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Apresentamos, a seguir, um balanço do Departamento de Futebol do Flamengo nas últimas duas temporadas, detalhando a estrutura, os números, as 
receitas, as ações tomadas diante dos desafios apresentados, o planejamento de elenco com as chegadas e saídas de atletas, a folha do nosso elenco, 
informações sobre a base, nossos resultados e conquistas.

Este relatório detalhado visa tornar público todo o trabalho desempenhado pelo Departamento de Futebol do Flamengo nas temporadas de 2019 e 
2020, elucidando toda a contribuição que o futebol deu para o Clube de Regatas do Flamengo, seja ela esportiva, financeira ou administrativa.

Na temporada de 2020, conseguimos atingir, mais uma vez, nosso objetivo principal: o sucesso esportivo. Conquistamos quatro dos sete títulos 
disputados, dentre eles o primeiro título internacional da história do Flamengo no Maracanã (Recopa Sulamericana) e o oitavo título brasileiro, sendo este o 
segundo bicampeonato nacional da história do clube. Tudo isso, sem abrir mão da responsabilidade e sustentabilidade financeira.

Fomos afetados fortemente pelos efeitos da pandemia, mas agimos de maneira criativa, rápida e responsável, para seguirmos na busca incessante das 
vitórias e do sucesso esportivo, honrando todos os nossos compromissos financeiros e mantendo um balanço saudável. Com redução de investimentos, corte 
de custos e acordos de parcelamento de pagamentos com parceiros do clube, além de uma gestão e montagem de elenco eficientes, abrimos espaço para 
chegadas de novos jogadores através de vendas e realocações de atletas, desonerando a folha e contribuindo com mais de R$ 100 milhões de caixa para a 
previsão orçamentária do clube.

Seguimos trilhando nosso caminho, pautados por um modelo de gestão que já se mostrou eficiente através de um ciclo virtuoso de investimento, 
retorno esportivo e, subsequente crescimento de receitas que realimenta o ciclo de investimento e sucesso esportivo. Valorizamos nossa marca através das 
vitórias, de nossos ídolos e do modelo de jogo ofensivo e agressivo, de acordo com o DNA do clube, construindo um conteúdo cada vez mais atrativo para 
todos os fãs do futebol. Além disso, agregamos valor ao nosso ativo com a significativa valorização de mercado dos nossos atletas.

Seguiremos lidando com os impactos financeiros severos da pandemia, buscando nos manter saudáveis financeiramente para que possamos retornar, 
assim que essa grave crise de saúde global seja mitigada, ao ciclo virtuoso no modelo que confiamos e acreditamos ser vencedor. 

Conselho de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo.
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Recado ao público
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Conquistas esportivas (títulos) - 2019 e 2020

Profissional Sub-20 Sub-17
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Gerir o Departamento de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo com as melhores 
práticas de gestão (processos, pessoas e tecnologia), visando a redução da 
dependência de pessoas e a prevalência dos processos, de modo a atingir a 

excelência na performance esportiva (títulos). 

Conselho de Futebol - Missão
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Ø Elaborar, submeter à aprovação presidencial e implantar o Planejamento Estratégico do Futebol, alinhado ao Planejamento Estratégico do Clube 
de Regatas do Flamengo, validando seu orçamento anual, garantindo a sua aderência ao orçamento do clube e incluindo metas esportivas 
associadas ao pagamento de premiações por conquistas;

Ø Garantir a profissionalização de todas as etapas do processo e implementação de indicadores de desempenho, de forma que todas as tomadas 
de decisão sejam feitas em cima das melhores práticas de mercado, garantindo a eficiência nos investimentos, com metodologia definida com 
inúmeros pré-requisitos, como, por exemplo: minutagem, personalidade, histórico dentro e fora de campo, identificação com as características 
do clube, etc;

Ø Validar e aprovar os critérios de contratação de atletas, em consonância com as demais áreas envolvidas: técnica, médica, inteligência e 
financeira;

Ø Avaliar e selecionar profissionais de talento reconhecido, perfeitamente alinhados com os valores do clube e os desafios de sua área de atuação;

Ø Aprovar metodologia de remuneração, inclusive Plano de Cargos e Salários, alinhada com a Estrutura Organizacional e o Orçamento de Despesas 
com Pessoal que garanta competitividade na atração e retenção de talentos, acompanhando os casos de alterações de cargos, promoções, 
transferências, demissões e outros tipos de movimentação de pessoal, observando o Desenho Organizacional, normas e procedimentos
aplicáveis, visando contribuir com o processo de tomada de decisão.

