar-nos o grau de importância (numa escala subjectiva de 1 a 7, onde 1 representa menor importância e 7 representa maior 

importância) de cada actividade. No segundo domínio, deve indicar a percentagem relativa atribuída a cada nível hierárquico (no nosso estudo 

consideramos 1 – Presidente do Clube ou do Conselho de Administração; 2 – Director Intermédio (Director Desportivo, Director Geral, Director Técnico, 

Chefe Departamento Futebol ou outro cargo intermédio de gestão; 3 - Treinador), conforme exemplo abaixo apresentado, para melhor compreensão. 

 
RESPONSABILIDADE 

(Soma total deve ser 100%) 
 
CATEGORIAS DAS ACTIVIDADES DE GESTÃO 

IMPORTANCIA 
 

Menor                Maior 
 

1   2   3   4   5   6   7 
1 

Presidente 
2 

Director 
Intermédio 

3 
Treinador 

EXEMPLO: Inventário de Material 

Registo de todo o material do departamento e da equipa 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

5 

 

70 

 

25 

F1. Representação: 
F1.1 - Representar o clube em cerimónias oficiais promovidas pela 
comunidade desportiva e outros agentes 

 
1   2   3   4   5   6   7 
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F1.2 – Representar o clube em reuniões formais, onde se definem 
estratégias e processos de negociação 

1   2   3   4   5   6   7    

F2. Liderança: 
F2.1 - Supervisionar, motivar e aconselhar a equipa técnica 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F2.2 – Chefiar a comitiva em jogos oficiais do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F2.3 – Lidar com problemas disciplinares, atitudes e conduta dos jogadores 
e técnicos do clube / SAD 

1   2   3   4   5   6   7    

F2.4 – Resolver conflitos pessoais entre pessoas do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F2.5 – Definir o modelo de jogo e de treino para a equipa principal do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F2.6 - Definir o modelo de jogo e de treino para a formação do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F2.7 – Definir plantel da equipa principal 1   2   3   4   5   6   7    
F2.8 – Definir metas desportivas a alcançar 1   2   3   4   5   6   7    
F2.9 – Definir local, duração e particularidades do estágio de pré-época 1   2   3   4   5   6   7    
F2.10 – Definir realização, local e duração de estágios para a competição 1   2   3   4   5   6   7    
F2.11 – Realizar Acertos / equilíbrios do plantel 1   2   3   4   5   6   7    
F2.12 – Controlar o cumprimento dos horários e das normas de conduta 
estipuladas no regulamento interno 

1   2   3   4   5   6   7    

F2.13 – Controlo, avaliação e recurso de castigos disciplinares aplicados 
pelo árbitro e/ou comissão disciplinar associativa (Liga / Federação) 

1   2   3   4   5   6   7    

F2.14 – Autorizar entrevistas aos órgãos de comunicação social 1   2   3   4   5   6   7    
3. Ligação:  
F3.1 – Estabelecer e manter contactos com clubes, Liga e Federação 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F3.2 – Estabelecer e manter contactos com funcionários do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F3.3 – Estabelecer e manter ligação entre Direcção e Grupo de Trabalho 1   2   3   4   5   6   7    
F3.4 – Definir regulamento de acesso dos órgãos de comunicação social às 
instalações desportivas e aos membros do grupo de trabalho  

1   2   3   4   5   6   7    

F3.5 – Visitas de entidades externas às instalações do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F3.6 – Receber e reunir com entidades externas ao clube  1   2   3   4   5   6   7    
F3.7 – Contactos com órgãos de comunicação social 1   2   3   4   5   6   7    
F3.8 – Marcar conferências de imprensa e redigir comunicados para a 
imprensa 

1   2   3   4   5   6   7    

F3.9 – Criar e desenvolver uma rede de contactos com “actores” desportivos 1   2   3   4   5   6   7    
F4. Relações Públicas:  
F4.1 – Comunicar com directores de outros clubes 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F4.2 – Comunicar com os agentes (empresários) de jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
F4.3 – Comunicar com os treinadores e jogadores de outros clubes 1   2   3   4   5   6   7    
F4.4 – Comunicar com jornalistas desportivos 1   2   3   4   5   6   7    
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F4.5 – Comunicar com os sócios e simpatizantes do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F5. Recolha de informação:  
F5.1 – Obter informação das organizações desportivas concorrentes  

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F5.2 – Obter informação do mercado de treinadores 1   2   3   4   5   6   7    
F5.3 – Obter informação do mercado de jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
F5.4 – Obter informação do funcionamento do próprio clube  1   2   3   4   5   6   7    
F5.5 – Criar Bases de Dados Informatizadas com informação para o clube  1   2   3   4   5   6   7    
F5.6 – Participar em reuniões internas com funcionários do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F5.7 – Implementar sistema de análise do jogo das equipas adversárias 1   2   3   4   5   6   7    
F5.8 - Implementar sistema de análise do jogo da própria equipa  1   2   3   4   5   6   7    
F6. Disseminação de informação:  
F6.1 – Passar informação pertinente ao presidente da organização  

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F6.2 – Passar informação pertinente ao treinador da organização 1   2   3   4   5   6   7    
F6.3 – Porta-voz oficial do clube aos órgãos de comunicação social 1   2   3   4   5   6   7    
F6.4 – Documentação em suporte papel, informático, CD ou DVD com 
informação de suporte aos programas de treino a implementar 

1   2   3   4   5   6   7    

F6.5 – Passar “Know-how” da metodologia do treino dentro da organização 1   2   3   4   5   6   7    
F6.6 - Passar “Know-how” da organização do jogo dentro da organização 1   2   3   4   5   6   7    
F6.7 – Transmitir oralmente informações específicas aos técnicos do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F6.8 – Fornecer relatórios específicos escritos aos técnicos do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F6.9 – Redigir documentos formais de informação para as chefias 1   2   3   4   5   6   7    
F6.10 – Transmitir oralmente informações específicas às chefias 1   2   3   4   5   6   7    
F6.11 – Site do clube/ SAD na Internet 1   2   3   4   5   6   7    
F6.12 – Rede informática de comunicação interna entre estruturas do clube 
(fontes de informação em rede e on-line) 

1   2   3   4   5   6   7    

F6.13 – Especialista na gestão do conhecimento técnico do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F7. Fazer lobby:  
F7.1 – Justificar a missão e as actividades do clube  

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F7.2 – Atrair o apoio institucional e/ou financeiro de grupos de relevo 1   2   3   4   5   6   7    
F7.3 – Elaborar protocolos de colaboração, estabelecer parcerias 
estratégicas e operacionais com organizações desportivas nacionais e 
internacionais 

1   2   3   4   5   6   7    

F8. Fazer Política:  
F8.1 – Definir a política e a missão do clube  

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F8.2 – Implementar projectos e serviços inovadores 1   2   3   4   5   6   7    
F8.3 – Promover a mudança na estrutura e processos do Clube  1   2   3   4   5   6   7    
F8.4 – Definir estratégia de aquisição de jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
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F8.5 – Conceber uma visão global para o clube  1   2   3   4   5   6   7    
F8.6 – Conceber nova estrutura ou fazer ajustamentos funcionais no clube  1   2   3   4   5   6   7    
F8.7 – Projectar e construir centro de formação do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F8.8 – Construir / remodelar as infra-estruturas desportivas do Clube  1   2   3   4   5   6   7    
F8.9 – Projectar cenários de desenvolvimento do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F8.10 – Administração profissional do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F8.11 – Criar unidade orgânica para tratar da observação e análise do jogo 1   2   3   4   5   6   7    
F8.12 – Criar unidade orgânica para detecção e recrutamento de jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
F8.13 – Criar / Manter equipa B ou Satélite 1   2   3   4   5   6   7    
F9. Resolução de problemas:  
F9.1 – Resolver conflitos pessoais entre funcionários do clube  

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F9.2 – Resolver questões logísticas do funcionamento do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F10. Assuntos dos jogadores:  
F10.1 – Negociar concessões treinador / jogador  

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F10.2 – Apoio aos problemas pessoais dos jogadores  1   2   3   4   5   6   7    
F10.3 – Resolver infracções disciplinares dos jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
F10.4 – Definir recrutamento de jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
F10.5 – Cedência temporária ou definitiva de jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
F10.6 – Vistos de permanência no país a jogadores estrangeiros 1   2   3   4   5   6   7    
F11. Abordar situações extraordinárias:  
F11.1 – Reagir a pressões e mudanças, fora do controlo da organização, 
como cortes nos apoios públicos, taxas de juro, etc.) 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F11.2 - Divergências com a Administração Pública 1   2   3   4   5   6   7    
F11.3 – Actuar em situações de emergência 1   2   3   4   5   6   7    
F12. Definir staff:  
F12.1 – Recrutar, contratar e rescindir com o treinador principal 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F12.2 – Recrutar e definir equipa técnica 1   2   3   4   5   6   7    
F12.3 – Recrutar, contratar e rescindir com jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
F12.4 – Negociar salários, prémios de jogo e outras condições contratuais 
da equipa técnica e jogadores 

1   2   3   4   5   6   7    

F12.5 – Recrutar e contratar director desportivo 1   2   3   4   5   6   7    
F13. Coordenar:  
F13.1 – Especificar e coordenar deveres e actividades do treinador 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F13.2 – Especificar e coordenar deveres e actividades da equipa técnica 1   2   3   4   5   6   7    
F13.3 – Especificar, distribuir e coordenar funções, tarefas e actividades dos 
técnicos da formação 

1   2   3   4   5   6   7    

F13.4 – coordenar informação e conhecimento metodológico do clube 1   2   3   4   5   6   7    
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F13.5 – Coordenar e supervisionar os programas de treino semanais 1   2   3   4   5   6   7    
F13.6 - Coordenar e supervisionar os programas de treino da formação 1   2   3   4   5   6   7    
F14. Avaliação:  
F14.1 – Avaliar o desempenho do treinador  

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F14.2 – Avaliar o desempenho dos restantes elementos da equipa técnica 1   2   3   4   5   6   7    
F14.3 – Avaliar o rendimento da equipa 1   2   3   4   5   6   7    
F14.4 – Avaliar o rendimento dos jogadores 1   2   3   4   5   6   7    
F14.5 – Avaliar a quantidade e qualidade de treino das equipas 1   2   3   4   5   6   7    
F14.6 – Avaliar o dossier de treino da equipa 1   2   3   4   5   6   7    
F15. Actividades de rotina:  
F15.1 – Elaborar plano de treinos e competições semanais 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F15.2 – Definir transportes e local de treino 1   2   3   4   5   6   7    
F15.3 – Reuniões com equipa técnica 1   2   3   4   5   6   7    
F15.4 – Actualizar registos de treino e competição 1   2   3   4   5   6   7    
F15.5 – Tratar da burocracia do jogo (entrega das fichas de jogo, informação 
sobre as substituições e recolhe a documentação no final do jogo) 

1   2   3   4   5   6   7    

F15.6 – Tratar de toda a burocracia relacionada com o clube  1   2   3   4   5   6   7    
F15.7 – Viajar no país e estrangeiro para resolver assuntos do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F15.8 – Marcar alojamento, alimentação e transportes da equipa 1   2   3   4   5   6   7    
F15.9 – Comunicar via telefone com vários elementos do clube  1   2   3   4   5   6   7    
F15.10 - Comunicar via telefone com Liga e/ou Federação e/ou Associação 1   2   3   4   5   6   7    
F15.11 - Comunicar via telefone com outros clubes e/ou actores desportivos 1   2   3   4   5   6   7    
F15.12 – Negociar alterações aos jogos da jornada das provas oficiais  1   2   3   4   5   6   7    
F16. Responsabilidades associativas:  
F16.1 – Participar em reuniões da Liga (LPFP) e/ou Federação (FPF)  

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F16.2 – Dominar os regulamentos Associativos (Liga e/ou Federação) 1   2   3   4   5   6   7    
F17. Gestão financeira:  
F17.1 - Preparar, monitorizar e aprovar o orçamento do futebol do clube 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F17.2 – Receber fundos, receitas e apoio do mecenato, sponsors e sócios 1   2   3   4   5   6   7    
F17.3 – Negociar e receber receitas de publicidade 1   2   3   4   5   6   7    
F17.4 – Pagar salários aos funcionários clube (Grupo de trabalho) 1   2   3   4   5   6   7    
F17.5 – Pagar facturas aos fornecedores de serviços ao clube 1   2   3   4   5   6   7    
F17.6 – Controlar as despesas do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F17.7 – Negociar os direitos de imagem dos jogadores  1   2   3   4   5   6   7    
F18. Desenvolvimento de receitas:  
F18.1 – Incrementar as receitas das entidades públicas, privadas e dos 
sócios/adeptos 

 
1   2   3   4   5   6   7 
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F19. Marketing:  
F19.1 – Promover o clube e/ou eventos 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F19.2 – Procurar sponsors e parceiros financeiros 1   2   3   4   5   6   7    
F19.3 – Definir politica de venda dos lugares do estádio 1   2   3   4   5   6   7    
F19.4 – Estabelecer os preços dos bilhetes 1   2   3   4   5   6   7    
F19.5 – Comercializar produtos da loja do clube 1   2   3   4   5   6   7    
F19.6 – Contrato de fornecimento de equipamentos desportivos 1   2   3   4   5   6   7    
OUTRAS SUGESTÕES     
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7    

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 
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       Exmo. Sr. Presidente 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXX-XXX XXXXXXXX 

 

Vila Real, 12 Fevereiro de 2004 

 

Assunto: Estudo sobre as actividades de gestão dos directores executivos do futebol 

 

O Departamento de Desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está 

a desenvolver um estudo sobre as actividades de gestão desenvolvidas pelos 

directores executivos das organizações desportivas do futebol. 

O capital humano que intervém no futebol assume cada vez mais um papel 

significativo no desenvolvimento desta actividade. De todos os intervenientes, os 

directores executivos revelam-se como uma das peças mais importantes. 

Assim, e no sentido de melhor caracterizar e analisar as suas actividades de 

gestão, solicitamos a V. Ex.ª o preenchimento do questionário em anexo, cujo 

conteúdo se reveste de especial importância para o conhecimento da gestão 

desportiva do futebol. 

Toda a informação fornecida no questionário é confidencial. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

       O Autor do Estudo  

 

___________________________ 

Victor Manuel de Oliveira Maçãs 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 
 

    
 
 

INQUÉRITO AOS DIRECTORES DOS CLUBES E 

SOCIEDADES ANÓNIMAS DESPORTIVAS DO FUTEBOL 

 
O Departamento de Desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

está a realizar um estudo cujo objectivo é caracterizar a natureza das actividades de 

gestão desenvolvidas pelos directores das organizações desportivas do futebol.  

Este questionário é dirigido aos directores executivos do futebol (gestores do 

futebol) e constitui um dos instrumentos de pesquisa deste estudo.  

Salientamos que não existem respostas correctas ou incorrectas, o que 

pretendemos é a sua opinião. As respostas ao questionário são anónimas. O 
nome da organização desportiva e a informação contida no questionário é 
confidencial e unicamente utilizada para fins académicos. 

 

O seu contributo é fundamental. Agradecemos desde já a sua colaboração.  

 

A devolução do questionário deverá ser feita através do envelope RSF em anexo 

(não necessita de selo). 

 

Qualquer esclarecimento adicional, por favor contactar: 

Departamento de Desporto da UTAD 

Victor Maçãs 

Telefone: 259350533 / 259330105  Telemóvel: 917883915  

Fax: 259330168 E-mail: vmacas@utad.pt 
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DADOS GERAIS 
A1 – Nome do Clube _______________________________________________________________ 

A2 – Data Fundação Clube _______/_______/_______  

A3 – Localização Geográfica A 3.1 – Distrito ___________________________________________ 

    A 3.2 – Concelho_________________________________________ 

    A 3.3 – Freguesia ________________________________________ 

A4 – Número de sócios do clube ______________________ 

A5 – Quantos elementos constituem a Direcção do clube _________________ 

A5.1 – Da Direcção, quantos elementos são profissionais ________________ 

A6 – O Clube constituiu uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) para o Futebol (S/N) _________ 

(Se não, passe para a pergunta B1; Se sim, responda às perguntas A6.1 a A6.7) 

A6.1 – Se sim, qual a sua designação __________________________________________________ 

A6.2 – Data de Fundação da SAD ______/_______/_______ 

A6.3 – Qual o Capital Social da SAD ___________________________________________________ 

A6.4 – Qual a percentagem de participação do clube, no capital social _____________% 

A6.5 – Indique, por percentagem, a participação pública no capital social da Sociedade: 

A6.5.1 Do Município (Câmara Municipal) __________ % (Se não existir deixe em branco) 

A6.5.2 Associação de Municípios ________________ %(Se não existir deixe em branco) 

A6.5.3 Regiões Autónomas _____________________ %(Se não existir deixe em branco) 

A6.6 - Qual a percentagem de participação dos sócios do clube, no capital social  ____________% 

A6.7 – Quantos gestores profissionalizados tem a administração da sociedade ________________ 

 

DADOS DA EQUIPA PRINCIPAL 
B1 – Nível de Competição Nacional em que participa: 

 

B2 - Qual é o orçamento previsto para esta época (2003/04) (Assinale com X o caso da sua Organização 

Desportiva) 

1 Até 250 Mil Euros  6 2 a 3 Milhões de Euros 
2 251 a 500 Mil Euros  7 3 a 5 Milhões de Euros 
3 501 a 1 Milhão de Euros 8 5 a 10 Milhões de Euros 
4 1 a 1,5 Milhões de Euros 9 10 a 20 Milhões de Euros 
5 1,5 a 2 Milhões de Euros 10 Mais de 20 Milhões de Euros 
 

B3 – Recursos Humanos envolvidos com a equipa principal: 

B3.1 – Quantos Directores acompanham a comitiva oficial da equipa principal __________________ 

B3.1.1 – Descreva o(s) cargo(s) que ocupam na organização _______________________________  

________________________________________________________________________________ 

B3.2 – Quantos Técnicos Desportivos constituem a Equipa Técnica __________________________ 

B3.2.1 Descreva todos os cargos (Exemplo: Treinador Adjunto, Treinador de Guarda Redes, etc.) 

