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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a relação entre valor de mercado e desempenho esportivo de clubes de 
futebol em diferentes campeonatos do mundo (Espanhol, Inglês, Brasileiro, Italiano, Francês). A amostra foi 
composta por clubes de futebol (n = 100) que disputaram o campeonato nacional na primeira divisão de seus 
respectivos países nas últimas cinco temporadas (2013-2014 a 2017-2018, calendário europeu e 2014 a 2018, 
calendário brasileiro). As variáveis pontuação final e o valor de mercado dos clubes na temporada foram 
correlacionadas pelo teste de correlação de Spearman, adotando como valores significantes p < 0,05. Os 
resultados apresentaram correlações fracas e fortes entre os valores de mercado dos clubes e o desempenho 
esportivo em todos os campeonatos nas últimas cinco temporadas. Ao analisar os dados separadamente é 
possível observar que o campeonato italiano apresentou a maior correlação (0,91) na temporada de 2017/2018. 
Por outro lado, a menor correlação observada foi no campeonato inglês (0,41) na temporada 2015/2016. Os 
resultados do presente estudo mostraram existir relação entre valores de mercado e a classificação final dos 
clubes de futebol. Portanto, clubes com maior investimento tem maior probabilidade de se tornar campeão. 
Palavras-chave: Valor de Mercado; Desempenho Esportivo; Gestão Esportiva. 
 
Abstract 
The objective of this work was to evaluate the relationship between market value and sports performance of 
soccer clubs in different world championships (Spanish, English, Brazilian, Italian, French). The sample 
consisted of football clubs (n = 100) that competed in the national championship in the first division of their 
respective countries in the last five seasons (2013-2014 to 2017-2018, European calendar) and (2014 to 2018, 
Brazilian calendar). The variables final score and market value of the clubs in the season were correlated by 
Spearman's correlation test, adopting p <0.05 as significant values. The results showed weak to strong 
correlations between the clubs' market values and sports performance in all championships in the last five 
seasons. When analyzing the data separately, it is observed that the Italian championship presented the highest 
correlation (0.91) in the 2017/2018 season. On the other hand, the lowest correlation observed was in the 
English league (0.41) in the 2015/2016 season. The results of the present study showed a relationship between 
market values and the final classification of football clubs, that is, clubs that invest the most are likely to 
become champions. 
Keywords: Market value; Sports Performance; Sports Management. 
 
Resumén 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre el valor de mercado y el desempeño deportivo de los 
clubes de fútbol en diferentes campeonatos mundiales (español, inglés, brasileño, italiano, francés). La muestra 
estuvo conformada por clubes de fútbol (n = 100) que compitieron en el campeonato nacional en la primera 
división de sus respectivos países en las últimas cinco temporadas (2013-2014 a 2017-2018, calendario 
europeo) y (2014 a 2018, calendario brasileño). Las variables puntaje final y valor de mercado de los clubes 
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en la temporada se correlacionaron mediante la prueba de correlación de Spearman, adoptando p <0.05 como 
valores significativos. Los resultados mostraron correlaciones de débiles a fuertes entre los valores de mercado 
de los clubes y el rendimiento deportivo en todos los campeonatos en las últimas cinco temporadas. Al analizar 
los datos por separado, se observa que el campeonato italiano presentó la mayor correlación (0,91) en la 
temporada 2017/2018. Por otro lado, la correlación más baja observada fue en la liga inglesa (0,41) en la 
temporada 2015/2016. Los resultados del presente estudio mostraron una relación entre los valores de mercado 
y la clasificación final de los clubes de fútbol, es decir, los clubes que más invierten tienen probabilidades de 
convertirse en campeones. 
Palabras Clabe: Valor comercial; Rendimiento Deportivo; Director Deportivo. 

 
Introdução 
 
 Nos últimos anos os clubes de futebol deixaram de ser uma simples organização esportiva 
para se tornarem grandes empresas com elevadas receitas advindas principalmente do preço de 
ingressos, patrocínios recebidos, cotas de televisão, transferência de atletas, entre outras fontes 
(Ribeiro e Lima, 2012). Entretanto, a administração dos clubes de futebol ainda é complexa, pois 
estes possuem a necessidade de atingirem de forma simultânea dois objetivos distintos: a eficácia 
financeira e a esportiva (Guzmán, 2006). 

Seguindo está mesma lógica de mercado, os jogadores de futebol têm se tornado cada vez 
mais uma espécie de mercadoria com grande importância no mercado financeiro, sendo que os 
torcedores são os consumidores, tornando o esporte um importante atrativo financeiro (Gonçalves e 
Carvalho, 2006). Levando em conta a importância dos jogadores dentro de um clube, nos últimos 
anos, pesquisadores começaram a ter uma atenção especial no valor de mercado dos jogadores, a fim 
de entender como ele é determinado e a sua importância no meio esportivo (Gerhards e Mutz, 2016). 
Segundo Müller, Simons e Weinmann (2017), os valores de mercado são estimados por jornalistas 
esportivos, diretores de futebol e sites de crowdsourcing, como o Transfermarkt 
(www.transfermarkt.com).   

