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RESUMO

Os espetáculos esportivos se tornaram protagonistas na in-
dústria do entretenimento, tanto pela sua crescente exposição, 
quanto pela movimentação de cifras milionárias que transitam 
neste campo. No Brasil, embora os valores financeiros envol-
vidos sejam menos robustos, o Novo Basquete Brasil (NBB), 
competição organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB) 
e equivalente ao campeonato nacional da modalidade, é reco-
nhecido como uma das principais referências.

A obra descreve a transformação do esporte, de uma 
prática amadora em um espetáculo mercantilizado, e as con-
dições sociais que possibilitaram ou provocaram as mudanças 
estruturais para que isso acontecesse, especialmente no in-
terior do subcampo do basquete brasileiro.

Porém, o principal foco da discussão de Liga Forte, Clu-
bes Fracos? A espetacularização do basquete masculino bra-
sileiro é a análise detalhada da atuação da LNB e dos clubes 
participantes do NBB. Relatos de dirigentes e uma densa coleta 
de dados em fontes documentais contribuíram para compre-
ender como estas entidades esportivas se organizaram para 
enfrentar este cenário complexo e desafiador. 



PREFÁCIO

Prezado leitor,

Se você é um amante do basquete, este livro não é só 
para você. Se você é um estudioso do esporte, este livro não 
é só para você. Se você se interessa pela indústria esportiva, 
este livro não é só para você. Se você simplesmente gosta de 
esporte, este livro não é só para você. Este livro, de fato, é para 
todos vocês. Com uma narrativa instigante, Edson Hirata, que 
a partir de agora chamarei de China, como é mais conhecido, 
sintetiza, de maneira brilhante, uma série de informações, acon-
tecimentos, curiosidades e análises sobre o basquete mascu-
lino brasileiro, ao mesmo tempo que oferece subsídios para a 
compreensão e análise do esporte-espetáculo em diferentes 
modalidades esportivas.

Apesar de a literatura por vezes preterir a discussão 
do esporte enquanto negócio em favor ao esporte de caráter 
educativo ou de desenvolvimento social, todas as vertentes 
de discussão são igualmente relevantes e mobilizam impor-
tantes frações de pessoas e instituições envolvidas naquela 
manifestação do esporte. Ao passo que discussões sobre o 
esporte-espetáculo foram desenvolvidas por pesquisadores 
brasileiros como Marchi Júnior, Proni e Gebara, no final da dé-
cada de 90 e início da década de 2000, China, com a presente 
obra, atualiza, avança e retoma esse tão importante objeto de 
estudo e nos deleita com uma análise instigante e aprofundada 
sobre basquete e esporte-espetáculo.

Para quem ainda não conhece o China, vou tentar sinte-
tizar em algumas palavras – tarefa árdua e desafiadora – quem 
é ele e o que levou esse camarada, no alto dos seus um metro 
e sessenta e três centímetros, a se achar no direito de praticar, 
treinar, dirigir e escrever sobre basquete. Na infância e adoles-
cência, o China dava seus primeiros passos no basquete como 
atleta nas cidades de Astorga, Cambé e Maringá, no estado do 
Paraná. Dentre as várias possibilidades que o esporte apre-
senta, o envolvimento com o basquete serviu como inspiração 
para uma das escolhas mais importantes da vida de um jovem, 
a definição de sua profissão. Como profissional de Educação 
Física, suas maiores conquistas estiveram sempre ligadas ao 
basquete, primeiro como técnico, quando se sagrou por diversas 
vezes campeão estadual, compôs a comissão técnica da seleção 
paranaense e teve dezenas de atletas convocados para selecio-



nados estaduais. Depois, como dirigente, presidente fundador 
da Associação Mourãoense de Basquete, clube de basquete 
participante de duas temporadas do NBB e Conselheiro Fiscal 
da Federação Paranaense de Basquete (FPRB). Nessa trajetória, 
foi agraciado com merecidas premiações e reconhecimentos, 
como técnico destaque da FPRB em 2006, dirigente destaque 
da FPRB em 2008 e Cidadão Honorário de Campo Mourão em 
2010. À frente do Campo Mourão Basquete, teve uma incursão 
aprofundada no meio esportivo profissional, onde a profissio-
nalização, mercantilização e espetacularização do basquete 
brasileiro pôde ser experimentada em diferentes medidas. 

Em suma, o cara conhece muito de basquete! Já pas-
sou por quase todas as posições que poderia passar dentro 
da modalidade, e isso lhe dá a possibilidade de analisá-la de 
maneira muito diferenciada. Sua inserção no basquete também 
lhe possibilitou o acesso às melhores fontes e principais infor-
mantes que construíram a modalidade nas últimas décadas 
no Brasil. Mas é aí que pode morar o perigo: estaria China tão 
apaixonado pala modalidade a ponto de fazer uma defesa cega 
do basquete, ou tão próximo aos atores pesquisados, levando-o 
a “pegar leve” em suas críticas? E é nesse momento que eu 
preciso também apresentar o pesquisador China.