________________________________________________________________________________ 

B3.3 – Quantos Técnicos Especializados de Saúde (médico, fisioterapeuta, massagista, etc.) 

acompanham as actividades da equipa principal _____________ 

1 I Liga (Super Liga)  
2 II Liga (Liga de Honra) 
3 II Divisão B 
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B3.3.1 – Descreva todos os cargos existentes ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

B3.4 – Quantos Técnicos de Apoio Logístico (exemplo: Secretário Técnico, Técnico de 

Equipamentos, Motorista, etc.) acompanham a equipa principal _________ 

B3.4.1 - Descreva todos os cargos existentes ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

B3.5 – Quantos Jogadores fazem parte do Plantel da equipa principal _____________ 

B3.5.1 – Quantos Jogadores profissionais têm vínculo contratual com a organização _____________ 

B3.5.2 – Quantos jogadores “amadores” têm vínculo contratual com a organização ______________ 

B3.5.3 - Quantos jogadores têm “Contrato de Formação” com a organização ___________________ 

B4 – Campos de Treino da equipa principal (da sua propriedade ou cedidos por concessão): 

B4.1 – Sem contabilizar o campo onde realiza os jogos oficiais, quantos campos alternativos de 

treino possui _________ 

B4.1.1 – Quantos são de Relva natural _______; B4.1.2 – Quantos são de Relva artificial _______ 

B4.1.3 – Quantos são Pelados _________; B4.1.4 – Quantos são “Indoor” (cobertos) _________ 

 

DADOS DO FUTEBOL DE FORMAÇÃO 
C1 – Quantas equipas de formação existem na sua organização desportiva (Clube + SAD) ________ 

C2 – Descreva as equipas existentes, a quantidade de equipas e número de jogadores por escalão 

(preencha o quadro que se segue) 

 

C3 – 

No 

caso 

de ser 

Socied

ade Anónima Desportiva (SAD) para o futebol, quais as equipas de formação que são geridas pela 

administração da SAD 

________________________________________________________________________________ 

C4 - Qual é o orçamento previsto para o futebol de formação, na presente época (2003/04) (Assinale 

com X o caso da sua Organização Desportiva) 

1 Até 25 Mil Euros  5 200 a  300 Mil Euros 
2 25 a 50 Mil Euros  6 300 a 500 Mil Euros 
3 50 a 100 Mil Euros 7 500 a 750 Mil Euros 
4 100 a 200 Mil Euros 8 Mais de 750 Mil Euros 

 

C5 – Qual a quantidade de Directores envolvidos com o departamento de Formação _____________ 

C6 – Qual o cargo atribuído à pessoa responsável pela coordenação técnica da formação (se não 

existir deixe em branco) _____________________________________________________________ 

 

 

Equipas Sim Não Nº Equipas Nº Jogadores por escalão 
Equipa B (ou Satélite)     
Juniores A (Juniores)     
Juniores B (Juvenis)     
Juniores C (Iniciados)     
Juniores D (Infantis)     
Juniores E (Escolas)     
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D – PRESIDENTE DO CLUBE / PRESIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO DA SAD 
D1 – Data de Nascimento _____/_____/_____ 

D2 – Naturalidade (Concelho) ________________________________________________________ 

D3 – Residência actual (Concelho) ____________________________________________________ 

D4 – Há quantos anos (seguidos ou interpolados) exerce este cargo __________ 

D5 – Quantas horas por dia (em valor médio e aproximado) dedica ao desempenho do cargo _____ 

D6 – O Cargo que desempenha é remunerado? ________ 

 

D7 – Desempenha o cargo em regime de:  

 

D7.1 – Se assinalou a opção 1, qual a ocupação profissional que tinha antes deste cargo 

________________________________________________________________________________ 

D7.2 – Se desempenha outra ocupação profissional, refira qual: 

________________________________________________________________________________ 

D8 – Antes de exercer este cargo de Presidente do Clube / Presidente da Administração da SAD, 

que outro(s) cargo(s) directivos desempenhou nesta organização desportiva  

________________________________________________________________________________ 

D8.1 – Que cargos directivos desempenhou em outras organizações desportivas 

________________________________________________________________________________ 

D9 – Hábitos de Pratica Desportiva 

D9.1 - Faz  actividade desportiva regular (S/N) ________Qual _______________________________ 

D9.2 – Foi praticante federado de Futebol (S/N) ________ Em caso afirmativo, responda: 

D9.2.1 – Durante quantos anos _______   D9.2.2 - No Futebol Juvenil (S/N) ______ 

D9.2.3 – No Futebol Sénior (S/N) ____ D9.2.4 – Amador (S/N) ____ D9.2.5 – Profissional (S/N) ____ 

D9.3 – Foi praticante federado de outras modalidades (S/N) ____ Qual _______________________ 

D10 – Formação 

D10.1 - Nível de escolaridade mais elevado que completou: 

 
Curso Superior (Pós-graduação) 1 Ensino Secundário (antigo 7º ano) 5 
Curso Superior (Licenciatura) 2 3º Ciclo Ensino Básico (antigo 5º Ano) 6 
Curso Médio (Bacharelato)    3 2º Ciclo Ensino Básico (antigo Ciclo Prep.) 7 
12º Ano (antigo Propedêutico)  4 1º Ciclo Ensino Básico (antiga 4ª Classe) 8 

 

D10.2 – Designação exacta do(s) Curso(s) médio(s) ou Superior(es)  

CURSO GRAU * 

  

  

  

*Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento 

Exclusividade  1 
Actividade Principal  2 
Actividade Secundária  3 

PERFIL 
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E – VICE PRESIDENTE DO FUTEBOL / ADMINISTRADOR DO FUTEBOL 
 

E1 – Data de Nascimento _____/_____/_____ 

E2 – Naturalidade (Concelho) ________________________________________________________ 

E3 – Residência actual (Concelho) ____________________________________________________ 

E4 – Há quantos anos (seguidos ou interpolados) exerce este cargo __________ 

E5 – Quantas horas por dia (em valor médio e aproximado) dedica ao desempenho do cargo _____ 

E6 – O Cargo que desempenha é remunerado? ________ 

 

E7 – Desempenha o cargo em regime de:  

 

E7.1 – Se assinalou a opção 1, qual a ocupação profissional que tinha antes deste cargo 

________________________________________________________________________________ 

E7.2 – Se desempenha outra ocupação profissional, refira qual: 

________________________________________________________________________________ 

E8 – Antes de exercer este cargo de Vice Presidente do futebol / Administrador do futebol que 

outro(s) cargo(s) directivos desempenhou nesta organização desportiva  

________________________________________________________________________________ 

E8.1 – Que cargos directivos desempenhou em outras organizações desportivas 

________________________________________________________________________________ 

E9 – Hábitos de Pratica Desportiva 

E9.1 - Faz  actividade desportiva regular (S/N) ________Qual _______________________________ 

E9.2 – Foi praticante federado de Futebol (S/N) ________ Em caso afirmativo, responda: 

E9.2.1 – Durante quantos anos _______  E9.2.2 - No Futebol Juvenil (S/N) ______ 

E9.2.3 – No Futebol Sénior (S/N) ____ E9.2.4 – Amador (S/N) ____ E9.2.5 – Profissional (S/N) ____ 

E9.3 – Foi praticante federado de outras modalidades (S/N) ____ Qual _______________________ 

E10 – Formação 

E10.1 - Nível de escolaridade mais elevado que completou: 

 
Curso Superior (Pós-graduação) 1 Ensino Secundário (antigo 7º ano) 5 
Curso Superior (Licenciatura) 2 3º Ciclo Ensino Básico (antigo 5º Ano) 6 
Curso Médio (Bacharelato)    3 2º Ciclo Ensino Básico (antigo Ciclo Prep.) 7 
12º Ano (antigo Propedêutico)  4 1º Ciclo Ensino Básico (antiga 4ª Classe) 8 

 

E10.2 – Designação exacta do(s) Curso(s) médio(s) ou Superior(es)  

CURSO GRAU * 

  

  

  

*Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento 

 

Exclusividade  1 
Actividade Principal  2 
Actividade Secundária  3 
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NATUREZA DAS ACTIVIDADES DE GESTÃO 

Esta parte do questionário tem por objectivo descrever o trabalho de gestão em organizações do futebol. Pretendemos caracterizar a percepção dos gestores do futebol, 

em relação a cada uma das actividades de gestão apresentadas, em três domínios de informação (i) importância relativa de cada actividade na eficiência do seu clube/SAD 

(ii) quantidade de tempo relativo, gasto em cada actividade e (iii) distribuição relativa da responsabilidade em cada actividade, em função dos três níveis hierárquicos. 

Na primeira coluna, deve indicar o grau de importância de cada actividade (numa escala de 7 valores). Na segunda coluna, deve indicar o tempo gasto em cada actividade 

(numa escala de 7 valores). Na terceira coluna deve indicar, por actividade, uma estimativa da percentagem de responsabilidade atribuída a cada nível hierárquico (no caso 

do nosso estudo consideramos 1 – Presidente (do Clube ou da Administração da SAD); 2 – Director Intermédio (Vice-Presidente Futebol, Chefe Departamento Futebol, 

Director Desportivo, Administrador do Futebol, ou outro cargo intermédio de gestão); 3 – Treinador), conforme exemplo abaixo apresentado, para melhor compreensão. 

 
Responsabilidade 

(total deve ser 100%) 

 
CATEGORIAS DAS ACTIVIDADES DE GESTÃO 

 
Importância 

 
Menor            Maior 

 
1  2  3  4  5  6  7 

 
Tempo Gasto 

 
Menor            Maior 

 
1  2  3  4  5  6  7 

1 
Presidente 

2 
Director 

Intermédio 

3 
Treinador 

EXEMPLO: Inventário de Material 

Registo de todo o material do departamento e da equipa 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

1   2   3   4   5   6   7 

 

5 

 

70 

 

25 

F1. Representação: 
F1.1 - Representar clube/SAD em cerimónias e eventos oficiais da Liga e Federação 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1  2   3   4   5   6   7 

   

F1.2 - Representar clube/SAD em eventos da comunidade, provas desportivas, etc. 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F1.3 – Representar clube / SAD em reuniões formais, onde se definam estratégias e 
processos de negociação (Liga, Federação, Autarquias, órgãos do governo, etc.) 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F2. Liderança: 
F2.1 - Supervisionar, motivar, inspirar, aconselhar a equipa técnica  

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F2.2 – Chefiar a comitiva em jogos oficiais do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F2.3 – Resolver conflitos pessoais entre pessoas do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F2.4 – Definir o modelo de jogo e de treino para a equipa principal do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F2.5 – Definir o modelo de jogo e de treino para a formação do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F2.6 - Definir plantel da equipa principal 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F2.7 – Definir local, duração e particularidades dos estágios (pré-época/competição) 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F2.8 – Realizar Acertos / Equilíbrios do Plantel 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F2.9 – Controlar horários e normas de conduta estipuladas no regulamento interno 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F2.10 – Regular e autorizar relações com órgãos de comunicação social 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
3. Ligação:  
F3.1 – Estabelecer e manter contactos com Clubes, Liga e Federação 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 
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F3.2 – Estabelecer e manter contactos com as Autarquias e Órgãos do Governo  1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F3.3 – Estabelecer e manter contactos com Entidades Públicas Desportivas  1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F3.4 – Estabelecer e manter contactos com Empresas Públicas e Privadas 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F3.5 – Criar e desenvolver rede de contactos com agentes (actores) desportivos 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F4. Relações Públicas:  
F4.1 – Comunicar com directores de outros clubes 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F4.2 – Comunicar com os agentes (empresários) de jogadores 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F4.3 – Participar em programas de rádio e televisão 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F4.4 – Agendar e realizar contactos com órgãos de comunicação social (entrevistas, 
conferências de imprensa e comunicados para a imprensa) 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F4.5 – Comunicar com os sócios e simpatizantes do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F4.6 – Receber e reunir com entidades externas ao clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F5. Recolha de Informação:  
F5.1 – Obter informação das organizações desportivas concorrentes  

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F5.2 – Obter informação do mercado de treinadores e jogadores 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F5.3 – Criar bases informatizadas de dados das actividades do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F5.4 – Participar em reuniões formais e informais com funcionários do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F5.5 – Implementar sistemas de observação e análise do jogo dos adversários e da 
própria equipa 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F6. Disseminação de Informação:  
F6.1 – Passar informação pertinente ao presidente do clube 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F6.2 – Transmitir oralmente informações aos técnicos do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F6.3 – Fornecer relatórios escritos e informações aos técnicos do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F6.4 – Documentação em suporte papel, informático, CD ou DVD com filosofia de 
jogo e informação sobre os programas de treino a implementar 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F6.5 – Passar conhecimento do treino e organização da equipa dentro do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F6.6 – Redigir documentos formais de informação para as chefias 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F6.7 – Transmitir oralmente informações às chefias 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F6.8 – Criar e utilizar “Site” do clube na Internet 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F6.9 – Rede informática de comunicação interna entre estruturas do clube (fontes 
de informação em rede e on-line) 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F6.10 – Porta-voz oficial do clube aos órgãos de comunicação social 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F7. Fazer Lobby:  
F7.1 – Justificar a missão e as actividades do clube  

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F7.2 – Atrair o apoio institucional e/ou financeiro de empresas e grupos de relevo 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F7.3 – Elaborar protocolos de colaboração, estabelecer parcerias estratégicas e 
operacionais com organizações desportivas nacionais e internacionais 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F8. Fazer Política:  
F8.1 – Definir a política e a missão do clube  

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F8.2 – Conceber uma visão global para o clube, promovendo mudanças na 
estrutura e funcionamento do Clube 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 
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F8.3 – Definir metas desportivas a alcançar 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F8.4 – Definir uma estratégia de aquisição de jogadores 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F8.5 – Construir / remodelar as infra-estruturas desportivas do Clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F8.6 – Projectar e construir centro de formação do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F8.7 – Projectar cenários de desenvolvimento do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F8.8 – Administração profissional do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F8.9 – Criar unidade orgânica para detecção e recrutamento de jogadores 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F8.10 – Criar / Manter equipa B ou Satélite 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F9. Resolução de Problemas:  
F9.1 – Resolver conflitos pessoais entre funcionários do clube  

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F9.2 – Resolver questões logísticas do funcionamento do clube  1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F10. Assuntos dos Jogadores:  
F10.1 – Negociar concessões treinador / jogador  

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F10.2 – Apoio aos problemas pessoais dos jogadores  1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F10.3 – Lidar com problemas disciplinares, atitudes e conduta dos jogadores  1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F10.4 – Contratar, rescindir e cedência (temporária ou definitiva) com jogadores 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F10.5 – Actualização e/ou renovação de contratos de trabalho 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F11. – Situações Extraordinárias:  
F11.1 – Reagir a mudanças, fora do controlo da organização (cortes nos apoios 
públicos, aumentos nas taxas de juro, etc.) 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F11.2 – Divergências com a Administração Pública 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F11.3 – Actuar em situações de emergência (extraordinárias) 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F12. Definir Staff:  
F12.1 – Recrutar, contratar e rescindir com o treinador principal 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F12.2 – Recrutar e definir equipa técnica 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F12.3 – Negociar salários, prémios e particularidades contratuais da equipa técnica 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F12.4 – Recrutar e contratar director desportivo 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F12.5 – Recrutar e contratar director clínico 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F12.6 – Recrutar e contratar elementos do departamento médico 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F13. Coordenar:  
F13.1 – Especificar e coordenar deveres e actividades do treinador principal 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F13.2 – Especificar e coordenar deveres e actividades da equipa técnica 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F13.3 – Especificar e coordenar deveres e actividades da formação 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F13.4 – Especificar e coordenar funções e actividades do departamento médico 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F13.5 – Coordenar e supervisionar o trabalho desenvolvido na formação 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F14. Avaliação:  
F14.1 – Avaliar o desempenho do treinador principal 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F14.2 – Avaliar o desempenho dos restantes elementos da equipa técnica 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F14.3 – Avaliar o rendimento da equipa e dos jogadores 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F14.4 – Avaliar a quantidade e qualidade de treino das equipas 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
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F14.5 – Avaliar o desempenho do departamento médico 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15. Actividades de Rotina:  
F15.1 – Elaborar horários de treinos semanais e respectivas competições  