O valor de mercado é uma estimativa do valor de venda de um determinado atleta (Herm, 
Callsen-Bracker e Kreis, 2014). Portanto, segundo Šíma, Ruda e Omcirk (2015) o valor de mercado 
pode ser considerado um importante indicador da qualidade de um determinado jogador e quando 
analisamos de forma geral o valor total de mercado de uma equipe, este indica a qualidade de seu 
elenco. Embora no futebol as taxas de transferência representem o preço real percebido em uma 
venda, o valor de mercado dos atletas tem fornecido uma importante estimativa das taxas de 
transferências. Sendo assim, o valor de mercado pode ser um importante fator para mostrar o poder 
financeiro das equipes de futebol (Gerhards e Mutz, 2016).  

Sabe-se que é de suma importância combinar os resultados financeiros ao desempenho 
esportivo (Pestana Barros, Assaf e Sá-Earp, 2010). Segundo Kern e Sussmuth (2005) os clubes de 
futebol investem altos valores em seus jogadores com o intuito de obter sucesso nas competições que 
os mesmos participam, para que num futuro eles aumentem ainda mais as suas receitas. Sendo assim, 
diversos estudos têm mostrado relação direta entre as variáveis econômicas e desempenho esportivo 
(Dantas e Andrade-Souza, 2017; Duarte do Nascimento Faria, Da Silva Dantas e Paiva Azevedo, 
2019; Silva, Saraiva e Flôres, 2019). A maioria destes trabalhos avaliaram a correlação entre o salário 
dos jogadores e o desempenho esportivo (Fynn; Guest, 1998; Szymanski; Kuypers, 1999; Shackleton, 
2000;  Szymanski, 2000; Barros e Leach, 2006; Andreff, 2007; Barros e Leach, 2007; Guzmán; 
Morrow, 2007; Barros e Douvis, 2009; Barros; Garcia-Del-Barrio; Leach, 2009;  Kuper; Szymanski, 
2010;   Gasparetto, 2012). Outros trabalhos buscaram compreender a gestão financeira dos clubes 
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através do mercado de transferência (Ozawa, Cross e Henderson, 2004). Enquanto outras pesquisas 
foram feitas com os torcedores e o mercado dos clubes (Buraimo, Forrest e Simmons, 2007).  

Embora exista na literatura trabalhos que avaliaram a relação entre valor de mercado e o 
desempenho esportivo de clubes e seleções (Dantas e Andrade-Souza, 2017; Silva, Saraiva e Flôres, 
2019), não encontramos estudos que avaliassem a relação entre valor de mercado e o desempenho 
esportivo de clubes nos principais campeonatos do mundo. Sendo assim o objetivo do deste trabalho 
é avaliar a relação entre valor de mercado e desempenho esportivo de clubes de futebol em diferentes 
campeonatos do mundo. 

 
Método 
 
Amostra 

 
A amostra foi composta por clubes de futebol (n = 100) que disputaram o campeonato nacional 

na primeira divisão de seus respectivos países nas últimas cinco temporadas (2013-2014 a 2017-2018, 
calendário europeu) e (2014 a 2018, calendário brasileiro). Os campeonatos incluídos no presente 
estudo foram: La Liga (Campeonato Espanhol), Premier League (Campeonato Inglês), Campeonato 
Brasileiro, Serie A (Campeonato Italiano) e Ligue 1 (Campeonato Francês). A escolha por esses 
campeonatos se deu pelo fato de que no ano de 2018- período no qual a pesquisa foi realizada- 
segundo a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFHS), os cinco campeonatos 
citados anteriormente eram tidos como os melhores do mundo. O IFHS classifica os clubes e os 
campeonatos com base no seu desempenho ao longo da temporada (Araújo, Miller e Manner; 2014). 
 
Procedimentos e coleta de dados  
 

Uma pesquisa de caráter digital foi realizada através do site Transfermarkt 
(www.transfermarkt.com), que possui informações sobre o valor de mercado dos jogadores e clubes. 
Diversos estudos vêm sendo realizados utilizando a mesma plataforma (He, Cachucho e Knobbe, 
2015; Herm, Callsen-Bracker e Kreis, 2014; Peeters, 2018). O valor de mercado de cada clube foi 
determinado como o valor total de mercado do elenco (Šíma, Ruda e Omcirk, 2015). Além do valor 
de mercado dos clubes, a variável classificação final dos clubes em cada campeonato nos anos 
analisados foi coletada.  