Em sua trajetória acadêmica, destaco a dissertação de 
mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, A organização admi-
nistrativa de uma equipe profissional de basquetebol: o caso 
de Londrina (1997–2004), defendida em 2005, e sua tese de 
doutorado, ‘Liga forte, clubes fracos?’: A espetacularização do 
basquete masculino brasileiro (2008–2019), defendida em 2020, 
junto ao Programa de Pós-Graduação Associado em Educação 
Física UEM/UEL. Tese essa que, inclusive, gerou a presente 
obra. China ainda tem publicado artigos em periódicos cientí-
ficos internacionais, participado de eventos no Brasil e exterior, 
levando seus estudos sobre o basquete a leitores de todo o 
mundo. Ou seja, com uma carreira consolidada também como 
pesquisador, China desenvolveu os mecanismos necessários 
ao distanciamento no momento de se fazer pesquisa. Ele está, 
sim, envolvido e apaixonado pelo seu objeto de estudo – o bas-
quete –, mas consegue, prudentemente, se distanciar do objeto 
no sentido de não enviesar suas análises pelas suas paixões, 



amizades e afetos. Habilidoso que foi como atleta, técnico e 
dirigente, agora, generosamente, divide suas experiências com 
nós leitores, com equivalente habilidade ao lidar com as palavras 
e o método científico. Isso não quer dizer que o texto esteja 
impregnado de termos técnicos e científicos de difícil compre-
ensão do público em geral. Pelo contrário, o autor consegue 
escrever de maneira acessível sobre assuntos difíceis dentro 
do rigor científico, qualidade admirável e não tão comum assim 
no campo acadêmico. Portanto, prefaciar o primeiro livro de 
um autor de tão grande gabarito é para mim um grande prazer.

No livro, você, leitor, vai acompanhar muita coisa legal 
sobre o basquete brasileiro nas últimas décadas, mas o livro 
não se restringe a isso: é um verdadeiro manual ao estudo 
da indústria esportiva e do esporte-espetáculo. No primeiro 
capítulo, o autor explora a transformação do esporte, de uma 
prática amadora em um espetáculo mercantilizado, e as con-
dições sociais que possibilitaram ou provocaram as mudanças 
estruturais para que isso acontecesse; as especificidades que 
distinguem o esporte-espetáculo das outras manifestações es-
portivas; a atuação dos agentes e instituições implicados nesta 
metamorfose do esporte. Nesse capítulo, você terá contato com 
a importante base teórica do livro e se familiarizará com termos 
como amadorismo, profissionalismo, consumo, globalização e 
desterritorialização. Tais termos remetem ao basquete, mas 
também ao esporte e à sociedade de maneira mais ampla. Ou 
seja, além de auxiliar na compreensão dos dados referentes 
ao basquete, tal base teórica pode ser extrapolada ao estudo 
de outras modalidades esportivas, assim como é útil ao en-
tendimento da nossa sociedade contemporânea em constante 
transformação. Ao afunilar um pouco mais nos estudos sobre o 
esporte, passam a surgir termos e elementos constitutivos do 
esporte, com os quais estamos um pouco mais familiarizados, 
como ligas, equipes, jogadores, torcedores, patrocinadores e 
fornecedores de material esportivo. Estaremos nesse ponto 
imersos em discussões como ligas abertas x ligas fechadas, a 
importância dos clubes socioesportivos ao desenvolvimento 
do esporte brasileiro, rivalidade x solidariedade entre clubes, 
motivações e interesses dos torcedores/consumidores do es-
porte-espetáculo, a importância dos ídolos esportivos, entre 
outros. Toda essa discussão é essencial ao entendimento do es-
porte-espetáculo, e pode servir como guia para outros estudos 
sobre tal manifestação do esporte. Chamo especial atenção à 
tipologia utilizada pelo nosso autor para caracterizar os clubes 



de basquete no Brasil, seja como clube poliesportivo tradicional, 
como clube poliesportivo que tenha o futebol como principal 
fonte de receita ou enquanto clube especializado em basquete, 
destacando a heterogeneidade dessa organização. Aí passamos 
a emergir em termos americanizados que já fazem parte do 
vocabulário dos amantes do esporte, como draft, streaming, 
naming rights e match day. Aqueles não tão familiarizados 
com os termos podem ficar tranquilos, pois o texto é didático 
ao apresentá-los e discuti-los.

No segundo capítulo, temos os elementos estruturais 
do subcampo do basquete no Brasil, com especial ênfase ao 
esporte-espetáculo. Ali são retomados os primeiros indícios 
relevantes do processo de mercantilização, profissionalização 
e espetacularização do basquete brasileiro. Estamos falando 
desde a experiência pioneira da cidade de Franca, que já no 
início da década de 70 teve experiências de aproximação do 
basquete com o meio empresarial, por meio de patrocínios e 
apoio de empresas, até a emergência dos clubes especializados 
em basquete, com processos mais consolidados de inserção 
mercadológica por meio do esporte. Adianto que o momento 
pode causar certa nostalgia em alguns, ao relembrar os times 
de basquete das décadas de 70, 80 e 90, como Clube Atlético 
Monte Líbano, Esporte Clube Sírio, Ravelli/Franca e outros já 
extintos, mas que tão bem escreveram as linhas da história do 
basquete no Brasil. Destaca-se que o basquete em nível profis-
sional não se expandiu para todo o país, com concentração no 
número de clubes e conquistas em determinada região em de-
trimento da ausência de clubes em outras regiões. Temos ainda 
casos pitorescos, como uma edição do Campeonato Nacional 
de Basquete Masculino que não teve suas finais realizadas e 
que, portanto, não sagrou nenhum campeão.

