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RESUMO 

Este artigo é resultado de um estudo sobre o campeonato alemão de futebol profissional 

(Bundesliga). A competição vem se destacando ano a ano, especialmente após a Copa do 

Mundo FIFA de 2006, realizada no país. Baseados em uma premissa básica do mundo 

empresarial, de gastar apenas o que se arrecada, os germânicos montaram um campeonato 

equilibrado dentro de campo, estruturado financeiramente para a Liga e para os clubes e 

altamente atrativo para público e mídia. 
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ABSTRACT 

This article is the result of a study about the German professional football championship 

(Bundesliga). This competition gains attention of the world every year, especially after 2006 

FIFA World Cup, held on the country. Based on a dogma of the business world, on spend 

only what you get, the Germans organized a balanced championship at the pitch, financially 

structured for the clubs and the League and highly attractive for fans and media. 

 

Keywords: German championship, World Cup, competition, balance, business world, media, 

audience. 



1. INTRODUÇÃO 

O objetivo geral deste artigo científico é explicar o crescimento do Campeonato Alemão de 

futebol nas últimas cinco temporadas (2007 – 2012). O trabalho tem como propósito detalhar 

a forma de organização, modelo de negócios, administração e resultados financeiros dos 

últimos cinco anos, bem como o impacto da realização da Copa do Mundo FIFA 2006 na 

Alemanha e sua influência no crescimento da Bundesliga. 

Além disso, pretende-se relatar ainda como a postura dos dirigentes, de gastar apenas o que se 

arrecada, influencia no equilíbrio da competição e ajuda todos os clubes a terem um balanço 

financeiro adequado às suas necessidades. 

O Campeonato Alemão de futebol é o que mais tem crescido na Europa nos últimos cinco 

anos. Após a realização da Copa do Mundo de 2006, o país, cujo interesse pelo esporte já era 

grande, aumentou o número de fãs presentes nos estádios e viu crescer a força de seus clubes 

na competição. 

Segundo artigo do jornalista Jamil Chade, publicado em seu blog no site do jornal O Estado 

de S. Paulo em 20 de maio de 2012: 

“enquanto o futebol europeu é o retrato da crise no continente e está sendo 

tomado por severas dívidas, a Alemanha é o retrato de um esporte em boa 

forma, em campo e fora dele. Na Inglaterra, os clubes somam uma dívida de 

US$ 4,4 bilhões. Na Espanha, são outros US$ 4,6 bilhões, dos quais US$ 500 

milhões se referem apenas ao Barcelona. Na Alemanha, dos 36 clubes 

profissionais, 33 tem lucros”. 

Além do êxito financeiro, a Bundesliga se destaca pelos estádios quase sempre lotados nos 

dias de jogos. Ainda de acordo com o texto de Jamil Chade, “o futebol alemão tem a maior 

média de público do mundo, com 98% dos estádios lotados a cada rodada da Bundesliga. A 

média de público chega a 41 mil por jogo, contra 35 mil na Inglaterra e 28 mil na Espanha”.  

Outro destaque da competição germânica é o equilíbrio financeiro. De acordo com texto do 

consultor de Marketing Amir Somoggi, publicado no site Futebol Business, “atualmente, as 

dívidas dos times de primeira divisão do futebol alemão somam € 964 milhões, frente a uma 

receita de € 1,77 bilhão”. Ou seja, nenhum clube gasta mais do que arrecada. 

 

 



2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 - GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – CONCEITO E DEFINIÇÃO 

O conceito de “gestão de empresas” surgiu quando, após a revolução industrial (Séc. XVIII), 

professores decidiram buscar soluções para problemas que não existiam antes, para 

administrar os negócios da época. Gestão significa gerenciamento, administração, em uma 

instituição, uma empresa ou entidade social de pessoas, a ser gerida ou administrada. As 

instituições podem ser privadas, sociedades de economia mista, com ou sem fins lucrativos. 