 
Análise estatística  
 

As análises dos dados foram realizadas utilizando-se o software GraphPad Prism, versão 6.01 
(San Diego, CA, USA). Após a avaliação da normalidade dos dados, realizada pelo teste de Shapiro-
Wilk, observou-se que esses apresentaram distribuição não paramétrica. A correlação de Spearman 
foi utilizada para avaliar a relação entre as variáveis valor de mercado e classificação final dos clubes 
dentro de cada temporada. O teste Kruskal-Wallis com post hoc Dunn foi utilizado para testar 
diferenças nos valores de mercado entre os campeonatos nas cinco temporadas. Os dados são 
apresentados como mediana e intervalo interquartil (IQ) Q1 – Q3 (25-75%). Foi utilizado um nível 
de significância de 5%. 
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Resultados 
 

A figura 1 apresenta o valor de mercado dos clubes que participaram de cada campeonato nas 
últimas cinco temporadas (painéis A-E) e as médias dos maiores valores de mercado nos últimos 
cinco anos em todos os campeonatos analisados (painel F). Observou-se que os campeonatos 
espanhol, inglês e italiano apresentaram maiores valores de mercado em todas as temporadas em 
comparação ao campeonato brasileiro. Além disso, o campeonato inglês apresentou maior valor de 
mercado quando comparado ao campeonato francês nas temporadas 2013/2014, 2014/2015 e 
2017/2018. Quando analisado as médias dos maiores valores de mercado nas cinco temporadas 
avaliadas, observou-se que o campeonato espanhol e inglês apresentam maiores valores em relação 
ao campeonato brasileiro. 

A tabela 1 apresenta as correlações entre os valores de mercado e a pontuação final em cada 
campeonato e temporada. Observou-se correlações de fraca a forte entre os valores de mercado dos 
clubes e o desempenho esportivo em todos os campeonatos nas últimas cinco temporadas. Ao analisar 
os dados separadamente, observamos que o campeonato italiano apresentou a maior correlação (0,91) 
na temporada de 2017/2018. Por outro lado, a menor correlação observada foi no campeonato inglês 
(0,41) na temporada 2015/2016. 

 
Figura 1- Valores de mercado nas temporadas de 2013 a 2018 

 
Painel A: temporada 2013/2014; Painel B: temporada 2014/2015; Painel C: temporada 2015/2016; Painel D: temporada 
20162017; Painel E: temporada 2017/2018. Painel F: Valores médios das cinco temporadas. ESP, Espanhol; ING, Inglês; 
BRA, Brasileiro; ITA, Italiano; FRA, Francês.  &P < 0,05 vs. ESP; #P < 0,05 vs. ING; ¥P < 0,05 vs. ITA; *P < 0,05 vs. 
BRA. 
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Tabela 1. Correlação entre valor de mercado e pontuação final 

Temporadas 
Campeonatos 
ESP ING BRA ITA FRA 

13/14 0,80* 0,80* 0,64* 0,79* 0,81* 
14/15 0,81* 0,88* 0,62* 0,70* 0,76* 
15/16 0,85* 0,41 0,57* 0,87* 0,80* 
16/17 0,79* 0,89* 0,52* 0,84* 0,72* 
17/18 0,75* 0,85* 0,78* 0,91* 0,80* 

ESP, Espanhol; ING, Inglês; BRA, Brasileiro; ITA, Italiano; FRA, Francês. * = p < 0,05. 

 
Discussão 
 

O presente estudo teve como objetivo avaliar se existe relação entre o valor mercado e o 
desempenho esportivo em clubes de futebol. Os principais achados mostram que existe relação entre 
o valor de mercado e a pontuação final de cada campeonato, sendo esta relação mais forte ou fraca 
dependendo do país onde esse campeonato é disputado. Além disso, quando avaliado os valores de 
mercado entre os campeonatos, foi observado que o campeonato brasileiro apresentou os menores 
valores comparado aos campeonatos inglês, espanhol e italiano em todas as temporadas. 

O investimento no futebol depende de diversos fatores, como o patrocínio, a média de público, 
entre outros. Os clubes de maior capacidade de investimento têm tendem a movimentar um maior 
volume de dinheiro com salários e transferências do que clubes com menor capacidade financeira 
(Espitia-Escuer, García-Cebrián, 2010). Desta forma, surge a pergunta que nem sempre pode ser 
respondida no mundo do esporte: as equipes que possuem em seus elencos os jogadores mais valiosos 
ou com os maiores valores de mercado ganham mais títulos? Conforme mostrado no presente estudo 
e em outros (Pereira et al., 2004; Gasparetto, 2013; Dantas e Andrade-Souza, 2017), existe uma 
relação direta entre os elencos mais valiosos e a classificação final nas competições. Sendo assim, 
quanto maior o poder financeiro de um clube, maiores serão as possibilidades de obtenção de 
melhores resultados ao final de uma temporada comparado a equipes de menor investimento (Baptista 
e Andrade, 2009). 