Em meio aos problemas estruturais na modalidade e 
disputas políticas entre os clubes e a Confederação Brasileira de 
Basketball (CBB), China analisa, com habilidade digna de grandes 
armadores, o surgimento e consolidação da LNB (Liga Nacional 
de Basquete) e do NBB (Novo Basquete Brasil). Em relação à Liga, 
destaca-se ser essa uma das únicas iniciativas de sucesso de 
organização de clubes por meio de Ligas no Brasil que consegue 
organizar e desenvolver um campeonato nacional de sucesso 
sem a participação da confederação esportiva da modalidade. 
A atual lei geral de esportes do Brasil, conhecida como Lei Pelé, 
garante aos clubes das mais diferentes modalidades esportivas 
a possibilidade de organização autônoma de suas atividades, 



por meio de Ligas, sem necessidade de filiação ou vinculação às 
entidades nacionais de administração do desporto. Isso abriu 
as portas para que modalidades como o futebol, por exemplo, 
organizasse suas Ligas sem a necessidade de vínculo com a CBF 
ou que o voleibol organizasse suas Ligas sem vínculos à CBV. 
Todavia, no campo esportivo brasileiro, as relações históricas 
de poder das modalidades orbitam em torno das confederações 
e federações, fazendo com que essas instituições, apesar de 
seus problemas e limitações, sejam, na maioria das vezes, res-
ponsáveis pela organização também do esporte-espetáculo no 
Brasil. Isso torna o caso do basquete ainda mais interessante e 
distinto, pois por mais de uma década, o basquete brasileiro, na 
sua manifestação esporte-espetáculo, vem sendo organizado 
e gerido por uma Liga independente, formada pelos clubes de 
basquete brasileiros. O basquete, nesse sentido, pode ser, sim, 
um exemplo a ser seguido por outras modalidades esportivas 
ao romper com suas respectivas confederações, por intermédio 
de uma gestão mais moderna e eficaz por meio de Ligas.

Portanto, no capítulo 3, China infiltra-se como um bom 
ala nos meandros da LNB e analisa os departamentos técni-
co, comercial e de marketing, de comunicação, administrativo/
financeiro e socioambiental, além de apresentar o cenário da 
criação e gestão das estruturas da Liga. A partir daqui, explo-
ram-se, também, as entrevistas com gestores e ex-gestores 
da LNB, mostrando a nítida evolução da Liga, que a princípio 
resumia-se à casa de um dos dirigentes, o primeiro “escritório” 
da LNB e ele próprio o primeiro e único funcionário, até chegar 
a uma estrutura diversificada, especializada e profissionalizada 
nos dias atuais.

Além do NBB já mencionado, nosso autor mostra o avan-
ço e diversificação de outras competições e atividades da Liga, 
como o Jogo das Estrelas, a Liga Ouro e o Campeonato Super 8, 
que vieram a incrementar o produto basquete com vistas a sua 
espetacularização. Fazemos, por meio desse capítulo, também 
uma visita panorâmica aos acordos comerciais estabelecidos 
pela Liga junto a patrocinadores, apoiadores e parceiros midi-
áticos; acompanhamos o exponencial aumento das receitas da 
LNB com o passar dos anos; a importante parceria estratégica 
da LNB com a NBA, liga profissional de basquete norte-ame-
ricano; a evolução do número de seguidores nas redes sociais 
da instituição; o espaço ocupado na mídia com transmissão de 
jogos, entre outros. Dentro de uma análise relacional, China 
busca comparar o basquete brasileiro a outras ligas de porte 



semelhante em outros países, bem como a outras modalidades 
esportivas que disputam com o basquete o posto de segundo 
principal esporte no Brasil. Tal paralelo comparativo auxilia mui-
to para que existam parâmetros de análise, escapando de super 
ou sub valorização de dados relativos ao basquete brasileiro.

No capítulo 4, como um ala mais agudo, China precisa 
se desdobrar para reconstruir e apresentar o panorama dos 
clubes de basquete brasileiros participantes das edições do 
NBB. Isso porque, diferentemente da Liga, os clubes são muito 
mais heterogêneos. Enquanto alguns apresentam bons indi-
cadores de profissionalismo e gestão, outros convivem com 
situação financeira bastante precária e gestão quase amadora. 
Isso abre espaço à discussão que abrange desde clubes que 
podem ser considerados cases de sucesso, até iniciativas frus-
tradas que não duraram mais que uma temporada no NBB. O 
autor, aqui, analisa a tipologia, recursos humanos e estrutura 
física, comunicação, marketing e departamento comercial dos 
clubes. Só para dar um gostinho do que vem pela frente nesse 
capítulo, vamos ver que a forma despretensiosa como os clubes 
exploram as inúmeras fontes de receita, quando exploram, é 
um ponto crítico, haja vista a necessidade de uma visão mais 
empreendedora para os integrantes de um ambiente em que 
a longevidade não é uma constante.