De acordo com Ademir Antônio Ferreira, Maria Isabel Pereira e Ana Carla Fonseca Reis, 

autores do livro “Gestão Empresarial: de Taylor aos nossos dias”, “a Revolução Industrial 

lançou a base de um novo tempo, transformando para sempre não só o mundo das 

organizações, mas toda a sociedade”. 

Os autores também apontam o inicio das teorias de administração: 

“Na virada do século XIX, Frederick Taylor desenvolveu estudos a respeito de 

técnicas de racionalização do trabalho do operário (Piece Rating System, 1895 e Shop 

Management, 1903). Em 1911, Taylor publicou um estudo mais elaborado (Principles 

of Scientific Management), a partir de sua experiência em fábrica, generalizando-a 

como modelo de administração. A característica mais marcante do estudo de Taylor é 

a busca de uma organização cientifica do trabalho, enfatizando tempos e métodos e 

por isso é visto como o precursor da Teoria da Administração Cientifica”. 

Outro autor citado na mesma obra é Henri Fayol (engenheiro francês). Em 1916, ele publicou 

um estudo baseado em suas experiências na alta administração.  

“Fayol relacionou quatorze princípios básicos, que podem ser vistos como 

complementares aos de Taylor. Ao lado dos princípios gerais, o francês enunciou as 

funções precípuas da gerencia administrativa. O conjunto das funções administrativas 

forma o processo administrativo. A ideia de processo inclui o aspecto dinâmico da 

relação entre as diferentes funções, com cada uma delas influenciando e sendo 

influenciada pelas demais. São elas: Planejar, Comandar, Organizar, Controlar e 

Coordenar”. 

 

2.2 - HISTÓRIA DA BUNDESLIGA 

A primeira edição da Bundesliga (entidade formada pelos clubes para organizar o campeonato 

nacional) aconteceu em 1963, há exatos 50 anos. Até então, a competição era realizada ao 



longo do ano. A partir da criação da Bundesliga, ela começou a ser “quebrada” e a primeira 

edição foi na temporada 63-64. Outra mudança foi no sistema de disputa, que passou a ser em 

pontos corridos. O primeiro campeão foi o time do Colônia. 

Antes da formação da Bundesliga, havia torneios regionais (no norte, sul, em Berlim e na 

Alemanha Ocidental). Depois, estes campeões regionais classificavam-se para os playoffs 

finais (ida e volta, à partir das quartas de final). A partida final era realizada em campo neutro. 

Esta competição era organizada pela Federação Alemã de Futebol. 

De acordo com Gerd Wenzel, jornalista de origem alemã e comentarista do canal ESPN 

Brasil, “a criação da Bundesliga em 1963 foi considerada uma revolução, pois a Federação 

Alemã passou a cuidar somente do incentivo ao futebol e da seleção nacional”. A Bundesliga 

já tinha um formato profissional como hoje (nas devidas proporções, obviamente), com 

dirigentes remunerados. O torneio já era transmitido pela TV. 

A entidade formada para organizar as competições nacionais cuida de duas divisões da 

competição. 

 

2.3 A ESTRUTURA 

A Bundesliga é comandada por um presidente eleito pelos clubes (cada agremiação tem 

direito a um voto). Atualmente, Rainhard Rauball, presidente do Borussia Dortmund desde 

2004, é também o presidente da Bundesliga, cujo mandato é válido por quatro anos. Ele já 

ocupou o cargo anteriormente, entre 1984 e 1986, tornando-se o mais jovem dirigente na 

posição. 

Todos os funcionários são contratados formalmente, como em uma empresa comum, regido 

pelas leis trabalhistas da Alemanha. 

 

2.3 - O CENÁRIO ANTES DA COPA DE 2006 

Na Copa do Mundo de 2002, a seleção da Alemanha chegou à final, disputada com o Brasil. 

O bom time do técnico Rudi Völler tinha como destaques o goleiro Oliver Kahn (eleito o 

melhor jogador da Copa), o meio-campo Michael Ballack e o atacante Miroslav Klose. 