Conselho de Futebol e suas principais atribuições
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Organograma do Futebol Profissional

Presidente

Conselho Futebol

Diretor Executivo
Bruno Spindel

Gerência DSAR
Marcio Tannure

Supervisão Futebol
Gabriel Skinner

Gerência DS
Fabinho

Descrição Sumária do Conselho de Futebol:
Conselho com 5 membros, incluindo o VP de Futebol, responsável pelas decisões macro relativas ao Departamento de Futebol do Clube de Regatas 
do Flamengo, incluindo aquisições de atletas, renovações de contratos e definições das políticas dos departamentos de base e profissional. 

O VP de Futebol, membro do Conselho, fica 
responsável pelo dia a dia do departamento.

BOARD

PROFISSIONAIS

Gerência Transição
Carlos Noval

Gerência Técnica
Juan

VP de Futebol
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Juan é o Gerente Técnico do Profissional, além de ser 
um ídolo com profundo conhecimento do clube, 
como prometido pelo presidente em campanha.



RECEITAS FUTEBOL
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R$ MM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020*
Direitos Transmissão 114 111 115 128 297 199 222 342 190 282
Bilheteria 9 48 41 44 39 62 45 114 29 29
Patrocínio e ST (i) 34 70 110 115 93 134 138 142 160 160
Direitos Federativos 11 - 20 12 12 183 64 300 221 221
Outros 8 11 14 10 12 22 22 2 15 15

TOTAL 178 240 300 309 454 600 490 900 615 707

Evolução da Receita do Futebol Profissional
Não inclui demais receitas do clube

Legenda:

Receita Total Futebol
Direitos de Transmissão
Direitos Federativos Ø Certamente o Flamengo foi o clube mais atingido nas receitas de 

Bilheteria com a pandemia do Covid, tendo perda considerável nesta 
rubrica;

Ø Apesar do cenário econômico, o futebol do Flamengo contribuiu para 
uma arrecadação em Patrocínio e ST 13% maior que no ano anterior.

*
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* 2020 Pro Forma: R$ 90,2 milhões referentes aos Direitos de Transmissão foram contabilizados 
em 2021 devido ao ajuste de calendário. As premiações por títulos estão consideradas nesta 
rubrica.

O Flamengo é um gigante que se alimenta de títulos. E é respeitando essa máxima que o Departamento de Futebol conseguiu em mais uma temporada atingir um 
valor expressivo em venda de atletas, seguindo o conceito de maximização da performance esportiva sem comprometer a qualidade do elenco, o que possibilitou 

receita para novos investimentos, sustentando o sucesso esportivo, as conquistas e nos colocando definitivamente em outro patamar financeiro e esportivo.
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R$ MM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Patrocínio 34 53 80 85 66 90 90 80 98
Sócio Torcedor - 17 30 30 26 43 48 62 62

TOTAL 34 70 110 115 93 134 138 142 160

Evolução da Receita do Futebol – Patrocínio e ST (i)
Não inclui demais receitas do clube

Legenda:

Percentual de Crescimento
Patrocínio
ST
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Após tantas conquistas, a marca Flamengo foi significativamente valorizada. Alimentou-se então o ciclo virtuoso de investimento, conquistas esportivas e consequente 
aumento das receitas de patrocínios, ST e bilheteria relacionadas diretamente ao futebol. Além desses R$ 160 milhões mesmo em cenário econômico adverso devida à 

pandemia, o Futebol colaborou também na obtenção de cerca de R$15 milhões dos patrocinadores Ambev, Tim e Rede Dor, que devido ao retorno de marketing gerado 
pelo futebol, direcionaram suas verbas para os esportes olímpicos do clube.

* Apesar da queda no número de STs, a receita permaneceu a 
mesma devido ao reajuste de valores nos planos.

*



PLANEJAMENTO E MONTAGEM DO 
ELENCO
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RECEITA TOTAL
Saídas de atletas 520,9

INVESTIMENTO TOTAL
Chegadas de atletas 447,9

SALDO ACUMULADO 73,0

2019 2020 ACUMULADO

Mesmo com alto índice assertivo no histórico de 
contratações e em que pese o apoio no momento da 

contratação de todos os nomes que trouxemos, o 
Departamento de Futebol não se exime de 

responsabilidade em eventuais aquisições que ainda 
não performaram. 