Já no capítulo 5, China faz o trabalho de pivô, ao “cravar” 
suas conclusões sobre o basquete brasileiro enquanto esporte-
-espetáculo. Clubes e Liga, formados basicamente pelos mes-
mos atores sociais, apresentam diferenças bem significativas, 
e é aqui que teremos também indicações daquilo que pode ser 
melhorado com vistas a potencializar ainda mais o basquete 
enquanto produto, consumo e indústria. Mas não cabe a mim 
dar nenhum spoiler neste momento, apenas convidá-los mais 
uma vez a desfrutarem desta belíssima obra escrita por um 
grande personagem do basquete paranaense e brasileiro, que, 
além de atleta, técnico, dirigente e acadêmico, é uma grande 
pessoa, tão admirada dentro e fora do basquete.

Fernando Augusto Starepravo
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INTRODUÇÃO

A emoção e a plasticidade do esporte contribuíram sobrema-
neira para que as competições esportivas tenham se tornado 
uma das principais atrações da indústria do entretenimento. 
Apesar das competições de futebol serem protagonistas neste 
cenário, disputas de outras modalidades foram espetaculari-
zadas e são citadas com frequência em estudos, tais como: a 
National Basketball Association (NBA), a Fórmula 1 e o Super 
Bowl (AFIF, 2000; AREIAS, 2009; BRUNORO; AFIF, 1997; KEARNEY, 2003; 

PILATTI, 2006; PRONI, 1998a). 
Os espetáculos esportivos são consumidos de distintas 

formas nas diferentes partes do planeta e em tal magnitude, 
que em uma pesquisa publicada por especialistas da empre-
sa norte-americana de consultoria AT Kearney estimou que, 
em 2014, as receitas provenientes de ingressos, direitos de 
transmissão e patrocínios tinham sido próximas a 80 bilhões 
de dólares. Somadas às vendas de materiais, equipamentos e 
aparelhos esportivos, gastos em saúde e boa forma física, a 
indústria esportiva teria arrecadado cerca de 700 bilhões de 
dólares, valor que equivale a 1% do Produto Interno Bruto (PIB) 
global (COLLIGNON; SULTAN, 2014). No Brasil, a realidade não era 
distinta, uma vez que o PIB do esporte brasileiro era estimado 
em 67 bilhões de reais, equivalente a 1,6% do PIB nacional em 
2012, e a expectativa era de expansão (PLURI CONSULTORIA, [2014]). 
Os valores demonstram a importância desta faceta mercantil 
do esporte contemporâneo, muito embora os dados devam ser 
analisados com cautela; primeiro porque são estudos realizados 
por empresas de consultoria financeira que têm certo interesse 
em mostrar números expressivos para estimular o mercado, e 
segundo, que a exuberância financeira dos exemplos citados 
é distinta da realidade da maior parte das competições espor-
tivas brasileira, à exceção, talvez, do campeonato nacional de 
futebol masculino da série A, haja vista envolver a modalidade 
destacadamente mais popular no Brasil.

Todavia, outra competição tem se destacado no meio 
esportivo, trata-se do Novo Basquete Brasil (NBB), competição 
equivalente ao campeonato nacional do basquete masculino. O 
evento foi realizado pela Liga Nacional de Basquete (LNB) em 
2008 e, desde então, o mesmo reconfigurou em boa medida os 
padrões de poder dentro do subcampo do basquete brasileiro e 

provocou mudanças significativas na forma como se organizava 
a competição, a ponto de ter sido a mola propulsora para os 
pretensos processos de profissionalização1 , mercantilização2  e 
espetacularização3  da modalidade.

Na época, seu primeiro presidente, Kouros Monadjemi, 
apresentava os objetivos da instituição da seguinte maneira: 
“Queremos reconduzir o basquete à condição de segundo es-
porte mais popular do Brasil, contribuir para a formação de 
novos atletas e a profissionalização dos clubes” (CLUBES..., 2008). 

As competições promovidas pela LNB completaram, em 
2020, a sua décima segunda edição de forma contínua, com 
regulamentos e programações sendo cumpridas a rigor. Essa 
regularidade e êxito podem ser alguns dos motivos que provo-
caram maior interesse dos clubes, em participar do NBB.

Objetivando ter critérios para o ingresso na entidade, 
uma vez que poderiam surgir mais equipes interessadas em 
participar do que o número limite de vagas, a LNB criou sua 
segunda divisão em 2014, batizada de Liga Ouro (DIVISÃO..., 2014) 
e, considerando que o êxito do espetáculo esportivo, em certa 
medida, depende da qualidade técnica dos jogadores, percebe-
-se a preocupação da LNB com a renovação dos atletas. Para 
tanto, iniciou, a partir de 2011, a organização de um campeonato 
nacional para desenvolvimento de atletas de até 21 anos, ba-
tizada de Liga de Desenvolvimento Olímpico, mas que acabou 
sendo mais conhecida como Liga de Desenvolvimento do Bas-
quete (LDB) (ESSE..., 2011).