Apesar da boa campanha, os alemães sabiam que precisam renovar o time para a Copa do 

Mundo de 2006, que seria sediada em seus domínios. 

Em entrevista ao programa “Bola da Vez” da ESPN Brasil, o atual dirigente do Bayern de 

Munique, Paul Breitner, explicou o que foi feito para que a seleção nacional tivesse novos 

jogadores. “A Bundesliga obrigou todos os clubes a terem centro de treinamento para 

formação de novos jogadores. Só assim teríamos mais opções para nosso campeonato interno 

e Seleção”.  

Além de incentivar o surgimento de novos atletas, o planejamento tinha como objetivo 

fortalecer os clubes e evitar que eles gastassem dinheiro na compra de jogadores, como 

acontece em outros países europeus.  

Em termos de público nos estádios, ao final da temporada 2001-2002, a média da Bundesliga 

era de 33.420 torcedores por jogo, contra 27.309 do Campeonato Espanhol e 27.408 na Série 

A Italiana*. Apesar da melhor média de público da Europa na época, os alemães queriam 

mais. 

*Fonte: site ESPNFC.com 

 

2.4 - AÇÕES E MODELO DE ADMINISTRAÇÃO DA BUNDESLIGA 

Para organizar a Copa do Mundo de 2006, a Alemanha, como todo país-sede, teve que 

reformar e construir alguns novos estádios. “A Copa obrigou a Alemanha a ter estádios mais 

modernos e com melhor infraestrutura para o público. Isso ocasionou uma melhor experiência 

de ida ao evento ao torcedor”, afirma o jornalista Erich Beting, sócio-diretor do site “Máquina 

do Esporte”, que cobre o mundo de Marketing Esportivo. 

Este legado ficou para os clubes após o Mundial da FIFA. Com isso, o torcedor alemão, que 

já era fanático por futebol, aumentou sua presença nos jogos da Bundesliga. “Todas estas 

mudanças melhoraram o produto Bundesliga, que só cresce em receita e despesa desde 

então”, completa Beting. 

Aliado à uma estrutura mais moderna nos estádios, a Bundesliga aumentou o rigor financeiro 

aos clubes, por meio da norma que obriga as equipes a gastarem somente o que arrecadam. 

Outra regra: clubes precisam abrir suas contas a cada ano para inspetores da Bundesliga e 

provar que, para a próxima temporada, terão liquidez suficiente e que terminarão o ano com 



um saldo positivo. Quem não cumprir essa determinação simplesmente não participa no ano 

seguinte da liga. A punição pode ser a retirada de pontos, como ocorreu como o Arminia 

Bielefeld, por conta de irregularidades em seu orçamento. 

Essas normas fazem parte de uma verdadeira constituição de 200 páginas que estabelece 

exatamente como o futebol tem de ser administrado. Muitos atribuem o sucesso à regra de 

ouro que foi implementada na Bundesliga em 2002 e dá sinais de funcionar. Todos os clubes 

são de propriedade de seus torcedores, que mantem 51% das ações do time. Há casos que 

escapam à regra. O Wolfsburg é da Volkswagen e o Bayer Leverkusen da indústria de 

remédios Bayer. Ainda assim, ambos são da comunidade. 

Há ainda uma lei, de antes da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que rege todos os clubes 

esportivos no país. Ela proíbe que associações esportivas tenham proprietários, incluindo aí os 

“mecenas” estrangeiros, como acontece em alguns países europeus. “Os clubes têm orgulho 

desta lei, pois eles mesmos não querem que alguém seja dono”, reforça o jornalista Gerd 

Wenzel. 

Outro diferencial do campeonato alemão é a divisão da cota paga pela TV para transmissão 

dos jogos. Ao contrario do que é feito em muitos países, em que cada clube negocia 

diretamente, na Bundesliga a emissora paga pelo campeonato todo. Ao término da disputa, 

cada equipe recebe o dinheiro de acordo com sua colocação final. Essa iniciativa tem como 

objetivo fazer com que os clubes pequenos consigam uma boa renda para investir em novos 

talentos e contratações, a fim de manter um equilíbrio entre as equipes. 