Mercado de Transferência – 2019 e 2020 (Valores em R$ MM)
As Luvas que foram pagas aos atletas estão consideradas nos valores referentes à aquisições/empréstimos (Chegadas de atletas)*

Saídas de atletas 2019
Venda de Atletas 294,6
Empréstimos 5,2

TOTAL 299,8

Chegadas de atletas 2019
Rodrigo Caio 31,5
Gabriel Barbosa 4,0
Arrascaeta 81,6
Bruno Henrique 26,8
Rafinha 3,9
Pablo Marí 8,3
Gerson 64,9
Filipe Luis 8,8
Thiaguinho 4,9
Pedro Rocha 4,4
Outros 10,4

TOTAL 249,5

SALDO POSITIVO 50,3
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Sempre buscando uma gestão equilibrada e 
responsável, nossos investimentos nas 

aquisições/empréstimos de atletas, mesmo 
considerando luvas, estão abaixo do valor arrecado 

com vendas/empréstimos para terceiros, obtendo um 
saldo acumulado positivo de R$ 73 milhões.

* Os valores para Chegadas de Atletas estão maiores que 
no Balanço pois consideram também as Luvas pagas. 

Saídas de atletas 2020
Venda de Atletas 195,2
Empréstimos 25,9

TOTAL 221,1

Chegadas de atletas 2020
Gabriel Barbosa 96,9
Pedro Rocha 4,4
Thiago Maia 0,5
Pedro 9,2
Léo Pereira 34,3
Michael 38,5
Gustavo Henrique 2,1
Maurício Isla 2,1
Outros 10,4

TOTAL 198,4

SALDO POSITIVO 22,7
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O trabalho de desoneração, muitas vezes contribuindo também com a receita do futebol, foi fundamental para possibilitar um maior
investimento em atletas que elevaram o nível de rendimento do elenco e também para adequação ao orçamento do clube.

Desonerações na Folha – 2019 e 2020

Bill
Caio Roque

Klebinho
Hugo Moura
Lucas Silva

Luiz Henrique
Matheus Dantas
Matheus Sávio
Michael Rangel

Muralha
Orlando Berrio

Pablo Mari
Piris da Motta
Rafael Santos

Rafinha
Reinier
Rodinei
Romulo
Ronaldo

Thiago Rodrigues
Vinicius

Vitor Gabriel
Yago

Ronaldo
Jean Lucas

Henrique Dourado
Fernando Uribe

Bill
Pará

Léo Duarte
Trauco

Klebinho
Cuellar
Réver

Patrick
Thiago Ennes

Rômulo
Matheus Sávio
Marlos Moreno

Geuvânio
Gabriel

Thiago Santos
Muralha

2019 2020
Atletas negociados Atletas negociados

Desoneração Total no ano
R$ 47,2 MM

Desoneração Total no ano
R$ 39,3 MM
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* Alguns nomes se repetem nas 2 temporadas pois seus contratos tinham 
validade em 2019 e 2020, desonerando assim a folha nos 2 anos.
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Elenco Profissional e Custo Total atual

Custo Bruto Total Anual
R$ 199,1 MM

Custo Bruto Total Mensal
R$ 16,6 MM

Folha Salarial Bruta
Incluindo impostos, encargos, imagem, 

férias, 13º, treinador e comissão técnica.

Principais concorrentes

+ de R$ 200 milhões a.a.

R$ 199 milhões a.a.

R$ 189 milhões a.a.

+ de R$ 200 milhões a.a.

+ de R$ 200 milhões a.a.
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Não inclui Luvas, que são consideradas na Aquisição/Empréstimo, 
seguindo o mesmo parâmetro do mercado.

Atlético, SP e Palmeiras 
não divulgam números 

com transparência, 
portanto fizemos uma 
estimativa através de 

dados públicos e pesquisa 
de mercado.

Valores 
divulgados 

no 
orçamento 
dos clubes.
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Quebra de Paradigma no Mercado de Transferências Internacional

Nas temporadas de 2019 e 2020, o Flamengo quebrou um paradigma de mercado na América do Sul, conseguindo a contratação de atletas da Europa, 
ou com opções de irem para outros mercados com moedas mais fortes, que normalmente viriam/retornariam para o continente sul-americano em final de 
carreira e não em seus melhores momentos profissionais e de idade. 

Esses atletas muitas vezes conseguiram convocações para suas seleções, valorização de mercado, retorno para a Europa ou propostas/sondagens para 
se transferirem para o velho continente.

O Flamengo transformou-se em um “clube europeu”, colocando-se como uma das principais opções do mercado internacional para atletas que buscam 
valorização e ainda mais mercado na Europa, mesmo jogando na América do Sul.