Nesse período, a diretoria da LNB também mostrou que 
a modalidade avançava em sua caminhada fora das quadras. 
Em 2015, firmou um contrato de dois anos com a Rede TV para 
transmissão ao vivo e em rede aberta de vários jogos do NBB, 
contrato no qual acordou-se que, em todas as tardes de sábado, 
haveria a transmissão de uma partida da NBB. Antes disso, o 
máximo que a LNB conseguira foi que a final da competição 
passasse na televisão, em partida única, pela Rede Globo, no 
canal por assinatura SporTV, e as transmissões via web de 
alguns jogos isolados (NBB..., 2015). Na temporada 2016/2017, a 
LNB, em nova tratativa, trocou a parceria, e as transmissões 
em rede aberta foram transferidas para a Rede Bandeirantes, 
emissora reconhecida pela sua ligação histórica com o esporte, 
portadora de maior potencial de audiência e informalmente, é 
conhecida como Band (#NBBNABAND, 2016). 

Além disso, a LNB, usando o streaming, inovou o meio 
esportivo com a parceria com a mídia social Facebook ao se 

1.   Como profissionalização, 
partiremos do pensamento 
de Giovanni, Gebara e Proni 
(1995), de que não se resu-
me pela relação do atleta 
com a prática, profissional ou 
amadora, mas assume uma 
dimensão mais ampla, con-
siderando o funcionamento 
de toda a estrutura ao redor 
da disputa de uma modali-
dade esportiva, tais como a 
organização da competição, 
sua comercialização, estru-
turação das equipes e tipo de 
financiamento. Todavia, com-
preendemos existir a necessi-
dade de alargar as fronteiras 
dos elementos citados, espe-
cialmente em direção a duas 
situações que têm sido trans-
formadas e necessitam maior 
profissionalização: a forma 
de comunicação dos clubes 
com os torcedores e patro-
cinadores, derivada do cres-
cente papel protagonista das 
redes sociais em nossa socie-
dade, que demanda cuidados 
de agentes especializados na 
área; e a transparência da 
gestão financeira e contábil 
dos clubes, recorrentemen-
te requerida pelos potenciais 
financiadores das atividades 
das equipes, que exigem o 
cumprimento de procedimen- 
tos legais e burocráticos.

2.    Em relação à mercantiliza-
ção, o entendimento de Giovanni 
(2005) remete à transformação 
das práticas corporais, em espe-
cial, o esporte, em mercadorias, 
tal como ocorre com outros 
bens materiais e culturais nas 
sociedades capitalistas. Tra-
tando o esporte enquanto ob-
jeto apropriado pela indústria 
do entretenimento, focaremos 
neste estudo a identificação 
e análise das possibilidades 
dos clubes e da LNB em co-
mercializar o basquete e seus 
entornos enquanto um espe-
táculo esportivo. Profissiona-
lização e mercantilização são 
consideradas estágios pelos 
quais as modalidades espor-
tivas passam em um processo 
de espetacularização (MAR-
CHI JÚNIOR, 2015).

3.   Para pensar a espetacula-
rização, recorremos à definição 
de Marchi Júnior (2015), que 
entende como o envolvimento 
do esporte com as possíveis 
instâncias de suporte finan-
ceiro e promocional, sobretu-
do pela inserção da mídia, ou 
seja, o processo em que o es-
porte vai incorporando carac-
terísticas de espetáculo para 
se moldar aos interesses da 
indústria do entretenimento. 
No entanto, ressaltamos que, 
ao longo do trabalho, este 
conceito será mais discutido 
e melhor desenvolvido.
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tornar a primeira entidade esportiva brasileira a fazer uma 
transmissão de uma partida completa por meio dessa pla-
taforma (#NBBNAWEB..., 2016). Em 2019, a LNB conseguiu acor-
dos que possibilitaram que 100% das partidas do NBB12 fos-
sem transmitidas.

Esses fatos demonstram o crescente interesse da mídia 
pela competição, que, além de gerar receitas, consegue dar maior 
visibilidade às equipes participantes e aos seus patrocinadores.

Na perspectiva econômica, alguns acontecimentos cita-
dos pela LNB apontam para possibilidade maior de mercanti-
lização dessa competição. Isso é sinalizado, por exemplo, com 
a concretização dos contratos de patrocínio entre a LNB e a 
Caixa Econômica Federal (CEF), a empresa aérea Avianca, a 
Sky – especialista em TV por assinatura (NOTA..., 2016) e, mais 
recentemente, com a multinacional de produtos esportivos 
Nike (NIKE..., 2017), dentre tantas outras. 

Porém, em 2014, o acordo comercial com a NBA, ofi-
cializado em 2014, foi um dos principais marcos da área de 
negócios da LNB, pois a expertise da liga americana em mer-
cantilizar eventos esportivos alavancou a aproximação entre 
o mercado brasileiro e a LNB e contribuiu na elaboração de 
novas estratégias. 