 

2.5 - RESULTADOS 

O futebol alemão já vinha em uma crescente desde o inicio dos anos 2000. Mas a Copa do 

Mundo serviu para reforçar a paixão do torcedor e levá-lo de volta aos estádios, para 

acompanhar os jogos de sua equipe favorita. Além disso, o cenário econômico alemão, 

mesmo com a crise econômica na Europa e nos Estados Unidos, se mantém como o melhor 

do continente.  

De acordo com notícia do site Estadao.com.br do dia 24 de maio de 2013, o PIB alemão do 

primeiro trimestre deste ano cresceu 0,1% ante os três últimos meses de 2012. Apesar de ser 



um resultado fraco, a economia da Alemanha continua a superar a da zona do euro, que 

permanece em recessão. 

E este cenário reflete-se no crescimento da receita da Bundesliga nos últimos cinco anos, que 

é contínuo. Tamanho é o sucesso que, na temporada 2011-2012, a liga alemã atingiu lucro 

recorde em sua história, de 2 bilhões de euros, com 14 dos 18 clubes tendo lucro (o dobro do 

ano anterior) e média de 44.294 torcedores por jogo (maior do que qualquer outro campeonato 

nacional na Europa). 

“É simples. Os clubes controlam os custos e não gastam mais do que arrecadam”, disse 

Reinhard Rauball, presidente da Bundesliga, em uma matéria do site BBC.co.uk, de Londres. 

“É a mentalidade alemã. Fazer grandes dívidas não é bem visto em nossa sociedade”, 

completou o executivo. 

GRÁFICO 1: RECEITA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS 
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Fonte: Relatório Anual da Bundesliga 

 



A origem desta receita também é algo que serve de modelo para outros campeonatos. Na 

Alemanha, ela é bem diversificada e dividida entre Publicidade (patrocínios às equipes), 

Mídia (direitos de transmissão da TV), Matchday (receita obtida nos dias de jogos), 

Transferência de atletas, Merchandising e Outros. 

O gráfico 2 mostra as mudanças nesta fonte de receita e o crescimento dos valores nas últimas 

cinco temporadas, considerando os quatro itens com maior volume (Publicidade, Mídia, 

Matchday e Transferências). 

GRÁFICO 2: ORIGEM DAS RECEITAS (EM MILHÕES DE EUROS) 

 

Fonte: Relatório Anual da Bundesliga 

 

O número de torcedores presentes nos estádio também tem crescido a cada temporada (gráfico 

3). A Bundesliga já é, há alguns anos, a competição com melhor média de pessoas nos jogos. 

Na temporada 2011-2012, pela primeira vez, esta média ultrapassou a barreira de 44.000 fãs 

por partida. 
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GRÁFICO 3: MÉDIA DE PÚBLICO POR JOGO 
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Outra informação importante e que deve ser destacada é o investimento dos clubes na 

revelação de novos jogadores. A partir de 2003, quando a Bundesliga exigiu que todos os 

times tivessem centros de formação de novos atletas, as equipes passaram a investir nesta 

iniciativa. O gráfico 4 mostra o quanto foi gasto nas últimas cinco temporadas com este 

quesito. 



GRÁFICO 4: INVESTIMENTO NAS CATEGORIAS DE BASE 
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Fonte: Relatório Anual da Bundesliga 

 

2.5 - ESTUDO DE CASO – BORUSSIA DORTMUND 

Como forma de exemplificar, na prática, o crescimento do futebol alemão nas últimas cinco 

temporadas, apresentamos um breve estudo de caso do Borussia Dortumund. Clube 

tradicional do futebol alemão, o time amarelo viveu seu auge esportivo em 1997, quando 

conquistou, pela primeira vez, a UEFA Champions League daquele ano. Na mesma década, 

tinha conquistado por três vezes a Bundesliga 

Naquela época, a Associação de Futebol da Alemanha desregularizou o esporte e aprovou 

uma medida que permitia aos clubes oferecerem ações na Bolsa de Valores, desde que a 

maioria das ações ficasse em poder do próprio clube (Lei 50 + 1). Assim, o Borussia efetuou a 

operação e, com o montante arrecadado, foi às compras, gastando muito dinheiro em 

jogadores como o tcheco Thomas Rosicky e o brasileiro Evanilson. 