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F15.2 – Planear e definir transportes e espaços de treino para as equipas 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15.3 – Reuniões com equipa técnica e equipa médica 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15.4 – Actualizar registos de treino/competição, preparar relatórios e ver correio 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15.5 – Tratar da burocracia do jogo (entrega e recolha das fichas de jogo, etc.) 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15.6 – Viajar no país e estrangeiro para resolver assuntos do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15.7 – Marcar alojamento, alimentação e transporte da equipa 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15.8 – Negociar alterações aos jogos da jornada das provas oficiais 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15.9 – Estabelecer e manter ligação entre Direcção e Grupo de Trabalho 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F15.10 – Controlar, avaliar e efectuar recurso de castigos disciplinares aplicados 
pelo árbitro e/ou comissão disciplinar associativa (Liga / Federação) 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F15.11 – Comunicar via telefone com varias entidades e “actores” do futebol 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F16. Responsabilidades Associativas:  
F16.1 – Participar em reuniões da Liga (LPFP) e/ou Federação (FPF)  

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F16.2 – Dominar os regulamentos Associativos (Liga e/ou Federação) 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F16.3 – Ter representantes do clube nos órgãos da Liga, Federação ou Associação 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F17. Gestão Financeira:  
F17.1 – Preparar, elaborar e aprovar o orçamento do futebol do clube 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F17.2 – Receber fundos, receitas e apoio do mecenato, sponsors e sócios 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F17.3 – Negociar e receber receitas de publicidade 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F17.4 – Pagar salários aos funcionários clube (Grupo de trabalho) 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F17.5 – Controlar e monitorizar as despesas do Futebol do clube 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F18. Desenvolvimento de Receitas:  
F18.1 – Aumentar as receitas (apoios públicos, privados e dos sócios/adeptos) 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F18.2 – Venda dos direitos desportivos dos jogadores 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F18.3 – Criar novos projectos, produtos e serviços inovadores como fonte de receita 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F19. Marketing:  
F19.1 – Promover o clube e/ou eventos do mesmo 

 
1   2   3   4   5   6   7 

 
1   2   3   4   5   6   7 

   

F19.2 – Procurar sponsors (publicidade) e parceiros financeiros 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F19.3 – Negociar os direitos de imagem dos jogadores 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F19.4 – Definir preços de bilhetes e política de venda de lugares do estádio 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
F19.5 – Contratar o fornecimento de equipamentos desportivos 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
Outra(s) 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    
 1   2   3   4   5   6   7 1   2   3   4   5   6   7    

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 



Anexos 
__________ 

 373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D – Guião Utilizado para a Entrevista 
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ENTREVISTA AOS DIRECTORES DOS CLUBES E 

SOCIEDADES ANÓNIMAS DESPORTIVAS DO FUTEBOL 

 

Apresentação 

 

O Departamento de Desporto da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está 

a desenvolver um estudo sobre os Directores Desportivos das organizações do 

futebol, com triplo objectivo: (i) saber que perfil têm os DD, com responsabilidades 

executivas, nas organizações do futebol em Portugal; (ii) saber qual a natureza das 

actividades de gestão desenvolvidas pelos DD; (iii) e saber como se caracterizam as 

organizações do futebol em Portugal, onde estes DD desenvolvem as suas 

actividades de gestão. 

Esta entrevista é dirigida aos directores executivos do futebol (gestores do futebol) e 

constitui um dos instrumentos de pesquisa deste estudo.  

Salientamos que não existem respostas correctas ou incorrectas, o que 

pretendemos é a sua opinião.  

O nome da organização desportiva e toda a informação inerente à entrevista é 

anónima, confidencial e será utilizada apenas para fins académicos. 

O seu contributo é indispensável para o sucesso do estudo. 

Obrigado pela sua colaboração. 

 

Perguntas 

As perguntas desta entrevista foram estruturadas de acordo com o questionário 

elaborado para a recolha de dados do estudo. 

A entrevista foi estruturada em três domínios: 

 

1 - Questões relativas à organização desportiva: 

A - Dados gerais  
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A1 – Nome do Clube _______________________________________________________________ 

A2 – Data Fundação Clube _______/_______/_______  

A3 – Localização Geográfica A 3.1 – Distrito ___________________________________________ 

    A 3.2 – Concelho_________________________________________ 

    A 3.3 – Freguesia ________________________________________ 

A4 – Número de sócios do clube ______________________ 

A5 – Quantos elementos constituem a Direcção do clube _________________ 

A5.1 – Da Direcção, quantos elementos são profissionais ________________ 

A6 – O Clube constituiu uma Sociedade Anónima Desportiva (SAD) para o Futebol (S/N) _________ 

(Se não, passe para a pergunta B1; Se sim, responda às perguntas A6.1 a A6.7) 

A6.1 – Se sim, qual a sua designação __________________________________________________ 

A6.2 – Data de Fundação da SAD ______/_______/_______ 

A6.3 – Qual o Capital Social da SAD ___________________________________________________ 

A6.4 – Qual a percentagem de participação do clube, no capital social _____________% 

A6.5 – Indique, por percentagem, a participação pública no capital social da Sociedade: 

A6.5.1 Do Município (Câmara Municipal) __________ % (Se não existir deixe em branco) 

A6.5.2 Associação de Municípios ________________ %(Se não existir deixe em branco) 

A6.5.3 Regiões Autónomas _____________________ %(Se não existir deixe em branco) 

A6.6 - Qual a percentagem de participação dos sócios do clube, no capital social  ____________% 

A6.7 – Quantos gestores profissionalizados tem a administração da sociedade ________________ 

B – Dados relativos à equipa principal 

 

 
B1 – Nível de Competição Nacional em que participa: 

 

B2 - Qual é o orçamento previsto para esta época (2003/04) (Assinale com X o caso da sua Organização 

Desportiva) 

1 Até 250 Mil Euros  6 2 a 3 Milhões de Euros 
2 251 a 500 Mil Euros  7 3 a 5 Milhões de Euros 
3 501 a 1 Milhão de Euros 8 5 a 10 Milhões de Euros 
4 1 a 1,5 Milhões de Euros 9 10 a 20 Milhões de Euros 
5 1,5 a 2 Milhões de Euros 10 Mais de 20 Milhões de Euros 
 

B3 – Recursos Humanos envolvidos com a equipa principal: 

B3.1 – Quantos Directores acompanham a comitiva oficial da equipa principal __________________ 

B3.1.1 – Descreva o(s) cargo(s) que ocupam na organização _______________________________  

________________________________________________________________________________ 

B3.2 – Quantos Técnicos Desportivos constituem a Equipa Técnica __________________________ 

B3.2.1 Descreva todos os cargos (Exemplo: Treinador Adjunto, Treinador de Guarda Redes, etc.) 

________________________________________________________________________________ 

1 I Liga (Super Liga)  
2 II Liga (Liga de Honra) 
3 II Divisão B 
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B3.3 – Quantos Técnicos Especializados de Saúde (médico, fisioterapeuta, massagista, etc.) 

acompanham as actividades da equipa principal _____________ 

B3.3.1 – Descreva todos os cargos existentes ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

B3.4 – Quantos Técnicos de Apoio Logístico (exemplo: Secretário Técnico, Técnico de 

Equipamentos, Motorista, etc.) acompanham a equipa principal _________ 

B3.4.1 - Descreva todos os cargos existentes ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

B3.5 – Quantos Jogadores fazem parte do Plantel da equipa principal _____________ 

B3.5.1 – Quantos Jogadores profissionais têm vínculo contratual com a organização _____________ 

B3.5.2 – Quantos jogadores “amadores” têm vínculo contratual com a organização ______________ 

B3.5.3 - Quantos jogadores têm “Contrato de Formação” com a organização ___________________ 

B4 – Campos de Treino da equipa principal (da sua propriedade ou cedidos por concessão): 

B4.1 – Sem contabilizar o campo onde realiza os jogos oficiais, quantos campos alternativos de 

treino possui _________ 

B4.1.1 – Quantos são de Relva natural _______; B4.1.2 – Quantos são de Relva artificial _______ 

B4.1.3 – Quantos são Pelados _________; B4.1.4 – Quantos são “Indoor” (cobertos) _________ 

C- Dados relativos ao futebol de formação 

C1 – Quantas equipas de formação existem na sua organização desportiva (Clube + SAD) ________ 

C2 – Descreva as equipas existentes, a quantidade de equipas e número de jogadores por escalão 

(preencha o quadro que se segue) 

 

C3 – 

No 

caso 

de ser 

Socied

ade Anónima Desportiva (SAD) para o futebol, quais as equipas de formação que são geridas pela 

administração da SAD 

________________________________________________________________________________ 

C4 - Qual é o orçamento previsto para o futebol de formação, na presente época (2003/04) (Assinale 

com X o caso da sua Organização Desportiva) 

1 Até 25 Mil Euros  5 200 a  300 Mil Euros 
2 25 a 50 Mil Euros  6 300 a 500 Mil Euros 
3 50 a 100 Mil Euros 7 500 a 750 Mil Euros 
4 100 a 200 Mil Euros 8 Mais de 750 Mil Euros 

 

C5 – Qual a quantidade de Directores envolvidos com o departamento de Formação _____________ 

C6 – Qual o cargo atribuído à pessoa responsável pela coordenação técnica da formação (se não 

existir deixe em branco) _____________________________________________________________ 

Equipas Sim Não Nº Equipas Nº Jogadores por escalão 
Equipa B (ou Satélite)     
Juniores A (Juniores)     
Juniores B (Juvenis)     
Juniores C (Iniciados)     
Juniores D (Infantis)     
Juniores E (Escolas)     
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2 - Questões relativas ao perfil dos directores desportivos: 

(Neste domínio recolhemos informação relativa ao presidente (DDtop) e ao Vice-presidente (DDint), 

sendo as perguntas estruturadas da mesma forma) 

D – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CLUBE / SAD 

D1 – Data de Nascimento _____/_____/_____ 

D2 – Naturalidade (Concelho) ________________________________________________________ 

D3 – Residência actual (Concelho) ____________________________________________________ 

D4 – Há quantos anos (seguidos ou interpolados) exerce este cargo __________ 

D5 – Quantas horas por dia (em valor médio e aproximado) dedica ao desempenho do cargo _____ 

D6 – O Cargo que desempenha é remunerado? ________ 

 

D7 – Desempenha o cargo em regime de:  

 

D7.1 – Se assinalou a opção 1, qual a ocupação profissional que tinha antes deste cargo 

________________________________________________________________________________ 

D7.2 – Se desempenha outra ocupação profissional, refira qual: 

________________________________________________________________________________ 

D8 – Antes de exercer este cargo de Presidente do Clube / Presidente da Administração da SAD, 

que outro(s) cargo(s) directivos desempenhou nesta organização desportiva  

________________________________________________________________________________ 

D8.1 – Que cargos directivos desempenhou em outras organizações desportivas 

________________________________________________________________________________ 

D9 – Hábitos de Pratica Desportiva 

D9.1 - Faz  actividade desportiva regular (S/N) ________Qual _______________________________ 

D9.2 – Foi praticante federado de Futebol (S/N) ________ Em caso afirmativo, responda: 

D9.2.1 – Durante quantos anos _______   D9.2.2 - No Futebol Juvenil (S/N) ______ 

D9.2.3 – No Futebol Sénior (S/N) ____ D9.2.4 – Amador (S/N) ____ D9.2.5 – Profissional (S/N) ____ 

D9.3 – Foi praticante federado de outras modalidades (S/N) ____ Qual _______________________ 

D10 – Formação 

D10.1 - Nível de escolaridade mais elevado que completou: 

 
Curso Superior (Pós-graduação) 1 Ensino Secundário (antigo 7º ano) 5 
Curso Superior (Licenciatura) 2 3º Ciclo Ensino Básico (antigo 5º Ano) 6 
Curso Médio (Bacharelato)    3 2º Ciclo Ensino Básico (antigo Ciclo Prep.) 7 
12º Ano (antigo Propedêutico)  4 1º Ciclo Ensino Básico (antiga 4ª Classe) 8 

 

D10.2 – Designação exacta do(s) Curso(s) médio(s) ou Superior(es)  

CURSO GRAU * 

  

*Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento 

 

Exclusividade  1 
Actividade Principal  2 
Actividade Secundária  3 
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3 – Questões relativas à natureza das actividades de gestão 

 

(Neste domínio recolhemos informação relativa à natureza das actividades de gestão desenvolvidas 

pelos DD, de acordo com a sua percepção do grau de importância, tempo gasto e distribuição de 

responsabilidade em cada actividade. 

Depois de explicarmos a lógica de construção do questionário e respectiva anotação das respostas, 

passámos a apresentar cada item e a registar as respostas.) 

 

Pergunta final 

 

Após a conclusão formal do questionário, e para terminar a entrevista, convidámos 

o entrevistado a formular considerações, que entendesse relevantes, sobre os 

temas abordados e/ou outros assuntos / temas pertinentes a considerar no estudo. 

Por fim, agradecemos a colaboração prestada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
__________ 

 380

 

 

 

 



Anexos 
__________ 

 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E – Perfil de Competências Profissionais do DD 
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I - Referencial de Emprego 

Designação 

 

Director Desportivo 

 

Outras Designações 

Director-geral; Director Técnico; Gestor 

Desportivo; Manager; Gestor do Futebol; 

Chefe de Departamento de Futebol 

Missão 

Planeia, dirige e coordena as actividades de gestão das organizações desportivas, 

com particular incidência para SAD’s ou clubes que participam em competições 

profissionais (e/ou não profissionais), procurando optimizar o desenvolvimento e a 

sustentabilidade destas organizações, na vertente desportiva, administrativa e 

organizacional. 

Local de Exercício da Actividade 

SAD’s e clubes com prática 

desportiva federada, em competições 

profissionais e não profissionais, 

desenvolvida, também, em 

federações e associações de várias 

modalidades, ao nível da organização 

competitiva nacional e internacional. 

Condições de Exercício 

Trabalho executado em gabinete, com 

deslocações frequentes ao terreno de jogo 

e/ou a outras instalações desportivas de 

treino, bem como o acompanhamento das 

competições, actividades de treino e de 

concentrações ou estágios da(s) 

equipa(s). 

Área Funcional 

Gestão, negociação, coordenação e avaliação de recursos humanos envolvidos 

nas equipas desportivas 

Actividades 

Participa na definição das políticas operacionais do clube / SAD, ou outras 

organizações desportivas. 

Define, em cooperação com a hierarquia, as políticas, o planeamento estratégico e 

os objectivos desportivos do clube/SAD, ou outras organizações desportivas. 
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Elabora ou coopera na elaboração do plano anual de actividades e orçamento 

anual, de acordo com os objectivos definidos para o clube / SAD. 

Coordena os estudos necessários para a modernização, reabilitação ou 

reconversão dos equipamentos, instalações e estrutura organizacional, com vista 

ao aumento da performance e à melhoria das condições de trabalho. 

Avalia as necessidades de formação dos recursos humanos do clube / SAD. 

Representa o clube / SAD em eventos da comunidade, provas desportivas, 

reuniões formais, onde se definem estratégias e processos de negociação (Liga 

Profissional, Federação, Autarquias, Órgãos do Governo, etc.) cerimónias e 

eventos oficiais da Liga Profissional e Federação. 

Chefia a comitiva em jogos oficiais do clube / SAD, com tarefas de supervisão, 

motivação e apoio à equipa técnica, jogadores e restante staff. 

Participa na definição do modelo de jogo e de treino para a equipa principal do 

clube / SAD e/ou das equipas de formação. 

Participa na definição do plantel da equipa principal e realiza acertos / equilíbrios 

do mesmo, alargando esta actividade às restantes equipas do clube / SAD. 

Estabelece e mantém contactos com Clubes, Liga Profissional, Federação, 

Autarquias, Órgãos do Governo, Entidades e Empresas Públicas Desportivas e 

Privadas. 

Comunica com directores de outros clube, agentes (empresários) de jogadores, 

sócios e simpatizantes do clube e investidores da SAD. 