Não obstante a isso, o clube conseguiu um aumento significativo, ainda não precisamente mensurado e contabilizado, do seu ativo intangível através da 
reconhecida valorização dos direitos econômicos de seus jogadores, o que ajuda ainda mais na exposição, valor agregado da marca e receitas.
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Valor de Mercado Estimado do Elenco – Ativo Intangível (R$ MM) 

Valor Total Estimado
890,0

No quadro ao lado, detalhamos o valor 
contabilizado dos direitos federativos de alguns 
atletas do elenco, que totalizam R$ 323 milhões 

do Ativo Intangível do Flamengo.
Este valor é notoriamente defasado em relação 

ao real valor do elenco, que estima-se, de 
maneira conservadora, que hoje tenha valor de 

mercado maior que R$ 890 milhões.
Esta valorização é fruto de uma gestão eficiente 

na montagem de elenco, que permite a formação 
de um time vencedor, conquistas, valorização dos 
jogadores e consequente maior arrecadação de 

receitas agregadas, como ST, patrocínios, imagem 
e futuras vendas de atletas, reiniciando o ciclo 

virtuoso de investimento.

Valor Contabilizado
391,5
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* Os semestres foram separados pelas fases e número de jogos correspondentes das temporadas, 
uma vez que a temporada de 2020 foi mais extensa devido à paralisação por covid.

Desfalques do elenco profissional ao longo das temporadas

É notório que a pandemia fez com que o número 
de desfalques no elenco profissional aumentasse 
significativamente, interferindo diretamente no 

desempenho esportivo.
Além dos 33 casos de covid e das 10 convocações 

para seleções em 2020, perdemos datas 
recuperando os atletas, e as lesões pós surto 

foram mais recorrentes. 
Como exemplo, não contamos com os atletas 

Isla, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Arrascaeta, 
Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro em pelo menos 

1 dos 4 últimos jogos eliminatórios da Copa do 
Brasil e Libertadores. Foram muitos desfalques 

num momento importante da temporada.

Legenda:

2019
2020

Número de jogadores que foram desfalques por semestre 
2019 x 2020



FUTEBOL DE BASE
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Estratégia e Objetivos da Base

O objetivo principal da base é suportar o sucesso e 
as conquistas esportivas do futebol profissional, 

formando atletas com DNA do clube para qualificar 
o elenco principal ou que, eventualmente por força 

do mercado, sejam negociados gerando recursos 
financeiros para investimento no futebol 

profissional e subsequente busca de sucesso 
esportivo e títulos. 

O foco na base, portanto, é na identificação, 
captação e desenvolvimento dos talentos 

individuais. 
Como qualquer atividade esportiva no clube, o 
futebol de base vai sempre buscar os títulos em 

todas as competições que disputar.
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2019 2020 *

Atletas convocados – 2019 e 2020

15 atletas 9 atletas

19

* O menor número de atletas convocados também foi consequência da ausência de datas 
convocatórias devido às restrições impostas pela pandemia. 
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2019 2020

Atletas aproveitados no Profissional – 2019 e 2020

7 atletas 14 atletas
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2019 2020

TOTAL: EUR 19,5 milhões TOTAL: EUR 34 milhões

Atletas vendidos – 2019 e 2020
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Gerência de Transição e Mercado

Um dos diagnósticos no Departamento de Futebol foi a “distância” da base com o profissional, sem sinergia e interação entre os departamentos, 
e também a falta de um setor que fosse responsável por direcionar para o mercado os atletas que não são aproveitados no elenco profissional. Para 
solucionar o problema houve a realocação do Carlos Noval para a Gerência de Transição e Mercado, ficando responsável pela transição dos atletas da 
base para o profissional ou, quando não são aproveitados, pelo direcionamento dos atletas para outras equipes por empréstimo, venda ou negociação 
em definitivo.

Destaca-se no trabalho da Gerência algumas negociações:

§ Venda do Matheus Sávio e Caio Roque, gerando uma receita de R$ 11,9 milhões, com o Flamengo ficando com 50% dos direitos econômicos 
do Caio;

§ Empréstimos dos atletas Rafael Santos, Klebinho, Bill, Yago, Vitor Gabriel, Yuri César, Thiago Fernandes e Natan, que trouxeram R$ 53,2 
milhões de receita para o clube;

§ Atletas negociados em definitivo, ficando o Flamengo com percentuais futuros: Thiago Rodrigues, Luiz Henrique, Matheus Dantas, Lucas 
Silva, Wendel, Lucas Freitas e Bernardo Fontes.

Este trabalho se mostrou de suma importância para o Departamento de Futebol, desonerando a folha, dando minutagem e visibilidade aos atletas 
não aproveitados e mantendo um elenco mais enxuto e eficiente para as competições que disputamos.