Mas essa alegria durou pouco. As ações começaram a se desvalorizar com o baixo rendimento 

do time em campo, ameaçando assim o potencial de receita do clube. Para piorar, na 

temporada 2003/2004, o Borussia Dortmund não se classificou para a UEFA Champions 

League, perdendo importante premiação por participar neste torneio. “Os dirigentes da época 



venderam lucros futuros e gastaram a grana na montagem da equipe”, afirma Thomas Tress, 

atual diretor financeiro, em matéria do site BBC.co.uk. O cenário poderia ter sido pior, pois 

na temporada 2006-2007 o time quase foi rebaixado. 

Segundo o executivo, em 2004, a equipe estava à beira da falência. “O clube tinha 700 mil 

euros liquido em caixa. Isso era tudo. Tinha um débito de 28 milhões de euros para pagar em 

seis meses e as perdas na metade da temporada 2004-2005 eram de 55 milhões de euros”, 

revela. O Borussia ainda pegou dois milhões de euros emprestados do Bayern de Munique, 

em setembro de 2004, para pagar salário dos jogadores. 

O retorno do antigo presidente do clube, Reinhard Rauball, marcou o inicio da recuperação do 

clube. Ele comandou a reestruturação e trouxe para sua equipe, além de Thomas Tress como 

diretor financeiro, Hans-Joachim Watzke para o cargo de CEO. Os três dirigentes 

reestruturam todos os processos de negócios, vendas e organização interna, antes de procurar 

por um investidor externo que injetasse dinheiro. 

Uma das primeiras iniciativas foi procurar o banco norte-americano Morgan Stanley em 2006 

e fazer um empréstimo. Em seguida, eles compraram de volta os 51% do estádio que tinham 

vendido no passado. “Só isso já nos deu um capital de 22 milhões de euros”, diz Tress. 

“Tivemos ainda um aumento de capital de nossos acionistas de 44 milhões de euros, que 

usamos para pagar dívidas”, completa. E assim seguiram os primeiros anos da recuperação do 

clube. 

Em 2008, o Borussia Dortmund pagou o empréstimo que fez com o Morgan Stanley, com um 

dinheiro obtido com a renovação de contrato com a Sportifive, que lhe rendeu 70 milhões de 

euros. A partir de 2008, o clube acrescentou mais um objetivo (além de equilibrar as finanças 

e não falir): o sucesso esportivo. A chegada do técnico Jurgen Klopp era a peça que faltava 

para completar a recuperação. E Klopp aceitou o desafio de ser o „braço esportivo‟ do 

negócio, desenvolvendo jovens jogadores das categorias de base do clube e investindo em 

atletas com alto potencial, vindos de mercados com baixo custo. 

Os dois primeiros anos se mostraram promissores, com o trabalho de Klopp levando o 

Borussia do meio da tabela de classificação da Bundesliga até o quinto lugar. O auge 

aconteceu na temporada 2010-2011, quanto o time conquistou o título nacional. “Não se pode 

ter sucesso financeiro sem o sucesso esportivo. E nossa estratégia é combinar estas duas áreas 

para sobreviver tanto na Bundesliga quanto no cenário internacional”, afirma Tress.  



Fora de campo, é importante citar iniciativas como a venda do naming rights do estádio do 

clube para o grupo Signal Iduna, grupo alemão da área de Seguros. Como a maioria dos 

clubes alemães, o Borussia tem no Marketing uma importante fonte de suas receitas. Segundo 

um levantamento da consultoria Deloitte (Deloitte Money League 2012), na temporada 2010-

2011, o clube obteve 57% de seus ganhos com patrocínio (78,7 milhões de euros, de um total 

de 138,5 milhões de euros no período). 