Agenda e realiza contactos com órgãos de comunicação social (entrevistas, 

conferências de imprensa e comunicados para a imprensa) e participa em 

programas de rádio e televisão. 

Obtém informação do mercado de treinadores e jogadores bem como das 

organizações desportivas concorrentes. 

Implementa sistemas de observação e análise do jogo dos adversários e da 

própria equipa e cria bases de dados informatizadas das actividades do clube. 

Implementa sistemas de identificação, selecção e promoção de talentos para a 

modalidade. 
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Elabora relatórios escritos e transmite oralmente informações aos técnicos e/ou às 

chefias do clube. 

Elabora protocolos de colaboração, estabelece parcerias estratégicas e 

operacionais com organizações desportivas nacionais e internacionais e atrai o 

apoio institucional e/ou financeiro de empresas e grupos de relevo. 

Resolve questões logísticas do funcionamento da actividade desportiva do clube / 

SAD e funciona como mediador na resolução dos conflitos entre funcionários. 

Lida com aspectos disciplinares, atitudes e comportamentos dos jogadores, e dá 

apoio na resolução dos problemas de índole pessoal dos mesmos. 

Contrata, rescinde, actualiza e/ou renova os contratos de trabalho dos jogadores. 

Recruta, contrata e rescinde com o treinador principal, restante equipa técnica, 

director clínico, elementos do departamento médico e outros elementos do staff.  

Especifica e coordena deveres e actividades do treinador principal, restante equipa 

técnica, do departamento médico e restantes elementos do staff. 

Especifica, coordena e supervisiona o trabalho desenvolvido na formação. 

Avalia o desempenho do treinador principal, dos restantes elementos da equipa 

técnica, do departamento médico e restantes elementos do staff. 

Avalia a quantidade e qualidade de treino das equipas e o respectivo rendimento 

da equipa e dos jogadores. 

Coordena horários de treinos semanais e respectivas competições, planeia e 

define transportes e espaços de treino para as equipas. 

Negoceia alterações aos jogos da jornada nas provas oficiais e reserva 

alojamento, alimentação e transporte da equipa. 

Negoceia contratos de publicidade, fundos de investimento, receitas e apoios do 

mecenato, sponsors e sócios. 

II - Referencial de Competências Mobilizáveis: 

Saberes-fazer técnicos 

Identificar os parceiros no estabelecimento de parcerias e de protocolos de 
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cooperação. 

Identificar e seleccionar activos humanos para o clube / SAD. 

Analisar, seleccionar, e manter actualizada base de dados informatizados, sobre 

as actividades desportivas e de gestão do clube / SAD. 

Promover a implementação de sistemas de trabalho de alto rendimento (STAR) 

para optimizar e maximizar as relações entre a estrutura organizacional, as 

pessoas e as tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

Utilizar as ferramentas TIC disponíveis, de forma a gerir a informação pertinente à 

competitividade da organização.  

Dominar os regulamentos Associativos (Liga Profissional e/ou Federação). 

Dominar os regulamentos gerais sobre os contratos de trabalho de jogadores 

profissionais. 

Controlar e monitorizar as despesas relacionadas com as actividades da(s) 

equipa(s) do clube / SAD. 

Preparar, elaborar e aprovar o orçamento da(s) equipa(s) do clube / SAD. 

Organizar e mobilizar os RH (equipa técnica, jogadores e staff) da organização, em 

função dos objectivos desportivos e financeiros. 

Elaborar, aprovar e fazer cumprir o regulamento interno do Clube / SAD. 

Comparar os resultados quantitativos e qualitativos com os objectivos previamente 

definidos. 

Analisar desvios e propor medidas correctivas, nomeadamente na afectação de 

RH. 

Saberes 

Conhecimentos sólidos da modalidade, para identificar e seleccionar activos 

humanos talentosos, com margem de progressão para rentabilizar o investimento; 

Conhecimentos profundos de organização, gestão, planeamento e programação; 

Conhecimentos profundos dos processos e inovações emergentes, no domínio do 

desporto em geral e do futebol em particular; 
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Conhecimentos sólidos na elaboração e controlo de orçamentos e na análise de 

investimentos; 

Conhecimentos elementares de línguas estrangeiras; 

Conhecimentos sólidos de enquadramento socio-económico do desporto em geral 

e do futebol em particular; 

Conhecimentos elementares de análise financeira e gestão estratégica; 

Conhecimentos sólidos de organização de clubes / SAD’s; 

Conhecimentos fundamentais de gestão de recursos humanos e de legislação do 

trabalho; 

Conhecimentos profundos do mercado de jogadores e treinadores. 

Saberes-fazer Sociais e relacionais 

Trabalhar em equipa; 

Dinamizar e motivar equipas de trabalho; 

Liderança; 

Gerir situações de conflito; 

Negociação e persuasão; 

Capacidade para transmitir conhecimentos de natureza técnica; 

Capacidade de decisão em tempo real, envolvendo informação complexa e em 

situações de pressão; 

Tomar decisões rápidas em situações imprevistas; 

Controlo emocional e reacção positiva ao stresse; 

Demonstrar iniciativa, capacidade de análise e espírito crítico; 

Adaptar-se à utilização de novas tecnologias; 

Estabelecer relações internas e externas à organização desportiva; 

Estabelecer relações técnicas e funcionais e negociar com diferentes interlocutores 

(jogadores, agentes de jogadores, comunicação social, Clubes, Liga Profissional, 

Federação, Autarquias, Órgãos do Governo, Entidades e Empresas Públicas 
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Desportivas e Privadas); 

Actualizar-se e adaptar-se à evolução do mercado. 

III – Formação e Experiência 

Actividade acessível a partir da experiência no desempenho profissional do cargo 

de treinador e/ou de jogador profissional, bem como de outros cargos directamente 

relacionados com cargos de direcção e administração das organizações 

desportivas. Actividade também acessível a partir de formação académica de nível 

superior (licenciatura) de cursos de formação no domínio das ciências do desporto 

com especialização e/ou pós graduação em gestão de desporto. O acesso a esta 

actividade profissional não está regulamentado nem certificado por qualquer 

entidade pública ou privada do desporto. 

IV – Especificidades do Mercado de Trabalho 

Variabilidade do Emprego 

Desenvolver actividades de 

coordenação ou direcção técnica, até 

(ao limite extremo do) assumir o 

cargo de treinador principal, quando 

qualificado e certificado para o 

desempenho destas funções. 

Especialização em Domínios de Intervenção 

Este profissional pode especializar-se por 

Modalidade e, dentro desta, em 

determinadas áreas (área da formação ou 

área profissional; Clubes / SAD’s, 

associações, federações ou confederações 

de modalidade. 

V – Elementos de Prospectiva 

O director desportivo, enquanto quadro profissional, tem assumido uma 

importância decisiva na gestão das organizações desportivas. Está a tornar-se 

num dos activos estratégicos, alicerçado no seu conhecimento, qualificações e 

potencial inovador 

Este profissional tenderá no futuro a reforçar o seu papel e respectivas 

competências associadas a vários domínios, entre as quais se sublinham as 

seguintes: 

Definir uma estratégia, estar apto a tomar decisões, possuir um entendimento 

dinâmico dos vários cenários possíveis de actuação e prever a sua constante 
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evolução, são competências fundamentais a adquirir; 

Criar um clima organizacional que permita a aprendizagem e partilha de 

experiências entre os clientes internos, externos e parceiros de negócio; 

Implementar programas ou iniciativas de Gestão de Conhecimento, com o 

objectivo de ajudar a organização a criar e guardar capital e documentos com 

impacto económico; 

Dominar a GC, enquanto ferramenta (instrumento) de gestão, particularmente 

importante nas organizações da era do conhecimento; 

Através deste instrumento (GC), o DD tem a oportunidade de implementar uma 

nova visão de dirigir as organizações, cujo enfoque se situa sobretudo na mudança 

cultural, e a outra parcela nos aspectos tecnológicos. A tecnologia surge como 

meio facilitador de partilha do conhecimento na organização, cabendo às pessoas 

a motivação para criar uma cultura de partilha desse mesmo conhecimento, 

produzido em trabalho de equipa, onde todos ajudam a potenciar o conhecimento 

colectivo e simultaneamente se constrói uma aprendizagem contínua individual; 

A GC a implementar pelo DD nas organizações desportivas, pode ser entendida 

como um conjunto de processos intencionais e sistematizados, com base na 

criação, partilha e utilização do conhecimento na organização, com o objectivo de 

desenvolver competências essenciais para o desenvolvimento e viabilidade desta; 

Encorajar e facilitar a criação e partilha de conhecimento e inovação; 

Actuar como um visionário da organização, tentando estabelecer relações 

dinâmicas e integradas, entre os meios financeiros, as pessoas e as ideias que se 

pretendem para a organização; 

Ter como desafio, mudar a forma de pensar sobre o conhecimento na organização, 

com o objectivo de ajudar a eliminar os obstáculos entre as unidades operacionais, 

as várias camadas hierárquicas da organização e na relação com o exterior, 

nomeadamente na quebra de barreiras; 

Assumir as seguintes responsabilidades: (i) construir uma cultura do conhecimento 

(dimensão ambiental); (ii) criar uma infra-estrutura para a gestão do conhecimento 

(dimensão tecnológica); (iii) e tornar toda a actividade do conhecimento 
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economicamente compensadora para a organização (dimensão estratégica); 

Vencer o desafio da competitividade entre as organizações desportivas, centrando 

a sua atenção sobre os activos intangíveis, com destaque para os RH, 

considerados como elementos chave da GC na organização; 

Potenciar o capital intelectual da organização, para as competências essenciais do 

negócio. Entende-se como capital intelectual da organização, aquele que é 

constituído pelo capital humano, capital organizacional, capital relacional ou de 

relações com o exterior e o capital emocional;  

Tornar possível a implementação e o domínio de algumas ferramentas de 

informação e comunicação, tais como: (a) Internet e intranet; (b) gestão electrónica 

de documentos; (c) sistemas de groupware e workflow; (d) sistemas de bases 

inteligentes de conhecimento com utilização de tecnologia “Push”; (e) business 

intelligence ou ferramentas de data warehouses e data mining; (f) portais de 

conhecimento; (g) ferramentas de apoio à Inovação; (h) software de inteligência 

competitiva; (i) ferramentas de autoria para e-learning; (j) e-mail; (l) criação de 

comunidades virtuais, com destaque para as comunidades de prática (CoP), que 

começam agora a invadir as organizações. 

Criar um repositório de conhecimento, com base no conhecimento interno, informal 

e estruturado, e no conhecimento externo, com uso das ferramentas de inteligência 

competitiva; 

Melhorar o acesso ao conhecimento, com estabelecimento de redes de contacto e 

com a criação de elementos de ligação entre grupos na organização; 

Desenvolver um ambiente e uma cultura organizacional onde se promovam a 

criação, partilha e o uso do conhecimento; 

Gerir o conhecimento como um recurso mensurável, através da caracterização do 

capital intelectual disperso pela organização; 

Identificar o conhecimento relevante; 

Transformar o conhecimento individual em conhecimento colectivo; 

Transformar conhecimento tácito em conhecimento codificado; 

Promover a aquisição de conhecimento de origem externa e possuir um sistema 
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eficiente de informação; 

Integrar novos conhecimentos no conhecimento existente; 

Criar uma política de retenção do conhecimento na organização; 

Promover uma ligação funcional forte, entre os diferentes RH, considerando estes 

como principal motor de desenvolvimento da organização; 

Criar e melhorar o ambiente de trabalho; 

Estabelecer uma rede de comunicação eficaz; 

Sensibilizar os líderes para a GC; 

Mobilização dos RH na GC; 

Vencer a resistência à mudança; 

Criar sistemas de avaliação; 

Avaliar a criação de valor da GC. 
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Anexo F – Tratamento Estatístico através do SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descriptives Importância

Descriptive Statistics

69 3,3 7,0 5,664 ,7491
69 4,20 7,00 6,1091 ,53649
69 3,20 7,00 5,4383 ,85994
69 2,00 7,00 4,6918 ,93774
69 2,80 7,00 5,3197 ,91622
69 2,20 7,00 5,1860 ,95526
69 1,67 7,00 5,6467 1,09427
69 2,90 7,00 5,7875 ,79188
69 1,50 7,00 5,5100 1,10310
69 2,40 7,00 5,8880 ,84656
69 2,00 7,00 5,0340 1,11620
69 3,50 7,00 5,8697 ,86696
69 2,80 7,00 5,6502 ,98511
69 3,20 7,00 6,1003 ,83067
69 1,45 7,00 5,4921 1,06702
69 1,33 7,00 5,6667 1,06795
69 3,20 7,00 6,5020 ,67834
69 2,67 7,00 6,1701 ,75434
69 4,00 7,00 5,8431 ,72307
69

REPRESEN
LIDERANC
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DESINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASSJOGAD
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTIVROT
RESPASSO
GESFINAN
DESRECEI
MARKETIN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptives

Descriptive Statistics

69 3 7 5,66 ,749
69 4 7 6,11 ,536
69 3 7 5,44 ,860
69 2 7 4,69 ,938
69 3 7 5,32 ,916
69 2 7 5,19 ,955
69 2 7 5,65 1,094
69 3 7 5,79 ,792
69 2 7 5,51 1,103
69 2 7 5,89 ,847
69 2 7 5,03 1,116
69 4 7 5,87 ,867
69 3 7 5,65 ,985
69 3 7 6,10 ,831
69 1 7 5,49 1,067
69 1 7 5,67 1,068
69 3 7 6,50 ,678
69 3 7 6,17 ,754
69 4 7 5,84 ,723
69

REPRESEN
LIDERANC
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DESINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASSJOGAD
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTIVROT
RESPASSO
GESFINAN
DESRECEI
MARKETIN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Explore
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Descriptives

5,66 ,090
5,48

5,84

5,70
5,66
,561
,749

3
7
4

,67
-,592 ,289
1,251 ,570

6,11 ,065
5,98

6,24

6,14
6,11
,288
,536

4
7
3

,50
-,878 ,289
2,060 ,570

5,44 ,104
5,23

5,64

5,48
5,44
,739
,860

3
7
4

,90
-,891 ,289
,931 ,570
4,69 ,113
4,47

4,92

4,70
4,69
,879
,938

2
7
5

1,08
-,039 ,289
,661 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

REPRESEN

LIDERANC

LIGAÇÃO

RELPUBLI

Statistic Std. Error
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Descriptives

5,32 ,110
5,10

5,54

5,35
5,32
,839
,916

3
7
4

1,10
-,591 ,289
,279 ,570
5,19 ,115
4,96

5,42

5,23
5,19
,913
,955

2
7
5

,85
-,818 ,289
1,148 ,570

5,65 ,132
5,38

5,91

5,77
5,67

1,197
1,094

2
7
5

,69
-1,894 ,289
4,714 ,570

5,79 ,095
5,60

5,98

5,85
5,79
,627
,792

3
7
4

,46
-1,526 ,289
3,274 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

RECINFOR

DESINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

Statistic Std. Error
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Descriptives

5,51 ,133
5,25

5,77

5,59
5,51

1,217
1,103

2
7
6

1,00
-1,135 ,289
1,939 ,570

5,89 ,102
5,68

6,09

5,95
5,89
,717
,847

2
7
5

,60
-1,392 ,289
3,394 ,570

5,03 ,134
4,77

5,30

5,08
5,03

1,246
1,116

2
7
5

1,00
-,598 ,289
,792 ,570
5,87 ,104
5,66

6,08

5,93
5,87
,752
,867

4
7
4

,83
-1,007 ,289
1,048 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

RESPROBL

ASSJOGAD

SITEXTRA

DEFSTAFF

Statistic Std. Error
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Descriptives

5,65 ,119
5,41

5,89

5,73
5,65
,970
,985

3
7
4

,70
-1,000 ,289
1,600 ,570

6,10 ,100
5,90

6,30

6,18
6,10
,690
,831

3
7
4

,67
-1,516 ,289
2,681 ,570

5,49 ,128
5,24

5,75

5,60
5,49

1,139
1,067

1
7
6

,60
-1,879 ,289
4,400 ,570

5,67 ,129
5,41

5,92

5,77
5,67

1,141
1,068

1
7
6

,67
-1,636 ,289
3,899 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

COORDENA

AVALIAÇA

ACTIVROT

RESPASSO

Statistic Std. Error

Page 5



Descriptives

6,50 ,082
6,34

6,66

6,60
6,60
,460
,678

3
7
4

,50
-2,665 ,289
8,827 ,570

6,17 ,091
5,99

6,35

6,25
6,17
,569
,754

3
7
4

,67
-1,880 ,289
6,264 ,570

5,84 ,087
5,67

6,02

5,88
5,84
,523
,723

4
7
3

,60
-,522 ,289
,555 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

GESFINAN

DESRECEI

MARKETIN

Statistic Std. Error
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Tests of Normality