Sabe-se que o elevado valor de mercado dos clubes é consequência de um conjunto de fatores, 
como a idade, a perspectiva de evolução e, principalmente, o desempenho do atleta. Portanto, quanto 
melhor a capacidade técnica e tática de um jogador, melhor avaliado ele será (Gerhards e Mutz, 2016). 
Mesmo que o valor de mercado seja uma variável externa do campo de jogo e não seja aplicada 
diretamente durante uma partida de futebol, o mesmo parece ser interessante para compreender o 
rendimento das equipes (Silva, Saraiva e Flôres, 2019). Diante disso, é possível afirmar que os clubes 
de futebol cada vez mais precisam de um modelo de gestão bem definido com bom planejamento 
voltado para investimento na contratação de jogadores a fim de obter resultados satisfatórios ao final 
de uma temporada. É importante levar em consideração que uma gestão só pode ser considerada 
eficiente se ao final da temporada o clube apresentar um bom desempenho esportivo e financeiro 
(Leoncini e Silva, 2005).  

Entretanto, segundo Dantas (2016), por mais que as correlações sejam significativas elas não 
são perfeitas, indicando que o poder econômico não é garantia de sucesso em campo, ele apenas te 
dá uma maior probabilidade de melhor desempenho. Um exemplo foi o feito do Leicester City 
Football Club na temporada de 2015/2016 na Premier League, em que o clube foi campeão possuindo 
o segundo menor valor de mercado entre os clubes, sendo que esta foi a temporada com menor 
correlação encontrada nas análises. Nesta temporada, o Leicester City Football Club conquistou o 
Campeonato Inglês com uma surpreendente campanha de 23 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas 
em 38 jogos, após uma temporada (2014-15) de luta contra o rebaixamento. Tal fato é indicativo de 
que além do poder financeiro, existem outros fatores que interferem no desempenho esportivo (Da 
Silva, Kiche e Maia, 2017).  
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Quando analisamos de forma separada os clubes com os maiores valores de mercado nos anos 
analisados, verificamos uma grande diferença entre os clubes europeus e brasileiros. Segundo o 
Delloite (2019), os clubes que mais geram receitas no mundo são os espanhóis Real Madrid e 
Barcelona. No ano de 2019 por exemplo, o Real Madrid arrecadou 750,9 milhões de euros e o 
Barcelona 690,4 milhões de euros. O elevado valor de mercado dos clubes espanhóis de maior 
destaque pode ser explicado pelo fato destes conseguirem combinar excelentes resultados financeiros 
e esportivos, visto que os clubes mencionados recentemente venceram seis Liga dos Campeões da 
UEFA na última década. Segundo Lago-Peñas, Lago-Ballesteros e Rey (2011), a Liga dos Campeões 
é o mais prestigiado torneio de clubes do mundo, indicando que o sucesso esportivo é um dos fatores 
a impulsionar o excelente retorno financeiro.  

Os resultados do presente estudo mostraram que a qualidade dos clubes demonstrada pelo 
valor de mercado dos jogadores, pode ser entendido como um importante variável que influencia no 
sucesso de uma equipe nos campeonatos disputados. Portanto uma boa administração esportiva 
precisa estar atenta de forma a conseguir alcançar o retorno esportivo e financeiro, porque somente 
assim será possível manter o alto nível de desempenho de forma constante, como observado na 
maioria das ligas europeias estudadas.  Para isto, é necessário um ótimo trabalho com a base visando 
a revelação de novos jogadores, bem como sua utilização e valorização nos elencos principais 
vislumbrando retorno técnico e financeiro.  

Este trabalho apresenta uma limitação quanto ao método de acesso a informação. Apesar do 
Transfermarkt ser um importante meio de se avaliar o valor de mercado dos jogadores, ele fornece 
uma estimativa do valor de mercado de cada jogador, que não necessariamente é o valor real que esse 
jogador será vendido. Sendo assim, estudos futuros devem ser feitos com o objetivo de verificar o 
valor de mercado dos jogadores após uma transferência real e comparar com o valor definido pelo 
site para encontrar o quão fidedigno são esses dados   
 
Conclusão 
 

Os resultados do presente estudo mostraram relação positiva entre os valores de mercado e a 
classificação final dos clubes de futebol. Portanto, clubes com maior investimento tem maior 
probabilidade de se tornar campeão. 
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