O norte-americano Jason Carrily, chefe do departamen-
to estratégico e financeiro da entidade nos Estados Unidos, 
demonstra o interesse em seu discurso: 

A NBA sempre teve compromisso com o Brasil e vê no país 
um lugar estratégico para um planejamento em longo prazo. 
A LNB fez um trabalho tremendo no desenvolvimento do NBB 
nestes últimos sete anos e esperamos continuar com essa 
evolução nos próximos anos. Esperamos ajudar no desenvolvi-
mento em diversas áreas, como marketing, entretenimento e 
administração, e acreditamos que, juntos, podemos atrair mais 
interesse ao basquete brasileiro. Enfim, esperamos que o NBB 
possa se tornar um dos maiores campeonatos de basquete 
do mundo e estamos muito animados. (DIA..., 2014)

Publicações especializadas em gestão do esporte também re-
conhecem o progresso da LNB. É o caso do site Máquina do 
Esporte, especialista em marketing esportivo, que em 2015 
premiou o NBB como um dos “10 cases de sucesso do esporte 
brasileiro na década” (TOP..., 2015), “maior valorização do Esporte” 
em 2016 e Álvaro Cotta como “Executivo do Ano” em 2017, ou do 
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Prêmio Sou do Esporte, que premiou Sérgio Barbosa Domenici 
como “Gestor do Ano” em 2018.

A despeito da melhoria dos aspectos organizacionais 
da competição e dos clubes, ainda acontecem situações que 
demonstram a falta de estabilidade e de sustentabilidade de 
parte das equipes integrantes do maior campeonato de bas-
quete do país, bem como circunstâncias embaraçosas para uma 
competição dita profissional.

A título de ilustração, podemos citar o caso de desis-
tência de participação da equipe de Vitória a apenas quatro 
dias do início do NBB3 (BALASSIANO, 2011), ou de Limeira, que no 
NBB7 ficou entre os semifinalistas e com vaga em uma com-
petição internacional e meses depois teve as atividades da 
equipe profissional paralisadas (BALASSIANO, 2015a). Em condi-
ção assemelhada, o Palmeiras, após três anos consecutivos 
jogando a NBB, anunciou seu afastamento em 2016 (BALASSIA-

NO, 2015c). Outro caso foi o da equipe representante da cidade 
mais tradicional do basquete brasileiro, Franca, que enfrentou 
uma crise financeira em 2015/2016, quase culminando com a 
falência do clube (BALASSIANO, 2014a). Todavia, o acontecimento 
mais emblemático foi a saída do Brasília, em 2017. A equipe, que 
havia participado de todas as edições do NBB e era detentora 
de quatro títulos da competição, ao perder seu patrocinador 
máster, não conseguiu sustentabilidade financeira para dar 
andamento às atividades do clube (SEM..., 2017).

Na esfera econômica, também vale relembrar os pro-
blemas com salários atrasados de atletas e comissão técnica 
das equipes, citando, a título de exemplo, os casos de Flamen-
go (NEVES, 2009) e Londrina em 2009 (BALASSIANO, 2009), Macaé, 
Flamengo e Goiânia, em 2013 (BALASSIANO, 2013), Franca em 2014 
(DONZELLI; ROCHA, 2019) e de Brasília, Vasco da Gama e Campo 
Mourão em 2017 (BALASSIANO, 2017b), os quais foram os que mais 
repercutiram na imprensa, isto é, outras situações similares 
possivelmente tenham ocorrido, mas resolvidas internamente 
entre as partes.

Além dos problemas de ordem financeira, outras situ-
ações demonstraram a necessidade de uma consolidação do 
processo de profissionalização de todos os segmentos ligados 
à organização da competição e dos clubes, tais como: a partida 
final de 2014 entre Pinheiros e Flamengo foi cancelada pelo 
Ministério Público (MP), em razão do ginásio indicado para a re-
alização da partida estar impedido de sediar eventos esportivos 
(BALASSIANO, 2014b). Um ano após, em dezembro de 2015, o time 
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de Sorocaba abandonou a partida por discordar da arbitragem, 
deixando mais de mil espectadores no ginásio e provocando 
repercussão negativa sobre a modalidade (BALASSIANO, 2015b). 
Mais recentemente, em abril de 2016, novamente a estrutura 
das equipes apresentou sinais de fragilidade. O time de Franca 
jogava em Rio Claro e, ao ir para o vestiário no intervalo da 
partida, descobriu que vários pertences dos atletas haviam 
sido furtados. A falta de segurança do ginásio possibilitou uma 
ocorrência disseminada ao vivo pela Rede TV, fato que gerou 
inclusive uma nota de repúdio dos organizadores da competição 
(NOTA..., 2016).

Esse cenário traz à superfície a percepção de que há um 
descompasso entre as estruturas da entidade organizadora e 
os clubes participantes do NBB, que culmina com a indagação 
que virou título desta obra: Liga forte, clubes fracos?. Assim, 
diante ao exposto, e considerando entidade organizadora e 
clubes como elementos estruturantes da espetacularização 
da modalidade, emergiu a questão que norteará toda a nossa 
discussão: Em que medida o nível de organização da LNB e dos 
clubes participantes do NBB afetam o processo de espetacu-
larização no subcampo do basquete brasileiro? 