,239 69 ,000 ,917 69 ,000
,152 69 ,000 ,930 69 ,001
,207 69 ,000 ,909 69 ,000
,167 69 ,000 ,961 69 ,030
,225 69 ,000 ,939 69 ,002
,210 69 ,000 ,932 69 ,001
,283 69 ,000 ,797 69 ,000
,254 69 ,000 ,831 69 ,000
,236 69 ,000 ,888 69 ,000
,256 69 ,000 ,867 69 ,000
,198 69 ,000 ,925 69 ,001
,210 69 ,000 ,884 69 ,000
,190 69 ,000 ,885 69 ,000
,220 69 ,000 ,832 69 ,000
,269 69 ,000 ,805 69 ,000
,283 69 ,000 ,836 69 ,000
,312 69 ,000 ,683 69 ,000
,237 69 ,000 ,809 69 ,000
,201 69 ,000 ,914 69 ,000

REPRESEN
LIDERANC
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DESINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASSJOGAD
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTIVROT
RESPASSO
GESFINAN
DESRECEI
MARKETIN

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Ranks Importância

39 33,22 1295,50
30 37,32 1119,50
69
39 36,45 1421,50
30 33,12 993,50
69
39 29,27 1141,50
30 42,45 1273,50
69
39 33,12 1291,50
30 37,45 1123,50
69
39 33,26 1297,00
30 37,27 1118,00
69
39 34,90 1361,00
30 35,13 1054,00
69
39 28,44 1109,00
30 43,53 1306,00
69
39 34,79 1357,00
30 35,27 1058,00
69
39 35,05 1367,00
30 34,93 1048,00
69
39 32,08 1251,00
30 38,80 1164,00
69
39 30,32 1182,50
30 41,08 1232,50
69
39 37,73 1471,50
30 31,45 943,50
69
39 33,33 1300,00
30 37,17 1115,00
69
39 35,74 1394,00
30 34,03 1021,00
69
39 34,31 1338,00
30 35,90 1077,00
69
39 35,06 1367,50
30 34,92 1047,50
69
39 33,35 1300,50
30 37,15 1114,50
69
39 37,85 1476,00
30 31,30 939,00
69
39 31,73 1237,50
30 39,25 1177,50
69

COMPET
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total

REPRESEN

LIDERANC

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DESINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASSJOGAD

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTIVROT

RESPASSO

GESFINAN

DESRECEI

MARKETIN

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsa

515,500 528,500 361,500 511,500 517,000 581,000
1295,500 993,500 1141,500 1291,500 1297,000 1361,000

-,851 -,691 -2,734 -,900 -,833 -,049
,395 ,490 ,006 ,368 ,405 ,961

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

REPRESEN LIDERANC LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DESINFOR

Test Statisticsa

329,000 577,000 583,000 471,000 402,500 478,500
1109,000 1357,000 1048,000 1251,000 1182,500 943,500

-3,141 -,098 -,025 -1,398 -2,240 -1,305
,002 ,922 ,980 ,162 ,025 ,192

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASSJOGAD SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa

520,000 556,000 558,000 582,500 520,500
1300,000 1021,000 1338,000 1047,500 1300,500

-,797 -,356 -,330 -,031 -,807
,425 ,722 ,741 ,975 ,420

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTIVROT RESPASSO GESFINAN

Test Statisticsa

474,000 457,500
939,000 1237,500

-1,372 -1,565
,170 ,118

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DESRECEI MARKETIN

Grouping Variable: COMPETa. 

Kruskal-Wallis Test

Ranks

21 31,83
18 34,83
30 37,32
69
21 36,62
18 36,25
30 33,12
69
21 29,98
18 28,44
30 42,45
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

REPRESEN

LIDERANC

LIGAÇÃO

N Mean Rank
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Ranks

21 36,14
18 29,58
30 37,45
69
21 29,43
18 37,72
30 37,27
69
21 36,69
18 32,81
30 35,13
69
21 28,45
18 28,42
30 43,53
69
21 36,50
18 32,81
30 35,27
69
21 35,31
18 34,75
30 34,93
69
21 37,57
18 25,67
30 38,80
69
21 32,86
18 27,36
30 41,08
69
21 37,24
18 38,31
30 31,45
69
21 34,00
18 32,56
30 37,17
69
21 36,60
18 34,75
30 34,03
69
21 34,52
18 34,06
30 35,90
69
21 35,17
18 34,94
30 34,92
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

RELPUBLI

RECINFOR

DESINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASSJOGAD

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTIVROT

RESPASSO

N Mean Rank
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Ranks

21 32,19
18 34,69
30 37,15
69
21 38,36
18 37,25
30 31,30
69
21 31,90
18 31,53
30 39,25
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

GESFINAN

DESRECEI

MARKETIN

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

,946 ,480 7,530 1,869 2,392 ,374
2 2 2 2 2 2

,623 ,786 ,023 ,393 ,302 ,829

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

REPRESEN LIDERANC LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DESINFOR

Test Statisticsa,b

9,866 ,346 ,008 5,458 5,767 1,730
2 2 2 2 2 2

,007 ,841 ,996 ,065 ,056 ,421

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASSJOGAD SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa,b

,687 ,211 ,115 ,002 ,812
2 2 2 2 2

,709 ,900 ,944 ,999 ,666

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTIVROT RESPASSO GESFINAN

Test Statisticsa,b

1,914 2,452
2 2

,384 ,293

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

DESRECEI MARKETIN

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: LIGAb. 
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Descriptives Tempo Gasto

Descriptive Statistics

69 2 7 4,16 1,297
69 3 7 5,23 ,673
69 2 7 4,55 1,064
69 2 6 3,82 ,956
69 2 7 4,49 1,024
69 2 7 4,24 1,094
69 2 7 4,95 1,155
69 2 7 4,79 1,026
69 2 7 4,04 1,297
69 1 7 4,62 1,354
69 1 7 3,52 1,428
69 1 7 4,11 1,521
69 2 7 4,39 1,359
69 3 7 5,18 1,098
69 1 7 4,54 1,177
69 1 7 4,24 1,338
69 3 7 5,54 1,079
69 3 7 5,07 1,000
69 2 7 4,70 1,109
69

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DISINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASSJOGAD
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESFINAN
DESERECE
MARKETIN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Explore

Descriptives

4,16 ,156
3,85

4,47

4,12
4,16

1,682
1,297

2
7
5

1,33
,467 ,289

-,034 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

REPRESEN
Statistic Std. Error
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Descriptives

5,23 ,081
5,07

5,39

5,23
5,23
,452
,673

3
7
4

,80
-,019 ,289
1,102 ,570

4,55 ,128
4,30

4,81

4,56
4,55

1,131
1,064

2
7
5

1,30
-,109 ,289
-,013 ,570
3,82 ,115
3,59

4,05

3,80
3,82
,913
,956

2
6
5

,67
,564 ,289

1,024 ,570
4,49 ,123
4,25

4,74

4,50
4,49

1,050
1,024

2
7
5

,80
-,161 ,289
,290 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

LIDERANÇ

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

Statistic Std. Error
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Descriptives

4,24 ,132
3,98

4,50

4,26
4,24

1,196
1,094

2
7
5

1,10
-,305 ,289
,380 ,570
4,95 ,139
4,67

5,22

5,00
4,95

1,335
1,155

2
7
5

1,00
-,681 ,289
1,032 ,570

4,79 ,123
4,54

5,03

4,82
4,79

1,052
1,026

2
7
5

1,06
-,621 ,289
1,098 ,570

4,04 ,156
3,73

4,35

4,05
4,04

1,683
1,297

2
7
6

1,00
-,087 ,289
-,208 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

Statistic Std. Error
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Descriptives

4,62 ,163
4,29

4,95

4,65
4,62

1,833
1,354

1
7
6

1,60
-,423 ,289
-,055 ,570
3,52 ,172
3,17

3,86

3,48
3,52

2,039
1,428

1
7
6

1,67
,296 ,289

-,170 ,570
4,11 ,183
3,75

4,48

4,13
4,11

2,313
1,521

1
7
6

1,83
-,290 ,289
-,176 ,570
4,39 ,164
4,06

4,71

4,39
4,39

1,846
1,359

2
7
5

1,16
-,182 ,289
-,047 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

ASSJOGAD

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

Statistic Std. Error

Page 4



Descriptives

5,18 ,132
4,92

5,45

5,22
5,18

1,205
1,098

3
7
4

1,30
-,222 ,289
-,144 ,570
4,54 ,142
4,26

4,82

4,59
4,54

1,386
1,177

1
7
6

,91
-,708 ,289
1,689 ,570

4,24 ,161
3,92

4,57

4,27
4,24

1,790
1,338

1
7
6

,83
-,199 ,289
,238 ,570
5,54 ,130
5,28

5,80

5,61
5,54

1,165
1,079

3
7
4

1,40
-,731 ,289
,263 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

AVALIAÇA

ACTROTIN

RESASSOC

GESFINAN

Statistic Std. Error
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Descriptives

5,07 ,120
4,83

5,32

5,09
5,07

1,001
1,000

3
7
4

1,00
-,171 ,289
,167 ,570
4,70 ,133
4,44

4,97

4,71
4,70

1,229
1,109

2
7
5

1,20
-,286 ,289
,268 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DESERECE

MARKETIN

Statistic Std. Error

Tests of Normality

,171 69 ,000 ,938 69 ,002
,138 69 ,002 ,965 69 ,054
,149 69 ,001 ,963 69 ,040
,206 69 ,000 ,917 69 ,000
,156 69 ,000 ,952 69 ,010
,152 69 ,000 ,959 69 ,023
,187 69 ,000 ,931 69 ,001
,181 69 ,000 ,946 69 ,005
,212 69 ,000 ,933 69 ,001
,175 69 ,000 ,954 69 ,012
,154 69 ,000 ,953 69 ,011
,181 69 ,000 ,954 69 ,012
,181 69 ,000 ,935 69 ,001
,152 69 ,000 ,948 69 ,006
,181 69 ,000 ,913 69 ,000
,181 69 ,000 ,932 69 ,001
,196 69 ,000 ,920 69 ,000
,181 69 ,000 ,945 69 ,004
,181 69 ,000 ,956 69 ,016

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DISINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASSJOGAD
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESFINAN
DESERECE
MARKETIN

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 

Page 6



Ranks Tempo Gasto

39 29,18 1138,00
30 42,57 1277,00
69
39 31,87 1243,00
30 39,07 1172,00
69
39 27,06 1055,50
30 45,32 1359,50
69
39 30,76 1199,50
30 40,52 1215,50
69
39 29,94 1167,50
30 41,58 1247,50
69
39 31,37 1223,50
30 39,72 1191,50
69
39 26,65 1039,50
30 45,85 1375,50
69
39 29,24 1140,50
30 42,48 1274,50
69
39 29,15 1137,00
30 42,60 1278,00
69
39 29,18 1138,00
30 42,57 1277,00
69
39 27,76 1082,50
30 44,42 1332,50
69
39 28,88 1126,50
30 42,95 1288,50
69
39 27,04 1054,50
30 45,35 1360,50
69
39 31,79 1240,00
30 39,17 1175,00
69
39 28,49 1111,00
30 43,47 1304,00
69
39 27,04 1054,50
30 45,35 1360,50
69
39 25,83 1007,50
30 46,92 1407,50
69
39 31,59 1232,00
30 39,43 1183,00
69
39 27,35 1066,50
30 44,95 1348,50
69

COMPET
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total

REPRESEN

LIDERANÇ

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASSJOGAD

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

RESASSOC

GESFINAN

DESERECE

MARKETIN

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsa

358,000 463,000 275,500 419,500 387,500 443,500
1138,000 1243,000 1055,500 1199,500 1167,500 1223,500

-2,771 -1,491 -3,782 -2,027 -2,418 -1,731
,006 ,136 ,000 ,043 ,016 ,083

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

REPRESEN LIDERANÇ LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DISINFOR

Test Statisticsa

259,500 360,500 357,000 358,000 302,500 346,500
1039,500 1140,500 1137,000 1138,000 1082,500 1126,500

-3,988 -2,747 -2,796 -2,779 -3,465 -2,914
,000 ,006 ,005 ,005 ,001 ,004

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASSJOGAD SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa

274,500 460,000 331,000 274,500 227,500
1054,500 1240,000 1111,000 1054,500 1007,500

-3,800 -1,528 -3,108 -3,811 -4,387
,000 ,126 ,002 ,000 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTROTIN RESASSOC GESFINAN

Test Statisticsa

452,000 286,500
1232,000 1066,500

-1,633 -3,661
,102 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DESERECE MARKETIN

Grouping Variable: COMPETa. 

NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

Ranks

21 30,00
18 28,22
30 42,57
69
21 33,74
18 29,69
30 39,07
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

REPRESEN

LIDERANÇ

N Mean Rank
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Ranks

21 26,19
18 28,08
30 45,32
69
21 35,36
18 25,39
30 40,52
69
21 27,71
18 32,53
30 41,58
69
21 33,45
18 28,94
30 39,72
69
21 26,36
18 27,00
30 45,85
69
21 30,40
18 27,89
30 42,48
69
21 29,50
18 28,75
30 42,60
69
21 33,24
18 24,44
30 42,57
69
21 25,14
18 30,81
30 44,42
69
21 25,31
18 33,06
30 42,95
69
21 21,45
18 33,56
30 45,35
69
21 34,14
18 29,06
30 39,17
69
21 29,14
18 27,72
30 43,47
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASSJOGAD

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

N Mean Rank
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Ranks

21 22,74
18 32,06
30 45,35
69
21 24,62
18 27,25
30 46,92
69
21 32,31
18 30,75
30 39,43
69
21 25,38
18 29,64
30 44,95
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

RESASSOC

GESFINAN

DESERECE

MARKETIN

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

7,758 2,624 14,395 6,556 6,418 3,497
2 2 2 2 2 2

,021 ,269 ,001 ,038 ,040 ,174

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

REPRESEN LIDERANÇ LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DISINFOR

Test Statisticsa,b

15,918 7,700 7,833 9,625 12,797 9,965
2 2 2 2 2 2

,000 ,021 ,020 ,008 ,002 ,007

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASSJOGAD SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa,b

18,051 2,972 9,709 16,674 19,416
2 2 2 2 2

,000 ,226 ,008 ,000 ,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTROTIN RESASSOC GESFINAN

Test Statisticsa,b

2,727 13,851
2 2

,256 ,001

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

DESERECE MARKETIN

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: LIGAb. 
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Descriptives Responsabilidade DDtop

Descriptive Statistics

69 12 100 68,15 17,306
69 0 65 25,68 11,564
69 14 100 61,12 17,730
69 0 100 47,64 17,329
69 0 59 22,05 11,354
69 0 64 17,20 11,368
69 0 100 66,41 17,702
69 7 92 63,89 13,836
69 0 100 38,80 26,181
69 0 100 40,67 17,477
69 33 100 79,48 18,251
69 27 100 70,03 16,185
69 0 86 27,85 19,149
69 0 80 32,84 18,447
69 0 57 14,68 10,564
69 17 100 54,64 18,269
69 0 100 66,20 20,677
69 0 100 72,27 19,172
69 14 100 65,08 19,237
69

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DISINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASJOGADO
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESTFINA
DESRECEI
MARKETIN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Explore

Descriptives

68,15 2,083
63,99

72,31

68,56
68,15

299,483
17,306

12
100

88
14,17
-,375 ,289
,966 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

REPRESEN
Statistic Std. Error
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Descriptives

25,68 1,392
22,91

28,46

25,24
25,68

133,730
11,564

0
65
65

13,65
,510 ,289

1,501 ,570
61,12 2,134
56,86

65,38

61,52
61,12

314,359
17,730

14
100

86
16,00
-,450 ,289
,794 ,570

47,64 2,086
43,48

51,80

47,58
47,64

300,300
17,329

0
100
100

19,08
,076 ,289

1,370 ,570
22,05 1,367
19,32

24,78

21,79
22,00

128,904
11,354

0
59
59

8,50
,555 ,289

1,252 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

LIDERANÇ

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

Statistic Std. Error

Page 2



Descriptives

17,20 1,369
14,47

19,93

16,42
17,20

129,237
11,368

0
64
64

10,67
1,378 ,289
3,135 ,570
66,41 2,131
62,15

70,66

66,76
66,41

313,368
17,702

0
100
100

15,00
-,371 ,289
2,068 ,570
63,89 1,666
60,57

67,22

64,57
63,89

191,436
13,836

7
92
85

11,96
-,995 ,289
3,587 ,570
38,80 3,152
32,51

45,09

37,55
38,80

685,430
26,181

0
100
100

25,00
,629 ,289
,347 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

Statistic Std. Error
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Descriptives