O patrocínio máster da camisa é da empresa Evonik e foi renovado em 2012, pelo valor de 30 

milhões de euros por três anos. Já a Puma fornece o material esportivo e paga sete milhões de 

euros/ano, com um contrato de oito anos de duração. 

Além do dinheiro que entra por meio de patrocínio, o Borussia Dortmund colhe os frutos de 

apostas em suas categorias de base. A negociação de jogadores traz uma importante receita. 

Um exemplo disso é a venda do atacante Mario Gotze par o Bayern de Munique este ano, por 

37 milhões de euros. “Mas este não é nosso foco. Nosso objetivo é desenvolver novos atletas 

e fazer um time forte”, ressalta Thomas Tress. 

Outro diferencial do time alemão é a relação com sua torcida. “Temos uma equipe 

trabalhando exclusivamente com nossos fãs. Nós os convidamos para eventos oficias e temos 

comunicação constante com eles. Isso é essencial no futebol moderno”, ensina Tress. Um dos 

patrimônios da torcida do Borussia é o setor do estádio Signal Iduna Park conhecido como 

Sudtribune (tribuna sul, atrás de um dos gols). O local abriga 25 mil torcedores em pé e assim 

será mantido, até que a FIFA ou a Federação de Futebol da Alemanha obrigue a instalação de 

cadeiras. 

Tress revela que a receita com a venda de ingressos não é tão alta: apenas 24 dos 151 milhões 

de euros ganhos pelo clube na temporada 2010-2011 vieram deste segmento. O valor médio 

da entrada é de 20 euros, o que permite que o estádio tenha por volta de 80 mil torcedores por 

jogo. E por falar no estádio, a casa do Borussia tem áreas especifica para eventos corporativos 

em dias em que não há jogos.  

E há demanda por mais espaço como este no estádio. Porém, isso aumentaria o valor do 

ingresso (já que haveria menos lugares para os torcedores). “Nós não aumentaremos o valor 

do ingresso. Ele vai subir somente por questões inflacionárias, mas não exploraremos nossos 

fãs, como se tem visto na Inglaterra”, reforça Tress. 



Após as mudanças, a recuperação financeira do Borussia Dortmund fechou 2011 com 52 

milhões de euros em dívidas (em 2009, era de 200 milhões de euros). O lucro de 2011 foi de 

10 milhões de euros (com previsão de crescimento para 2012) e o clube obteve uma receita de 

150 milhões de euros no mesmo ano. Em 2013, a equipe do técnico Jurgen Klopp chegou à 

final da UEFA Champions League, após 16 anos de sua última conquista continental (1997). 

 

2.6 - COMPARAÇÃO COM O FUTEBOL INGLÊS 

Para efeito de comparação da Bundesliga com uma competição semelhante, escolhemos o 

Campeonato Inglês de Futebol (Barclays Premier League). No início da década de 2000, o 

Campeonato Inglês começou a chamar a atenção do mundo. O berço do esporte mais popular 

do planeta diminuiu a restrição a jogadores estrangeiros e, assim, conseguiu mais destaque em 

outros países, especialmente na América do Sul (até então, os campeonatos Italiano e 

Espanhol eram os mais famosos) e Ásia. 

Além disso, os clubes ingleses passaram a ganhar mais dinheiro com o “negócio futebol” e a 

Barclays Premier League cresceu dentro e fora de campo. No entanto, boa parte deste 

crescimento veio por meio do investimento de empresários estrangeiros que compraram 

alguns clubes ingleses. Grandes times como Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool 

e até pequenos como Queens Park Ranges e Manchester City, entre outros, pertencem a 

investidores de fora do país (para desgosto dos torcedores). 