Para ajudar a responder a esse questionamento, nos 
amparamos em duas possibilidades principais:

1. pesquisas documentais em várias fontes, tais como: 
reportagens de jornais, sites de clubes, entidades es-
portivas e da LNB;
2. entrevistas semiestruturadas com os dirigentes da 
LNB: Kouros Monadjemi; Sérgio Barbosa Domenici; Pau-
lo Roberto Bassul, e de clubes participantes do NBB: 
Marcelo Vido, diretor executivo de Esportes Olímpicos 
do Flamengo; Aluísio Elias Xavier Ferreira, ex-técnico da 
seleção brasileira adulta e atual coordenador técnico do 
SESI/Franca Basquete; Luiz Inácio Messias, supervisor 
do São José Basquete; Cássio Roque, ex-presidente da 
LNB e gestor da equipe de Limeira.

O texto se apropria do referencial de pesquisa sociológica e do 
modo de fazer pesquisa prescrito por Pierre Bourdieu. Contudo, 
embora os conceitos de campos, habitus e capital não sejam 
apresentados de forma exaustiva, estão incorporados ao longo 
das análises e discussões.
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Antes de tentar responder à questão central desta obra, 
acreditamos ser importante situar o leitor em relação ao contex-
to em que a discussão se desenvolve. Por isso, preliminarmente, 
delinearemos como o espetáculo esportivo, progressivamente, 
se tornou protagonista na indústria do entretenimento e como 
o subcampo do basquete brasileiro se adaptou às transforma-
ções ocorridas em seu interior.
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 O ESPORTE- 
-ESPETÁCULO

O caráter polissêmico do esporte sugere que os estudos acadê-
micos delimitem adequadamente suas fronteiras a fim de definir 
o escopo da pesquisa, uma vez que a ausência desta definição 
pode resultar em superficialidade e inexatidão. Em contrapartida, 
Marchi Júnior (2015) nos recorda que é essencial não perder de 
vista que estes distintos significados imputados ao esporte se 
inter-relacionam e se complementam, influenciando e sendo 
influenciados pelos seus congêneres. Em síntese, temos que 
indicar sobre qual perspectiva do esporte nos debruçaremos e, 
simultaneamente, temos que compreender que a mesma não é 
estanque, não está isolada das demais expressões do esporte.

Nessa perspectiva, ao optarmos por escrever sobre 
o esporte em seu formato de espetáculo e, sobretudo, sobre 
seu crescente processo de mercantilização, delimitamos uma 
abordagem teórica em quatro tópicos:

1. a transformação de uma prática amadora em um 
espetáculo mercantilizado e as condições sociais que 
possibilitaram ou provocaram as mudanças estruturais 
para que isso acontecesse; 
2. as especificidades que distinguem o esporte-espe-
táculo das outras manifestações esportivas, ou, dito de 
outra forma, as características que esse fenômeno possui 
que o tornaram distinto de seus congêneres e como 
os estudiosos desse subcampo se posicionam sobre 
tal fenômeno;
3. a atuação dos agentes e instituições implicados nesta 
metamorfose do esporte, identificando-os e indicando 
seus interesses e forma de agir neste subcampo; 
4. a necessidade do esporte de potencializar seus as-
pectos mercantis. 
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1.1 DO AMADORISMO AO ESPETÁCULO

Quando o sociólogo francês Pierre Bourdieu (1983) apresenta 
a opção de se analisar sociologicamente o esporte mediante 
a Teoria dos Campos, sugere que a história do esporte é re-
lativamente autônoma. Ou seja, ainda que articulada com as 
condições sociais vigentes, esta história tem particularidades 
que a tornam um campo específico, com suas próprias crises 
e leis de evolução, e, em razão disso, parece ser essencial 
resgatarmos como o campo esportivo foi sendo constituído e 
tomando forma até os dias atuais.

É importante frisarmos que, mesmo nosso enfoque sen-
do um recorte do campo esportivo, o qual estamos denomi-
nando de subcampo do basquete brasileiro, faz-se necessário 
compreendermos como foi se construindo o campo esportivo, 
quais os agentes e instituições que conseguiram uma posição 
dominante e suas respectivas estratégias para manutenção de 
seu status, bem como os que concorreram estando desprivile-
giados dos capitais específicos e suas tentativas de subverter 
seu status e, por fim, qual ou quais eram os capitais que pre-
valeciam nas disputas no interior do campo.

Tomaremos como referência inicial o estudo de Proni 
(1998a), que empreendeu uma análise histórica sobre este objeto, 
examinando a relação entre o esporte moderno4 e os processos 
gerais de transformação social, primeiramente na Inglaterra do 
século XIX e, depois, nas nações ocidentais mais desenvolvidas 
ao longo do século XX. 

De acordo com o autor, o mundo esportivo se trans-
formou ao obedecer às tendências estruturais da sociedade 
burguesa, ou seja, a burguesia inglesa imputou ao esporte no-
vos traços, praticamente ressignificando-os de modo que a 
sua prática simbolizasse o pertencimento a uma classe social, 
assim como o fez em outras práticas com intento semelhante.