40,67 2,104
36,47

44,87

40,17
40,67

305,455
17,477

0
100
100

18,00
,632 ,289

1,811 ,570
79,48 2,197
75,10

83,87

80,44
79,48

333,084
18,251

33
100

67
33,33
-,592 ,289
-,597 ,570
70,03 1,948
66,14

73,92

70,18
70,03

261,944
16,185

27
100

73
22,92
-,286 ,289
-,202 ,570
27,85 2,305
23,25

32,45

26,91
27,85

366,684
19,149

0
86
86

23,38
,500 ,289
,323 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

Statistic Std. Error
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Descriptives

32,84 2,221
28,41

37,27

32,31
32,84

340,288
18,447

0
80
80

14,40
,357 ,289
,402 ,570

14,68 1,272
12,14

17,22

13,74
14,68

111,608
10,564

0
57
57

6,36
1,730 ,289
3,988 ,570
54,64 2,199
50,25

59,03

54,62
54,64

333,767
18,269

17
100

83
16,67
-,118 ,289
,535 ,570

66,20 2,489
61,23

71,16

67,12
66,20

427,530
20,677

0
100
100

25,00
-,658 ,289
1,317 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

AVALIAÇA

ACTROTIN

RESASSOC

GESTFINA

Statistic Std. Error
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Descriptives

72,27 2,308
67,66

76,87

73,20
72,27

367,558
19,172

0
100
100

21,67
-,638 ,289
1,821 ,570
65,08 2,316
60,46

69,71

65,70
65,08

370,070
19,237

14
100

86
18,00
-,190 ,289
,536 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DESRECEI

MARKETIN

Statistic Std. Error

Tests of Normality

,176 69 ,000 ,943 69 ,003
,117 69 ,021 ,961 69 ,029
,185 69 ,000 ,946 69 ,005
,144 69 ,001 ,959 69 ,025
,225 69 ,000 ,922 69 ,000
,200 69 ,000 ,892 69 ,000
,219 69 ,000 ,911 69 ,000
,128 69 ,007 ,920 69 ,000
,160 69 ,000 ,923 69 ,000
,152 69 ,000 ,941 69 ,003
,181 69 ,000 ,894 69 ,000
,180 69 ,000 ,962 69 ,036
,138 69 ,002 ,942 69 ,003
,150 69 ,001 ,935 69 ,001
,253 69 ,000 ,827 69 ,000
,168 69 ,000 ,943 69 ,003
,177 69 ,000 ,937 69 ,002
,145 69 ,001 ,906 69 ,000
,152 69 ,000 ,946 69 ,005

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DISINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASJOGADO
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESTFINA
DESRECEI
MARKETIN

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Ranks Responsabilidade DDtop

39 36,21 1412,00
30 33,43 1003,00
69
39 34,13 1331,00
30 36,13 1084,00
69
39 37,65 1468,50
30 31,55 946,50
69
39 34,03 1327,00
30 36,27 1088,00
69
39 34,55 1347,50
30 35,58 1067,50
69
39 31,04 1210,50
30 40,15 1204,50
69
39 35,71 1392,50
30 34,08 1022,50
69
39 36,31 1416,00
30 33,30 999,00
69
39 32,63 1272,50
30 38,08 1142,50
69
39 30,50 1189,50
30 40,85 1225,50
69
39 35,31 1377,00
30 34,60 1038,00
69
39 36,47 1422,50
30 33,08 992,50
69
39 34,56 1348,00
30 35,57 1067,00
69
39 34,21 1334,00
30 36,03 1081,00
69
39 31,24 1218,50
30 39,88 1196,50
69
39 35,27 1375,50
30 34,65 1039,50
69
39 40,49 1579,00
30 27,87 836,00
69
39 37,46 1461,00
30 31,80 954,00
69
39 39,55 1542,50
30 29,08 872,50
69

COMPET
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total

REPRESEN

LIDERANÇ

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

RESASSOC

GESTFINA

DESRECEI

MARKETIN

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsa

538,000 551,000 481,500 547,000 567,500 430,500
1003,000 1331,000 946,500 1327,000 1347,500 1210,500

-,572 -,413 -1,259 -,462 -,214 -1,883
,567 ,679 ,208 ,644 ,831 ,060

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

REPRESEN LIDERANÇ LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DISINFOR

Test Statisticsa

557,500 534,000 492,500 409,500 573,000 527,500
1022,500 999,000 1272,500 1189,500 1038,000 992,500

-,336 -,621 -1,130 -2,137 -,148 -,699
,737 ,535 ,258 ,033 ,882 ,484

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASJOGADO SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa

568,000 554,000 438,500 574,500 371,000
1348,000 1334,000 1218,500 1039,500 836,000

-,207 -,377 -1,789 -,129 -2,617
,836 ,706 ,074 ,898 ,009

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTROTIN RESASSOC GESTFINA

Test Statisticsa

489,000 407,500
954,000 872,500

-1,178 -2,170
,239 ,030

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DESRECEI MARKETIN

Grouping Variable: COMPETa. 

NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

Ranks

21 32,24
18 40,83
30 33,43
69
21 31,21
18 37,53
30 36,13
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

REPRESEN

LIDERANÇ

N Mean Rank
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Ranks

21 40,43
18 34,42
30 31,55
69
21 30,64
18 37,97
30 36,27
69
21 33,24
18 36,08
30 35,58
69
21 28,69
18 33,78
30 40,15
69
21 36,76
18 34,47
30 34,08
69
21 33,14
18 40,00
30 33,30
69
21 25,07
18 41,44
30 38,08
69
21 26,43
18 35,25
30 40,85
69
21 31,29
18 40,00
30 34,60
69
21 35,71
18 37,36
30 33,08
69
21 37,31
18 31,36
30 35,57
69
21 33,29
18 35,28
30 36,03
69
21 26,74
18 36,50
30 39,88
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

N Mean Rank
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Ranks

21 28,38
18 43,31
30 34,65
69
21 40,81
18 40,11
30 27,87
69
21 40,74
18 33,64
30 31,80
69
21 43,79
18 34,61
30 29,08
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

RESASSOC

GESTFINA

DESRECEI

MARKETIN

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

2,129 1,139 2,463 1,522 ,244 4,177
2 2 2 2 2 2

,345 ,566 ,292 ,467 ,885 ,124

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

REPRESEN LIDERANÇ LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DISINFOR

Test Statisticsa,b

,241 1,529 7,852 6,461 1,916 ,555
2 2 2 2 2 2

,886 ,466 ,020 ,040 ,384 ,758

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASJOGADO SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa,b

,907 ,239 5,534 5,504 6,858
2 2 2 2 2

,635 ,887 ,063 ,064 ,032

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTROTIN RESASSOC GESTFINA

Test Statisticsa,b

2,635 6,774
2 2

,268 ,034

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

DESRECEI MARKETIN

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: LIGAb. 
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Descriptives Responsabilidade DDint

Descriptive Statistics

69 0 77 29,78 16,492
69 10 65 35,57 12,777
69 0 80 36,13 17,756
69 0 100 45,36 16,359
69 19 90 53,46 16,403
69 21 100 60,93 15,954
69 0 100 32,24 16,898
69 3 76 27,55 12,778
69 0 100 59,12 26,371
69 0 90 39,19 16,176
69 0 67 19,20 17,808
69 0 58 26,03 15,689
69 14 100 57,56 20,048
69 0 100 42,16 22,307
69 34 100 70,06 12,718
69 0 83 44,12 17,775
69 0 100 33,47 20,637
69 0 100 27,56 19,025
69 0 86 33,93 18,856
69

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DESINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASJOGADO
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESTFINA
DESRECEI
MARKETIN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Explore

Descriptives

29,78 1,985
25,82

33,74

29,38
29,78

271,981
16,492

0
77
77

17,50
,307 ,289
,399 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

REPRESEN
Statistic Std. Error
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Descriptives

35,57 1,538
32,50

38,64

35,52
35,57

163,256
12,777

10
65
55

14,32
,170 ,289

-,114 ,570
36,13 2,138
31,87

40,40

35,65
36,13

315,276
17,756

0
80
80

16,00
,515 ,289
,728 ,570

45,36 1,969
41,43

49,29

45,03
45,36

267,623
16,359

0
100
100

11,17
,457 ,289

2,180 ,570
53,46 1,975
49,51

57,40

53,32
53,46

269,056
16,403

19
90
71

20,50
,135 ,289

-,204 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

LIDERANÇ

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

Statistic Std. Error
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Descriptives

60,93 1,921
57,10

64,76

61,18
60,93

254,545
15,954

21
100

79
15,33
-,222 ,289
,850 ,570

32,24 2,034
28,18

36,30

31,87
32,24

285,554
16,898

0
100
100

13,33
,524 ,289

3,031 ,570
27,55 1,538
24,48

30,62

26,81
27,55

163,287
12,778

3
76
73

14,81
1,052 ,289
2,793 ,570
59,12 3,175
52,79

65,46

60,13
59,12

695,433
26,371

0
100
100

25,00
-,476 ,289
,085 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DESINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

Statistic Std. Error
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Descriptives

39,19 1,947
35,30

43,07

39,23
39,19

261,671
16,176

0
90
90

16,30
,079 ,289

1,491 ,570
19,20 2,144
14,92

23,48

18,23
19,20

317,115
17,808

0
67
67

33,33
,681 ,289

-,493 ,570
26,03 1,889
22,26

29,80

25,69
26,03

246,156
15,689

0
58
58

21,33
,323 ,289

-,528 ,570
57,56 2,414
52,74

62,38

57,48
57,56

401,931
20,048

14
100

86
26,00

,143 ,289
-,044 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

Statistic Std. Error
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Descriptives

42,16 2,685
36,80

47,52

41,56
42,16

497,602
22,307

0
100
100

27,91
,425 ,289
,239 ,570

70,06 1,531
67,00

73,11

70,48
70,06

161,741
12,718

34
100

66
13,64
-,467 ,289
1,068 ,570
44,12 2,140
39,85

48,39

44,00
44,12

315,960
17,775

0
83
83

16,67
,171 ,289
,665 ,570

33,47 2,484
28,51

38,43

32,51
33,47

425,893
20,637

0
100
100

26,00
,681 ,289

1,366 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

AVALIAÇA

ACTROTIN

RESASSOC

GESTFINA

Statistic Std. Error
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Descriptives

27,56 2,290
22,99

32,13

26,67
27,56

361,960
19,025

0
100
100

21,67
,651 ,289

1,947 ,570
33,93 2,270
29,40

38,46

33,22
33,93

355,550
18,856

0
86
86

17,50
,270 ,289
,768 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DESRECEI

MARKETIN

Statistic Std. Error

Tests of Normality

,139 69 ,002 ,953 69 ,011
,153 69 ,000 ,962 69 ,033
,167 69 ,000 ,944 69 ,004
,171 69 ,000 ,929 69 ,001
,138 69 ,002 ,969 69 ,088
,150 69 ,001 ,947 69 ,006
,210 69 ,000 ,899 69 ,000
,124 69 ,011 ,931 69 ,001
,147 69 ,001 ,932 69 ,001
,147 69 ,001 ,952 69 ,010
,196 69 ,000 ,882 69 ,000
,152 69 ,000 ,957 69 ,019
,143 69 ,001 ,964 69 ,045
,119 69 ,016 ,970 69 ,094
,194 69 ,000 ,954 69 ,012
,167 69 ,000 ,941 69 ,003
,171 69 ,000 ,937 69 ,002
,148 69 ,001 ,904 69 ,000
,167 69 ,000 ,941 69 ,003

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DESINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASJOGADO
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESTFINA
DESRECEI
MARKETIN

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Ranks Responsabilidade DDint

39 33,06 1289,50
30 37,52 1125,50
69
39 34,92 1362,00
30 35,10 1053,00
69
39 32,87 1282,00
30 37,77 1133,00
69
39 32,79 1279,00
30 37,87 1136,00
69
39 33,72 1315,00
30 36,67 1100,00
69
39 32,63 1272,50
30 38,08 1142,50
69
39 32,49 1267,00
30 38,27 1148,00
69
39 30,45 1187,50
30 40,92 1227,50
69
39 36,86 1437,50
30 32,58 977,50
69
39 30,95 1207,00
30 40,27 1208,00
69
39 34,90 1361,00
30 35,13 1054,00
69
39 31,51 1229,00
30 39,53 1186,00
69
39 30,01 1170,50
30 41,48 1244,50
69
39 27,51 1073,00
30 44,73 1342,00
69
39 36,28 1415,00
30 33,33 1000,00
69
39 34,53 1346,50
30 35,62 1068,50
69
39 29,44 1148,00
30 42,23 1267,00
69
39 32,46 1266,00
30 38,30 1149,00
69
39 30,69 1197,00
30 40,60 1218,00

COMPET
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total

REPRESEN

LIDERANÇ

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DESINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

RESASSOC

GESTFINA

MARKETIN

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsa

509,500 582,000 502,000 499,000 535,000 492,500
1289,500 1362,000 1282,000 1279,000 1315,000 1272,500

-,919 -,036 -1,010 -1,047 -,609 -1,126
,358 ,971 ,313 ,295 ,543 ,260

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

REPRESEN LIDERANÇ LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DESINFOR

Test Statisticsa

487,000 407,500 512,500 427,000 581,000 449,000
1267,000 1187,500 977,500 1207,000 1361,000 1229,000

-1,198 -2,160 -,886 -1,923 -,049 -1,654
,231 ,031 ,376 ,054 ,961 ,098

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASJOGADO SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa

390,500 293,000 535,000 566,500 368,000
1170,500 1073,000 1000,000 1346,500 1148,000

-2,368 -3,551 -,610 -,227 -2,653
,018 ,000 ,542 ,821 ,008

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTROTIN RESASSOC GESTFINA

Test Statisticsa

486,000 417,000
1266,000 1197,000

-1,214 -2,054
,225 ,040

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DESRECEI MARKETIN

Grouping Variable: COMPETa. 

NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

Ranks

21 35,67
18 30,03
30 37,52
69
21 34,90
18 34,94
30 35,10
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

REPRESEN

LIDERANÇ

N Mean Rank
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Ranks

21 30,55
18 35,58
30 37,77
69
21 32,81
18 32,78
30 37,87
69
21 36,14
18 30,89
30 36,67
69
21 29,88
18 35,83
30 38,08
69
21 30,74
18 34,53
30 38,27
69
21 30,93
18 29,89
30 40,92
69
21 43,74
18 28,83
30 32,58
69
21 32,50
18 29,14
30 40,27
69
21 38,17
18 31,08
30 35,13
69
21 31,40
18 31,64
30 39,53
69
21 25,86
18 34,86
30 41,48
69
21 23,50
18 32,19
30 44,73
69
21 36,45
18 36,08
30 33,33
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DESINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

N Mean Rank
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Ranks

21 40,93
18 27,06
30 35,62
69
21 28,90
18 30,06
30 42,23
69
21 29,07
18 36,42
30 38,30
69
21 25,76
18 36,44
30 40,60
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

RESASSOC

GESTFINA

DESRECEI

MARKETIN

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

1,619 ,001 1,637 1,096 1,043 2,131
2 2 2 2 2 2

,445 ,999 ,441 ,578 ,594 ,345

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

REPRESEN LIDERANÇ LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DESINFOR

Test Statisticsa,b

1,787 4,691 6,241 3,974 1,259 2,738
2 2 2 2 2 2

,409 ,096 ,044 ,137 ,533 ,254

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASJOGADO SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa,b

7,580 14,446 ,375 4,795 7,072
2 2 2 2 2

,023 ,001 ,829 ,091 ,029

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTROTIN RESASSOC GESTFINA

Test Statisticsa,b

2,809 7,022
2 2

,245 ,030

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

DESRECEI MARKETIN

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: LIGAb. 
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Descriptives Responsabilidade TR

Descriptive Statistics

69 0 23 2,07 4,682
69 19 68 38,61 9,629
69 0 20 2,71 3,939
69 0 36 7,12 8,011
69 0 50 24,87 12,318
69 0 50 21,04 11,471
69 0 17 1,22 3,306
69 0 28 8,31 6,135
69 0 25 1,16 3,605
69 0 65 20,11 15,597
69 0 11 ,43 1,579
69 0 17 3,48 4,798
69 0 57 13,79 15,379
69 0 74 24,44 18,424
69 0 34 15,20 7,098
69 0 10 ,59 1,781
69 0 5 ,22 ,792
69 0 5 ,17 ,714
69 0 8 ,37 1,264
69

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DISINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASJOGADO
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESTFINA
DESRECEI
MARKETIN
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Explore

Case Processing Summary

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DISINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASJOGADO
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESTFINA
DESRECEI
MARKETIN

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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Descriptives