O resultado disso é o despejo de um “caminhão” de dinheiro nos clubes, que fazem 

contratações cada vez mais caras de novos atletas, sendo a maioria deles de fora do país. 

Desta forma, as agremiações aumentam suas dívidas e enfraquecem a seleção inglesa, pois 

não investem na revelação de novos jogadores. 

Um exemplo de como esta diretriz prejudica o time nacional é a comparação de desempenho 

entre Inglaterra e Alemanha nas últimas edições da Eurocopa. Desde 1996 a Inglaterra não 

chega a uma semifinal do torneio, enquanto a Alemanha atingiu a mesma etapa por cinco 

vezes (tendo conquistado o título em 1996). 

De acordo com matéria do site da BBC, os 18 times da Bundesliga gastaram 253 milhões de 

libras em contratações de jogadores, na temporada 2010-2011, enquanto os 20 times da 



Barclays Premier League gastaram 550 milhões de libras para reforçar suas equipes. Isso é um 

reflexo desta filosofia de gastos desmedidos na terra da Rainha. 

Outro dado que chama a atenção é a relação receita / gastos com salários das duas ligas. Na 

Inglaterra, 70% da receita foi usada para pagamento dos funcionários dos clubes (jogadores, 

comissão técnica e administrativo). Na Alemanha, 51% do valor foi utilizado para a mesma 

finalidade. Os números são da temporada 2011-2012. 

No entanto, é preciso ressaltar o sucesso da Barclays Premier League em termos de exposição 

global e receita. Muitos clubes e ligas do mundo olham para o campeonato inglês para 

aprender a como melhorar seus estádios e desenvolver o “negócio futebol”. De acordo com 

um levantamento da consultoria Deloitte, a liga inglesa obteve uma receita de 2,5 bilhões de 

libras na temporada 2012-2013.  

E a previsão é que este número aumente em 600 milhões de libras na temporada 2013-2014, 

devido ao novo contrato de transmissão das partidas. A consultoria afirma ainda que este novo 

contrato deva fazer a soma da receita de todos os clubes passar a casa de três bilhões de libras 

na próxima temporada, um recorde. 

Porém, as novas regulamentações financeiras da UEFA (chamada de Fair Play financeiro) 

entram em vigor já na próxima temporada (2013-2014). E os clubes da Barclays Premier 

League vão precisar se adaptar a esta regulamentação para participarem das competições da 

entidade. Isso faz com que os times já considerem gastos para se adequarem a este novo 

regulamento. 

Na temporada 2011-2012, a liga inglesa obteve lucro de 98 milhões de libras, enquanto a 

Bundesliga lucrou 154 milhões de libras no mesmo período. Na média de público presente 

nos estádios, a competição germânica também ficou à frente da inglesa na mesma temporada: 

44.293 contra 34.601. 

 

3. ANÁLISE E RELATÓRIO FINAL 

CONSIDERAÇÕES 

Após analisar as informações de matérias jornalísticas, relatório de resultados e depoimento 

de profissionais da imprensa sobre a Bundesliga, podemos afirmar que se trata de uma 



competição baseada em quatro pilares: manutenção saudável da receita dos clubes 

participantes, equilíbrio esportivo no campo, manutenção e ampliação do público presente nos 

estádios e desenvolvimento de novos jogadores. 

O primeiro pilar tem uma premissa bem simples: gastar apenas o que se pode, algo bem 

comum e nada inovador, mas totalmente sensato e equilibrado. Como já afirmando 

anteriormente neste artigo, os clubes podem ter dívidas, desde que comprovem que eles têm 

como pagá-las.  

O segundo ponto é uma iniciativa que visa deixar a competição atrativa para os fãs de futebol 

na Alemanha. Ao contrário do que acontece atualmente na Espanha e Inglaterra, para citar 

exemplos de grandes campeonatos nacionais em que três ou quatro clubes são sempre os 

favoritos a vencê-las, na Bundesliga este supremacia é menor. Tirando o grande poderio 

financeiro de Bayern de Munique e Borussia Dotmund, os outros times muitas vezes têm 

condições de disputar os primeiros lugares da tabela. 