Outra peça importante na interação da base com o profissional, bem como na relação dos departamentos profissionais do CT com elenco e 
comissão técnica, é o Gerente Técnico Juan, que com sua experiência no futebol, sua constante qualificação técnica através de cursos e intercâmbios, 
além de seu profundo conhecimento de Flamengo, vem ajudando muito o dia-a-dia do Futebol do clube.



PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
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Principais realizações no Departamento em 2019 e 2020

Ø Contratação, nos primeiros dias de 2019, de consultoria especializada para fazer um diagnóstico no departamento, abrangendo a área de 
inteligência;

Ø Desmembramento do setor de inteligência em 2 segmentos: Análise de Mercado para contratações (Departamento de Scouting - DS) – ligado 
ao Conselho de Futebol, e Departamento de Análise de Desempenho técnico (DAD) – ligado à Gerência Técnica do Futebol; 

Ø Contratação de novos colaboradores e nova estrutura para o Departamento de Scouting, aprimorando a inteligência do clube, que era pouco 
aproveitada, e criando princípios e processos para contratações;

Ø Alteração do organograma, de maneira que o Diretor de Futebol não acumule funções e de forma que não tenhamos mais conflitos de 
interesses (quem escolhe jogadores e opina, não negocia e não lidera o Departamento de Scouting);

Ø Alinhamento da base com o profissional através de realocação do Carlos Noval como gerente de transição;

Ø Negociação de 38 jogadores, desonerando a folha, abrindo espaço para melhores atletas e contribuindo para o orçamento do clube;

Ø Sucesso na atuação no Mercado de Transferências, muitas vezes qualificando o elenco com jogadores sem custo ou com baixo custo de 
aquisição/empréstimo. Destaca-se aí, apenas como exemplo, a negociação com o Thiago Maia, que veio sem custo de aquisição e conseguimos 
a postergação do empréstimo, reduzindo salário, barateando a opção de compra e melhorando as condições para pagamento, se for interesse 
do clube efetuar a compra do jogador no futuro;

Ø O Futebol foi responsável por grande parte das medidas de ajuste para mitigar os efeitos e a queda de receitas que a pandemia causou, 
cortando agressivamente custos no departamento, o que ajudou significativamente a diminuir os impactos da crise no orçamento do clube;

Ø “Inteligência” com foco também na busca de atletas que são destaques nas categorias de base do mercado interno e externo, onde a relação 
custo x benefício é muito melhor em relação à praticada no profissional.
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Ações na pandemia

Ø Venda e empréstimos de atletas, cobrindo os valores gastos com aquisições e desonerando a folha;

Ø Reduções de salários e postergações de remunerações e imagens;

Ø Postergações de comissões;

Ø Redução de investimentos na base;

Ø Corte de aumentos salariais e contratações previstas;

Ø Redução de investimentos no Centro de Treinamento;

Ø Reestruturação de equipes e funcionários na base;

Ø Jogadores subindo em definitivo da base para o profissional, diminuindo a necessidade de investimento (Ex: Ramon, Matheusinho, Natan, 
Hugo Souza, etc);

Ø Mudança na premiação de atletas, funcionários e comissão técnica.

Economia total aproximada de R$ 30 milhões e “alívio” de R$ 50 milhões no caixa do ano com as postergações 
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Próximos passos (Legado)

Ø Estruturação completa dos processos do futebol do Flamengo;

Ø Implementação definitiva de um modelo de gestão onde as decisões macro, estratégicas, de definição de processos e escolhas de
pessoas sejam em colegiado (Conselho);

Ø Definição e implementação definitiva de indicadores de avaliação dos profissionais;

Ø Alinhamento dos objetivos esportivos do clube com a prática de remuneração variável (uma política do clube), com salários fixos 
inferiores e possibilidade de ganhos maiores proporcionais às conquistas e desempenhos esportivos;

Ø Consolidação da profissionalização completa do departamento de futebol, eliminando o “achismo” e as emoções nas tomadas de 
decisão do clube;

Ø Revisão dos processos, metodologias e captação da base de modo que tenhamos as mesmas práticas do futebol profissional, que 
atingiu um nível de excelência, também na base do Flamengo.
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Clube de Regatas do Flamengo

Membros do Conselho de Futebol (2019 – 2021):

• Diogo Lemos
• Fabio Palmer
• Luiz Eduardo Baptista (Bap) – VP de Rel. Externas
• Marcelo Roisman (Dekko)
• Marcos Braz – VP de Futebol

Diretor Executivo de Futebol:
• Bruno Spindel
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