2,07 ,564
,94

3,19

1,28
,00

21,923
4,682

0
23
23

2,07
3,003 ,289
8,831 ,570
38,61 1,159
36,30

40,92

38,37
38,61

92,721
9,629

19
68
50

13,25
,254 ,289
,620 ,570
2,71 ,474
1,76

3,66

2,20
2,00

15,519
3,939

0
20
20

2,71
2,251 ,289
6,021 ,570

7,12 ,964
5,19

9,04

6,22
7,12

64,170
8,011

0
36
36

8,33
1,676 ,289
3,356 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

REPRESEN

LIDERANÇ

LIGAÇÃO

RELPUBLI

Statistic Std. Error
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Descriptives

24,87 1,483
21,91

27,83

24,86
24,87

151,736
12,318

0
50
50

10,50
,336 ,289
,150 ,570

21,04 1,381
18,29

23,80

20,72
21,04

131,587
11,471

0
50
50

15,67
,365 ,289
,131 ,570
1,22 ,398

,43

2,02

,57
,00

10,928
3,306

0
17
17

1,22
3,759 ,289

14,243 ,570
8,31 ,739
6,84

9,79

7,84
8,31

37,641
6,135

0
28
28

6,21
1,100 ,289
1,385 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

RECINFOR

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

Statistic Std. Error
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Descriptives

1,16 ,434
,29

2,02

,48
,00

12,999
3,605

0
25
25

1,16
5,106 ,289

29,809 ,570
20,11 1,878
16,36

23,85

19,26
20,11

243,264
15,597

0
65
65

20,42
,600 ,289
,030 ,570

,43 ,190
,05

,81

,12
,00

2,495
1,579

0
11
11
,43

5,562 ,289
33,213 ,570

3,48 ,578
2,33

4,64

2,94
2,50

23,017
4,798

0
17
17

4,17
1,656 ,289
2,009 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

RESPROBL

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

Statistic Std. Error
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Descriptives

13,79 1,851
10,09

17,48

12,31
13,79

236,526
15,379

0
57
57

18,00
1,251 ,289

,948 ,570
24,44 2,218
20,01

28,86

23,35
24,44

339,442
18,424

0
74
74

29,00
,529 ,289
,001 ,570

15,20 ,854
13,49

16,90

15,07
15,20

50,377
7,098

0
34
34

7,95
,387 ,289
,827 ,570

,59 ,214
,16

1,02

,23
,00

3,172
1,781

0
10
10
,59

4,016 ,289
15,938 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

RESASSOC

Statistic Std. Error
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Descriptives

,22 ,095
,03

,41

,06
,00

,627
,792

0
5
5

,22
5,154 ,289

27,081 ,570
,17 ,086
,00

,34

,05
,00

,510
,714

0
5
5

,17
5,995 ,289

36,684 ,570
,37 ,152
,06

,67

,13
,00

1,598
1,264

0
8
8

,37
5,196 ,289

27,788 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

GESTFINA

DESRECEI

MARKETIN

Statistic Std. Error
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Tests of Normality

,355 69 ,000 ,497 69 ,000
,141 69 ,002 ,971 69 ,110
,268 69 ,000 ,707 69 ,000
,208 69 ,000 ,802 69 ,000
,196 69 ,000 ,937 69 ,002
,130 69 ,005 ,964 69 ,044
,399 69 ,000 ,408 69 ,000
,196 69 ,000 ,907 69 ,000
,413 69 ,000 ,350 69 ,000
,167 69 ,000 ,925 69 ,000
,442 69 ,000 ,281 69 ,000
,234 69 ,000 ,727 69 ,000
,208 69 ,000 ,824 69 ,000
,136 69 ,003 ,934 69 ,001
,167 69 ,000 ,949 69 ,007
,442 69 ,000 ,348 69 ,000
,457 69 ,000 ,276 69 ,000
,471 69 ,000 ,222 69 ,000
,442 69 ,000 ,296 69 ,000

REPRESEN
LIDERANÇ
LIGAÇÃO
RELPUBLI
RECINFOR
DISINFOR
FAZLOBBY
FAZPOLIT
RESPROBL
ASJOGADO
SITEXTRA
DEFSTAFF
COORDENA
AVALIAÇA
ACTROTIN
RESASSOC
GESTFINA
DESRECEI
MARKETIN

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Ranks Responsabilidade TR

39 37,42 1459,50
30 31,85 955,50
69
39 36,17 1410,50
30 33,48 1004,50
69
39 34,38 1341,00
30 35,80 1074,00
69
39 41,74 1628,00
30 26,23 787,00
69
39 38,91 1517,50
30 29,92 897,50
69
39 41,69 1626,00
30 26,30 789,00
69
39 38,71 1509,50
30 30,18 905,50
69
39 39,77 1551,00
30 28,80 864,00
69
39 40,42 1576,50
30 27,95 838,50
69
39 42,33 1651,00
30 25,47 764,00
69
39 38,82 1514,00
30 30,03 901,00
69
39 42,21 1646,00
30 25,63 769,00
69
39 41,68 1625,50
30 26,32 789,50
69
39 44,23 1725,00
30 23,00 690,00
69
39 35,26 1375,00
30 34,67 1040,00
69
39 38,19 1489,50
30 30,85 925,50
69
39 37,73 1471,50
30 31,45 943,50
69
39 36,65 1429,50
30 32,85 985,50
69
39 38,53 1502,50
30 30,42 912,50
69

COMPET
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total
Profissional
Amador
Total

REPRESEN

LIDERANÇ

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

RESASSOC

GESTFINA

DESRECEI

MARKETIN

N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsa

490,500 539,500 561,000 322,000 432,500 324,000
955,500 1004,500 1341,000 787,000 897,500 789,000

-1,353 -,553 -,306 -3,255 -1,859 -3,178
,176 ,580 ,759 ,001 ,063 ,001

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

REPRESEN LIDERANÇ LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DISINFOR

Test Statisticsa

440,500 399,000 373,500 299,000 436,000 304,000
905,500 864,000 838,500 764,000 901,000 769,000

-2,131 -2,265 -3,168 -3,495 -2,273 -3,551
,033 ,024 ,002 ,000 ,023 ,000

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASJOGADO SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa

324,500 225,000 575,000 460,500 478,500
789,500 690,000 1040,000 925,500 943,500

-3,223 -4,393 -,122 -1,846 -1,604
,001 ,000 ,903 ,065 ,109

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTROTIN RESASSOC GESTFINA

Test Statisticsa

520,500 447,500
985,500 912,500

-,956 -1,957
,339 ,050

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

DESRECEI MARKETIN

Grouping Variable: COMPETa. 

NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

Ranks

21 39,57
18 34,92
30 31,85
69
21 40,26
18 31,39
30 33,48
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

REPRESEN

LIDERANÇ

N Mean Rank
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Ranks

21 32,07
18 37,08
30 35,80
69
21 45,40
18 37,47
30 26,23
69
21 39,64
18 38,06
30 29,92
69
21 44,00
18 39,00
30 26,30
69
21 40,98
18 36,06
30 30,18
69
21 41,52
18 37,72
30 28,80
69
21 41,64
18 39,00
30 27,95
69
21 43,67
18 40,78
30 25,47
69
21 38,29
18 39,44
30 30,03
69
21 45,24
18 38,67
30 25,63
69
21 43,24
18 39,86
30 26,32
69
21 48,76
18 38,94
30 23,00
69
21 39,14
18 30,72
30 34,67
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

LIGAÇÃO

RELPUBLI

RECINFOR

DISINFOR

FAZLOBBY

FAZPOLIT

RESPROBL

ASJOGADO

SITEXTRA

DEFSTAFF

COORDENA

AVALIAÇA

ACTROTIN

N Mean Rank
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Ranks

21 37,38
18 39,14
30 30,85
69
21 38,07
18 37,33
30 31,45
69
21 36,00
18 37,42
30 32,85
69
21 38,69
18 38,33
30 30,42
69

LIGA
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total
I Liga
L Honra
2 div B
Total

RESASSOC

GESTFINA

DESRECEI

MARKETIN

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

2,562 2,218 ,766 12,178 3,519 10,710
2 2 2 2 2 2

,278 ,330 ,682 ,002 ,172 ,005

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

REPRESEN LIDERANÇ LIGAÇÃO RELPUBLI RECINFOR DISINFOR

Test Statisticsa,b

5,406 5,483 10,293 12,422 5,219 13,746
2 2 2 2 2 2

,067 ,064 ,006 ,002 ,074 ,001

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FAZLOBBY FAZPOLIT RESPROBL ASJOGADO SITEXTRA DEFSTAFF

Test Statisticsa,b

10,675 21,653 1,756 3,520 2,594
2 2 2 2 2

,005 ,000 ,416 ,172 ,273

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

COORDENA
AVALIAÇ

A ACTROTIN RESASSOC GESTFINA

Test Statisticsa,b

,987 3,836
2 2

,610 ,147

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

DESRECEI MARKETIN

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: LIGAb. 
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Explore

DIRECTOR (DDtop vs DDint)

Case Processing Summary

63 100,0% 0 ,0% 63 100,0%
61 100,0% 0 ,0% 61 100,0%

DIRECTOR
DDtop
DDint

IDADPRES
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

Descriptives

51,46 1,156
49,15

53,77

51,40
53,00

84,188
9,175

30
74
44

11,00
-,051 ,302
,395 ,595

48,67 1,359
45,95

51,39

48,63
48,00

112,624
10,612

30
68
38

16,00
,169 ,306

-,883 ,604

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DIRECTOR
DDtop

DDint

IDADPRES
Statistic Std. Error

Tests of Normality

,115 63 ,038 ,973 63 ,189
,081 61 ,200* ,965 61 ,076

DIRECTOR
DDtop
DDint

IDADPRES
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 
Lilliefors Significance Correctiona. 

Explore

DIRECTOR
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Case Processing Summary

63 100,0% 0 ,0% 63 100,0%
61 100,0% 0 ,0% 61 100,0%
63 100,0% 0 ,0% 63 100,0%
61 100,0% 0 ,0% 61 100,0%

DIRECTOR
DDtop
DDint
DDtop
DDint

ANOSPRES

HORAPRES

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases
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Descriptives

5,33 ,710
3,91

6,75

4,48
4,00

31,774
5,637

1
30
29

5,00
2,541 ,302
7,550 ,595

4,02 ,417
3,18

4,85

3,69
3,00

10,616
3,258

1
14
13

4,00
1,345 ,306
1,267 ,604

5,16 ,438
4,28

6,03

4,90
4,00

12,103
3,479

1
16
15

4,00
1,194 ,302

,786 ,595
7,10 ,564
5,97

8,23

7,00
6,00

19,423
4,407

1
15
14

8,00
,171 ,306

-1,458 ,604

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DIRECTOR
DDtop

DDint

DDtop

DDint

ANOSPRES

HORAPRES

Statistic Std. Error
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Tests of Normality

,221 63 ,000 ,708 63 ,000
,191 61 ,000 ,834 61 ,000
,202 63 ,000 ,867 63 ,000
,185 61 ,000 ,894 61 ,000

DIRECTOR
DDtop
DDint
DDtop
DDint

ANOSPRES

HORAPRES

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

63 67,83 4273,00
61 57,00 3477,00

124
63 65,78 4144,00
61 59,11 3606,00

124
63 55,69 3508,50
61 69,53 4241,50

124

DIRECTOR
DDtop
DDint
Total
DDtop
DDint
Total
DDtop
DDint
Total

IDADPRES

ANOSPRES

HORAPRES

N Mean Rank Sum of Ranks

Test Statisticsa

1586,000 1715,000 1492,500
3477,000 3606,000 3508,500

-1,678 -1,046 -2,160
,093 ,296 ,031

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

IDADPRES ANOSPRES HORAPRES

Grouping Variable: DIRECTORa. 
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Correlação 

Case Processing Summary

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%

69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%
69 100,0% 0 ,0% 69 100,0%

IMPORTAN
TEMGASTO

DDTOP
DDINT
TREINADO

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

Descriptives

5,6560 ,07955
5,4973

5,8148

5,6884
5,6560

,437
,66080

3,81
7,00
3,19

,5185
-,966 ,289
1,824 ,570

4,5852 ,10484
4,3760

4,7944

4,5933
4,5852

,758
,87085

2,24
6,75
4,51

,3844
-,243 ,289
1,170 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

IMPORTAN

TEMGASTO

Statistic Std. Error
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Descriptives

43,9506 1,02097
41,9132

45,9879

43,6592
43,9506

71,924
8,48081

15,54
72,90
57,36

6,6897
,508 ,289

3,360 ,570
42,8185 1,02105
40,7810

44,8560

42,9846
42,8185

71,936
8,48151

18,37
66,23
47,86

7,2698
-,424 ,289
1,451 ,570

12,9398 ,57642
11,7896

14,0900

12,6847
12,9398

22,926
4,78811

4,00
25,69
21,69

4,8403
,858 ,289
,883 ,570

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean

Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence Interval
for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

DDTOP

DDINT

TREINADO

Statistic Std. Error

Tests of Normality

,182 69 ,000 ,895 69 ,000

,211 69 ,000 ,926 69 ,001

,160 69 ,000 ,911 69 ,000
,211 69 ,000 ,937 69 ,002
,181 69 ,000 ,932 69 ,001

IMPORTAN
TEMGASTO

DDTOP
DDINT
TREINADO

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 

Descriptives
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Descriptive Statistics

69 3,81 7,00 5,6560 ,66080
69 2,24 6,75 4,5852 ,87085
69 15,54 72,90 43,9506 8,48081
69 18,37 66,23 42,8185 8,48151
69 4,00 25,69 12,9398 4,78811
69

IMPORTAN
TEMGASTO
DDTOP
DDINT
TREINADO
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Nonparametric Correlations

Correlations

1,000 ,595** -,001
. ,000 ,997

69 69 69
,595** 1,000 ,088
,000 . ,470

69 69 69
-,001 ,088 1,000
,997 ,470 .

69 69 69
,257* ,205 -,689**
,033 ,092 ,000

69 69 69
-,322** -,402** -,277*
,007 ,001 ,021

69 69 69

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

IMPORTAN

TEMGASTO

DDTOP

DDINT

TREINADO

Spearman's rho
IMPORTAN TEMGASTO DDTOP
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Correlations

,257* -,322**
,033 ,007

69 69
,205 -,402**
,092 ,001

69 69
-,689** -,277*
,000 ,021

69 69
1,000 -,360**

. ,002
69 69

-,360** 1,000
,002 .

69 69

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

IMPORTAN

TEMGASTO

DDTOP

DDINT

TREINADO

Spearman's rho
DDINT TREINADO

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Reliability Importância

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     REPRESEN          5,6644          ,7491        69,0
  2.     LIDERANC          6,1091          ,5365        69,0
  3.     LIGAÇÃO           5,4383          ,8599        69,0
  4.     RELPUBLI          4,6918          ,9377        69,0
  5.     RECINFOR          5,3197          ,9162        69,0
  6.     DESINFOR          5,1860          ,9553        69,0
  7.     FAZLOBBY          5,6467         1,0943        69,0
  8.     FAZPOLIT          5,7875          ,7919        69,0
  9.     RESPROBL          5,5100         1,1031        69,0
 10.     ASSJOGAD          5,8880          ,8466        69,0
 11.     SITEXTRA          5,0340         1,1162        69,0
 12.     DEFSTAFF          5,8697          ,8670        69,0
 13.     COORDENA          5,6502          ,9851        69,0
 14.     AVALIAÇA          6,1003          ,8307        69,0
 15.     ACTIVROT          5,4921         1,0670        69,0
 16.     RESPASSO          5,6667         1,0680        69,0
 17.     GESFINAN          6,5020          ,6783        69,0
 18.     DESRECEI          6,1701          ,7543        69,0
 19.     MARKETIN          5,8431          ,7231        69,0

                    Covariance Matrix

                REPRESEN    LIDERANC    LIGAÇÃO     RELPUBLI    RECINFOR

REPRESEN         ,5611
LIDERANC         ,1724       ,2878
LIGAÇÃO          ,3443       ,1949       ,7395
RELPUBLI         ,4535       ,2976       ,5371       ,8794
RECINFOR         ,3802       ,2739       ,3880       ,4819       ,8395
DESINFOR         ,3529       ,3090       ,3424       ,4937       ,6562
FAZLOBBY         ,2744       ,2124       ,3566       ,3993       ,5959
FAZPOLIT         ,1880       ,2349       ,1930       ,3096       ,4293
RESPROBL         ,3505       ,3664       ,4732       ,5850       ,6829
ASSJOGAD         ,2279       ,1855       ,3445       ,4362       ,4787
SITEXTRA         ,3565       ,1817       ,5413       ,5809       ,5887
DEFSTAFF         ,1659       ,2161       ,2057       ,3076       ,4240
COORDENA         ,1398       ,2054       ,2229       ,3373       ,4246
AVALIAÇA         ,1870       ,2287       ,2406       ,3540       ,4500
ACTIVROT         ,3915       ,3779       ,5129       ,5646       ,6883
RESPASSO         ,4771       ,3100       ,6402       ,5971       ,5987
GESFINAN         ,1093       ,1733       ,1529       ,1266       ,3074
DESRECEI         ,1184       ,1933       ,0754       ,1442       ,3652
MARKETIN         ,2032       ,2289       ,2245       ,3321       ,3669
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                    Covariance Matrix