Em muitos momentos os pequenos clubes vencem os jogos contras os grandes em seus 

domínios, uma prova de que as partidas são bem equilibradas. Uma prova deste cenário é o 

Kaiserslautern que, vindo da segunda divisão, conquistou no ano seguinte o título da 

Bundesliga na temporada 1997-1998. 

O terceiro pilar da competição alemã é a preocupação dos dirigentes em ter sempre um 

estádio lotado de fãs. Além da receita gerada por esta iniciativa, há também um componente 

de respeito ao futebol. É sabido que o torcedor é fundamental para os clubes, não somente 

pelo dinheiro, mas pelo incentivo às equipes durante os jogos. Como exemplo, podemos citar 

o Bayern de Munique, que mantém um setor do estádio sem cadeiras (atrás de um dos gols, 

assim como o Borussia Dortmund), para que a torcida que fica ali cante, pule e incentive o 

time. 

Como bem disse o jornalista Gerd Wensel, da ESPN Brasil, “o torcedor alemão é fanático e a 

ida ao estádio é um ato sagrado. Em muitas cidades do interior, o sujeito trabalha a semana 

inteira numa mina de carvão e, no fim de semana, ele quer ter o direito de ver seu time”. Este 

depoimento reflete bem este pilar sobre as torcidas: é imprescindível a presença do torcedor 

para o espetáculo completo. Além disso, vale destacar o respeito dos organizadores do torneio 

pelos fãs dos clubes, reservando um setor dos estádios com ingressos a preços acessíveis a 

todos. 



O último pilar em que se baseia a Bundesliga é investimento no surgimento de novos 

jogadores. Como também já foi dito neste artigo, os clubes são obrigados a desenvolver 

categorias de base para alimentar a aparição de novos atletas. Esta iniciativa tem dois 

objetivos: evitar o gasto com a contratação de jogadores e abastecer a seleção nacional. Desta 

forma, a Bundesliga se mostra um campeonato preocupado com o futebol como um todo, e 

não apenas no lucro com a organização da competição. 

Com estas diretrizes, a competição conseguiu se fortalecer internamente e internacionalmente. 

De acordo com o relatório da temporada 2011-2012, o campeonato alemão já é transmitido 

para todos os 208 países filiados à FIFA. 

A chegada de Borussia Dortmund e Bayern de Munique à final da UEFA Champions League 

desta temporada (2012-2013) é resultado desta política. Os dois times não deixaram dúvidas 

sobre a qualidade de seus elencos (construído com atletas das categorias de base e reforços de 

outros países – especialmente no caso do Bayern) e mostraram as consequências, dentro de 

campo, deste modelo de gestão do negócio futebol. 

O desafio agora, para a Bundesliga, é evitar uma “supremacia bávara”, ou seja, uma grande 

vantagem financeira e técnica do Bayern de Munique. A equipe, que tem o técnico espanhol 

Pep Guardiola como seu comandante a partir de junho, terá um orçamento de 278 milhões de 

euros disponível para contratações.  

Obviamente, o Bayern conta com todo este dinheiro por saber trabalhar o futebol como 

espetáculo. O time de Munique conta com executivos remunerados em seu corpo 

administrativo, ex-jogadores no comando das categorias de base e um forte marketing junto a 

seus torcedores e parceiros. 

No entanto, o equilíbrio técnico entre as equipes fica comprometido quando um clube ganha 

esta dimensão. A Bundesliga precisa evitar que o campeonato se torne uma “La Liga” 

espanhola, em que só dois times podem vencer (Real Madrid ou Barcelona). Após ensinar ao 

mundo como administrar uma competição financeiramente saudável e já adaptada, há alguns 

anos, às novas normas impostas pela UEFA, manter a atratividade do torneio e a disputa em 

condições de igualdade é o maior desafio dos alemães para os próximos anos. 
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