                DESINFOR    FAZLOBBY    FAZPOLIT    RESPROBL    ASSJOGAD

DESINFOR         ,9125
FAZLOBBY         ,7650      1,1974
FAZPOLIT         ,5587       ,5878       ,6271
RESPROBL         ,6044       ,6521       ,5296      1,2168
ASSJOGAD         ,4487       ,5062       ,3788       ,6538       ,7167
SITEXTRA         ,6221       ,8554       ,4950       ,7426       ,6892
DEFSTAFF         ,4052       ,3845       ,3767       ,4613       ,4435
COORDENA         ,5806       ,6007       ,5030       ,3891       ,4409
AVALIAÇA         ,4830       ,5100       ,3619       ,5020       ,5329
ACTIVROT         ,6600       ,6640       ,4275       ,7789       ,6595
RESPASSO         ,5638       ,4118       ,3411       ,6569       ,5520
GESFINAN         ,3455       ,4613       ,2714       ,3911       ,2461
DESRECEI         ,4748       ,4127       ,3686       ,3578       ,1895
MARKETIN         ,5215       ,5577       ,3503       ,3814       ,2811

                SITEXTRA    DEFSTAFF    COORDENA    AVALIAÇA    ACTIVROT

SITEXTRA        1,2459
DEFSTAFF         ,3175       ,7516
COORDENA         ,5371       ,6176       ,9704
AVALIAÇA         ,4779       ,5659       ,5645       ,6900
ACTIVROT         ,6564       ,6555       ,6256       ,7432      1,1385
RESPASSO         ,5559       ,5605       ,4618       ,5419       ,8913
GESFINAN         ,2733       ,2579       ,3476       ,3232       ,4574
DESRECEI         ,2201       ,2411       ,2990       ,2456       ,3448
MARKETIN         ,4293       ,2884       ,4485       ,3577       ,4621

                RESPASSO    GESFINAN    DESRECEI    MARKETIN

RESPASSO        1,1405
GESFINAN         ,3255       ,4601
DESRECEI         ,2353       ,3189       ,5690
MARKETIN         ,3811       ,3155       ,3372       ,5228
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                    Correlation Matrix

                REPRESEN    LIDERANC    LIGAÇÃO     RELPUBLI    RECINFOR

REPRESEN        1,0000
LIDERANC         ,4290      1,0000
LIGAÇÃO          ,5345       ,4225      1,0000
RELPUBLI         ,6456       ,5915       ,6661      1,0000
RECINFOR         ,5539       ,5573       ,4924       ,5609      1,0000
DESINFOR         ,4932       ,6030       ,4168       ,5512       ,7497
FAZLOBBY         ,3348       ,3619       ,3789       ,3892       ,5943
FAZPOLIT         ,3169       ,5530       ,2834       ,4169       ,5917
RESPROBL         ,4242       ,6192       ,4988       ,5656       ,6757
ASSJOGAD         ,3594       ,4084       ,4733       ,5495       ,6172
SITEXTRA         ,4264       ,3034       ,5639       ,5550       ,5756
DEFSTAFF         ,2555       ,4647       ,2759       ,3784       ,5337
COORDENA         ,1894       ,3886       ,2631       ,3651       ,4705
AVALIAÇA         ,3005       ,5132       ,3368       ,4545       ,5913
ACTIVROT         ,4898       ,6601       ,5589       ,5643       ,7041
RESPASSO         ,5964       ,5410       ,6971       ,5962       ,6119
GESFINAN         ,2151       ,4763       ,2621       ,1991       ,4946
DESRECEI         ,2096       ,4777       ,1163       ,2039       ,5284
MARKETIN         ,3751       ,5901       ,3611       ,4898       ,5538

                DESINFOR    FAZLOBBY    FAZPOLIT    RESPROBL    ASSJOGAD

DESINFOR        1,0000
FAZLOBBY         ,7319      1,0000
FAZPOLIT         ,7386       ,6784      1,0000
RESPROBL         ,5735       ,5402       ,6062      1,0000
ASSJOGAD         ,5548       ,5464       ,5650       ,7001      1,0000
SITEXTRA         ,5834       ,7003       ,5600       ,6031       ,7293
DEFSTAFF         ,4893       ,4053       ,5487       ,4823       ,6042
COORDENA         ,6169       ,5572       ,6447       ,3580       ,5287
AVALIAÇA         ,6086       ,5610       ,5501       ,5478       ,7578
ACTIVROT         ,6476       ,5687       ,5060       ,6617       ,7301
RESPASSO         ,5526       ,3523       ,4033       ,5576       ,6105
GESFINAN         ,5333       ,6215       ,5053       ,5227       ,4285
DESRECEI         ,6589       ,4999       ,6171       ,4300       ,2967
MARKETIN         ,7550       ,7048       ,6117       ,4781       ,4592
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                    Correlation Matrix

                SITEXTRA    DEFSTAFF    COORDENA    AVALIAÇA    ACTIVROT

SITEXTRA        1,0000
DEFSTAFF         ,3281      1,0000
COORDENA         ,4885       ,7231      1,0000
AVALIAÇA         ,5154       ,7859       ,6899      1,0000
ACTIVROT         ,5511       ,7086       ,5952       ,8385      1,0000
RESPASSO         ,4663       ,6054       ,4390       ,6108       ,7821
GESFINAN         ,3609       ,4385       ,5201       ,5736       ,6320
DESRECEI         ,2614       ,3686       ,4023       ,3919       ,4284
MARKETIN         ,5319       ,4600       ,6297       ,5955       ,5989

                RESPASSO    GESFINAN    DESRECEI    MARKETIN

RESPASSO        1,0000
GESFINAN         ,4493      1,0000
DESRECEI         ,2921       ,6232      1,0000
MARKETIN         ,4935       ,6432       ,6183      1,0000

        N of Cases =        69,0

                                                   N of

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      Scale      107,5697   156,8936    12,5257         19

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                   5,6616     4,6918     6,5020     1,8102     1,3858      ,1822

Item Variances       Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                    ,8140      ,2878     1,2459      ,9581     4,3288      ,0793

Inter-item
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                    ,5163      ,1163      ,8385      ,7223     7,2131      ,0189
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

REPRESEN     101,9053       146,5468        ,5396         ,5842           ,9511
LIDERANC     101,4606       147,8809        ,6687         ,7461           ,9501
LIGAÇÃO      102,1315       144,1734        ,5802         ,6981           ,9507
RELPUBLI     102,8779       141,3374        ,6583         ,7231           ,9495
RECINFOR     102,2501       138,8927        ,7947         ,7180           ,9473
DESINFOR     102,3837       137,6060        ,8199         ,8416           ,9468
FAZLOBBY     101,9231       137,2806        ,7182         ,8199           ,9488
FAZPOLIT     101,7823       142,4562        ,7306         ,7796           ,9485
RESPROBL     102,0597       136,5589        ,7415         ,7375           ,9483
ASSJOGAD     101,6817       140,7875        ,7660         ,8111           ,9479
SITEXTRA     102,5357       137,4063        ,6971         ,7841           ,9492
DEFSTAFF     101,7000       142,3524        ,6666         ,8067           ,9494
COORDENA     101,9195       140,4317        ,6635         ,7807           ,9495
AVALIAÇA     101,4694       140,8638        ,7780         ,8529           ,9478
ACTIVROT     102,0776       134,6322        ,8531         ,8933           ,9461
RESPASSO     101,9031       137,5498        ,7267         ,8186           ,9485
GESFINAN     101,0677       146,0250        ,6349         ,7359           ,9500
DESRECEI     101,3997       146,4405        ,5414         ,6857           ,9511
MARKETIN     101,7266       143,4365        ,7468         ,7705           ,9485

Reliability Coefficients    19 items

Alpha =   ,9515           Standardized item alpha =   ,9530
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Reliability Tempo Gasto

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     REPRESEN          4,1582         1,2969        69,0
  2.     LIDERANÇ          5,2334          ,6727        69,0
  3.     LIGAÇÃO           4,5536         1,0636        69,0
  4.     RELPUBLI          3,8227          ,9556        69,0
  5.     RECINFOR          4,4921         1,0245        69,0
  6.     DISINFOR          4,2395         1,0937        69,0
  7.     FAZLOBBY          4,9467         1,1552        69,0
  8.     FAZPOLIT          4,7881         1,0258        69,0
  9.     RESPROBL          4,0400         1,2972        69,0
 10.     ASSJOGAD          4,6200         1,3540        69,0
 11.     SITEXTRA          3,5170         1,4281        69,0
 12.     DEFSTAFF          4,1131         1,5210        69,0
 13.     COORDENA          4,3855         1,3585        69,0
 14.     AVALIAÇA          5,1844         1,0977        69,0
 15.     ACTROTIN          4,5385         1,1771        69,0
 16.     RESASSOC          4,2449         1,3380        69,0
 17.     GESFINAN          5,5388         1,0793        69,0
 18.     DESERECE          5,0748         1,0004        69,0
 19.     MARKETIN          4,7044         1,1086        69,0

                    Covariance Matrix

                REPRESEN    LIDERANÇ    LIGAÇÃO     RELPUBLI    RECINFOR

REPRESEN        1,6820
LIDERANÇ         ,4339       ,4525
LIGAÇÃO          ,8881       ,4086      1,1313
RELPUBLI         ,7624       ,4350       ,7351       ,9131
RECINFOR         ,6766       ,4566       ,6287       ,5287      1,0496
DISINFOR         ,7974       ,4756       ,7198       ,7083       ,9100
FAZLOBBY         ,9049       ,3045       ,7324       ,5617       ,6350
FAZPOLIT         ,7776       ,3674       ,6360       ,5208       ,6304
RESPROBL        1,0113       ,5344       ,9713       ,7991       ,8149
ASSJOGAD        1,0431       ,6364      1,0839       ,9160       ,8316
SITEXTRA        1,0465       ,5101       ,8843       ,7775       ,8029
DEFSTAFF        1,0931       ,5926      1,1571       ,8356       ,7403
COORDENA         ,7010       ,5032       ,8410       ,5491       ,8908
AVALIAÇA         ,4466       ,4584       ,5276       ,5651       ,7217
ACTROTIN         ,6635       ,5116       ,7191       ,6339       ,8191
RESASSOC        1,0906       ,5560       ,9129       ,6867       ,7307
GESFINAN         ,4584       ,2680       ,5687       ,3492       ,4279
DESERECE         ,3165       ,2406       ,2555       ,3359       ,3321
MARKETIN         ,4931       ,3165       ,4957       ,3819       ,4929
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                    Covariance Matrix

                DISINFOR    FAZLOBBY    FAZPOLIT    RESPROBL    ASSJOGAD

DISINFOR        1,1961
FAZLOBBY         ,8483      1,3345
FAZPOLIT         ,8388       ,9138      1,0523
RESPROBL         ,8999       ,9844       ,8061      1,6826
ASSJOGAD        1,0350       ,8449       ,9595      1,2774      1,8332
SITEXTRA         ,9248       ,9551       ,8590      1,2446      1,3445
DEFSTAFF         ,8934       ,7765       ,8898      1,1088      1,4510
COORDENA         ,8647       ,8511       ,8260       ,9478       ,9404
AVALIAÇA         ,8925       ,7853       ,7094       ,7360       ,8864
ACTROTIN         ,8624       ,6818       ,7020       ,8951      1,1321
RESASSOC         ,8201       ,9160       ,7580       ,9315      1,1935
GESFINAN         ,5435       ,7238       ,7047       ,6900       ,8138
DESERECE         ,4907       ,5049       ,4795       ,4757       ,5567
MARKETIN         ,5978       ,7828       ,7022       ,5168       ,7236

                SITEXTRA    DEFSTAFF    COORDENA    AVALIAÇA    ACTROTIN

SITEXTRA        2,0394
DEFSTAFF        1,5011      2,3134
COORDENA        1,2710      1,3593      1,8455
AVALIAÇA         ,7669       ,8188       ,8978      1,2050
ACTROTIN         ,9878      1,1815       ,8811       ,9626      1,3856
RESASSOC        1,0556      1,4014       ,9668       ,8316      1,1475
GESFINAN         ,7498      1,0654       ,7663       ,6052       ,8273
DESERECE         ,6711       ,3428       ,3183       ,4740       ,5472
MARKETIN         ,8847       ,6699       ,8131       ,5659       ,6778

                RESASSOC    GESFINAN    DESERECE    MARKETIN

RESASSOC        1,7901
GESFINAN         ,8765      1,1649
DESERECE         ,6355       ,5739      1,0009
MARKETIN         ,8630       ,7735       ,7830      1,2290
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                    Correlation Matrix

                REPRESEN    LIDERANÇ    LIGAÇÃO     RELPUBLI    RECINFOR

REPRESEN        1,0000
LIDERANÇ         ,4973      1,0000
LIGAÇÃO          ,6439       ,5711      1,0000
RELPUBLI         ,6152       ,6768       ,7233      1,0000
RECINFOR         ,5093       ,6626       ,5770       ,5400      1,0000
DISINFOR         ,5622       ,6465       ,6188       ,6777       ,8122
FAZLOBBY         ,6040       ,3919       ,5961       ,5088       ,5366
FAZPOLIT         ,5845       ,5325       ,5829       ,5313       ,5998
RESPROBL         ,6011       ,6124       ,7040       ,6447       ,6132
ASSJOGAD         ,5940       ,6987       ,7526       ,7080       ,5995
SITEXTRA         ,5650       ,5310       ,5822       ,5698       ,5488
DEFSTAFF         ,5541       ,5793       ,7153       ,5749       ,4751
COORDENA         ,3979       ,5507       ,5820       ,4230       ,6401
AVALIAÇA         ,3137       ,6208       ,4519       ,5387       ,6418
ACTROTIN         ,4346       ,6461       ,5744       ,5636       ,6793
RESASSOC         ,6285       ,6178       ,6415       ,5371       ,5331
GESFINAN         ,3275       ,3692       ,4954       ,3386       ,3869
DESERECE         ,2440       ,3576       ,2401       ,3514       ,3241
MARKETIN         ,3430       ,4244       ,4204       ,3605       ,4340

                DISINFOR    FAZLOBBY    FAZPOLIT    RESPROBL    ASSJOGAD

DISINFOR        1,0000
FAZLOBBY         ,6714      1,0000
FAZPOLIT         ,7476       ,7711      1,0000
RESPROBL         ,6343       ,6569       ,6058      1,0000
ASSJOGAD         ,6989       ,5402       ,6908       ,7273      1,0000
SITEXTRA         ,5921       ,5789       ,5863       ,6719       ,6953
DEFSTAFF         ,5371       ,4419       ,5703       ,5620       ,7046
COORDENA         ,5820       ,5424       ,5927       ,5378       ,5113
AVALIAÇA         ,7434       ,6193       ,6300       ,5169       ,5964
ACTROTIN         ,6699       ,5014       ,5814       ,5862       ,7103
RESASSOC         ,5604       ,5927       ,5523       ,5367       ,6588
GESFINAN         ,4604       ,5805       ,6365       ,4929       ,5569
DESERECE         ,4485       ,4369       ,4672       ,3666       ,4110
MARKETIN         ,4931       ,6112       ,6175       ,3594       ,4821
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

                    Correlation Matrix

                SITEXTRA    DEFSTAFF    COORDENA    AVALIAÇA    ACTROTIN

SITEXTRA        1,0000
DEFSTAFF         ,6911      1,0000
COORDENA         ,6551       ,6579      1,0000
AVALIAÇA         ,4892       ,4904       ,6020      1,0000
ACTROTIN         ,5876       ,6599       ,5510       ,7450      1,0000
RESASSOC         ,5525       ,6887       ,5319       ,5662       ,7286
GESFINAN         ,4864       ,6490       ,5226       ,5108       ,6512
DESERECE         ,4697       ,2253       ,2342       ,4316       ,4647
MARKETIN         ,5588       ,3973       ,5399       ,4651       ,5194

                RESASSOC    GESFINAN    DESERECE    MARKETIN

RESASSOC        1,0000
GESFINAN         ,6070      1,0000
DESERECE         ,4748       ,5315      1,0000
MARKETIN         ,5818       ,6464       ,7060      1,0000

        N of Cases =        69,0

                                                   N of

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables
      Scale       86,1957   284,2774    16,8605         19

Inter-item
Covariances          Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                    ,7543      ,2406     1,5011     1,2604     6,2382      ,0631

Inter-item
Correlations         Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance
                    ,5571      ,2253      ,8122      ,5869     3,6051      ,0129

Reliability Coefficients    19 items

Alpha =   ,9579           Standardized item alpha =   ,9598
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