Mas, a qual sociedade burguesa o autor se refere? Proni 
(1998a, p. 47) remete a uma sociedade com características urba-
no-industriais que se consolidou na Inglaterra do século XIX. 
Amparado no historiador Eric Hobsbawn, o autor sintetiza o 
que compreende por sociedade burguesa:

4.    Esporte moderno é um 
termo que foi cunhado para 
demarcar sua diferença em 
relação ao esporte antigo e 
tradicional, isto é, o seu uso 
objetiva distinguir os jogos 
e passatempos praticados 
na antiguidade deste fenô-
meno da modernidade, que 
tomou forma, notadamente, 
na sociedade inglesa do sé-
culo XVIII (BOURDIEU, 1983).
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[...] refere-se então a uma sociedade de classes nitidamente 
distintas, cujas camadas “médias” lograram considerável 
poder econômico e político e socialmente procuraram se 
diferenciar do proletariado e afirmar um status social próprio, 
tendo o modo de vida da nobreza como contraponto. Jun-
tamente com a dinâmica dessa sociedade crescentemente 
urbana e industrial, vai ganhando sentido a ideia de mobilidade 
e progresso social, pressupostos da ideologia liberal. Assim, 
é característica da sociedade burguesa do século passado 
não apenas uma crescente diferenciação socioeconômica e 
uma nova configuração de forças políticas, mas também a 
emergência de um novo conjunto de práticas culturais, de 
uma nova moral, de uma nova ideologia, que vão se cons-
tituindo à medida que o processo histórico vai exigindo da 
burguesia respostas criativas, condizentes com sua posição 
social hegemônica.

Percebe-se a ênfase dada à diferenciação, ligada especialmente 
às classes sociais. Assim, a questão que emerge é compreender 
se o esporte foi influenciado por essa dinâmica social inglesa. 
Nessa direção, parece possível perceber que a burguesia, para 
mostrar seu poder e demarcar sua posição social dominante, 
passa a fazer uso do sistema educacional como instrumento 
de dominação e distinção. No interior do sistema educacional 
burguês, os esportes ganham papel de destaque como elemento 
distintivo de classe (PRONI, 1998a; SILVA, 1991).

O caráter de distinção foi igualmente apontado em Bour-
dieu (1983), pois foi no interior do sistema educacional inglês, 
nas public schools, espaço reservado às elites da sociedade 
burguesa, que os jogos tradicionais e passatempos populares 
foram transformados, recriados e ressignificados, assumindo 
um perfil erudito e elitizante, que originou o esporte moderno. 
O sociólogo francês comenta ainda que o esporte, moldado no 
ethos burguês, foi concebido como uma escola de coragem e 
virilidade e procurava incentivar o espírito de vontade de ven-
cer no caráter dos indivíduos. A vitória, porém, não deveria ser 
alcançada a qualquer preço; deveriam ser respeitadas as regras 
com uma disposição cavalheiresca, que se denominou fair play.

Proni (1998a) e Marchi Júnior (2004), também embasados 
em Hobsbawn, apontaram o uso do esporte como elemento de 
distinção social, ao esclarecerem que a prática do tênis e do 
remo eram mais comuns em escolas e clubes, ambientes cujo 
acesso era restrito às castas mais altas. Por outro lado, o fute-



O
 e

sp
or

te
-e

sp
et

ác
ul

o

25

bol e o boxe tiveram maior difusão social, tornando-se mais po-
pulares, iniciando seu processo de profissionalização mais cedo.

Disso decorreu outra forma adotada para manter as 
pessoas de menor poder aquisitivo longe da atividade espor-
tiva: a obrigatoriedade do amadorismo. Ou seja, os praticantes 
dos esportes não deveriam receber salários ou similares para 
praticar esportes, de modo que apenas quem detivesse algu-
ma posse podia se dedicar aos esportes de forma amadora. 
Em certo tempo, até trabalhadores braçais foram alijados das 
competições, sob a alegação de levarem vantagem física em 
função de sua atividade laboral (SALVADOR, 2004).

Outra temática alegada para não mesclar as classes 
sociais no interior do campo esportivo tinha relação com as 
apostas, prática comum desde aquele período. A elite inglesa 
acreditava que não era possível confiar que os atletas vindos 
das classes operárias jogariam limpo e não perderiam proposi-
tadamente uma disputa em conivência com um apostador, atitu-
de improvável aos possuidores do espírito cavalheiresco (SALVA-

DOR, 2004). Em momento oportuno, trataremos de expor como o 
profissionalismo se incorporou ao campo esportivo, enfatizando 
agora apenas o apontamento que a elite inglesa utilizava o 
artifício do amadorismo como mecanismo de diferenciação.

Tais condições, de acordo com Proni (1998a), revelam 
que a polaridade que existia na sociedade inglesa entre pro-
prietários e proletários foi apropriada, ou melhor, estendida 
ao campo esportivo, corroborando a ótica de Bourdieu (1983) 
sobre o esporte, o qual, como toda prática social, é um objeto 
de lutas entre as classes sociais e, por vezes, entre as frações 
da classe dominante.

Com o intuito de verificar se as tendências e contradi-
ções da dinâmica sociocultural de outras nações também eram 
apropriadas pelo esporte, Proni (1998a) analisou a sociedade 
norte-americana, sobretudo porque ela diferenciava-se da-
quela verificada na Inglaterra. Era diferente, pois na formação 
dos Estados Unidos não existiu a nobreza, nem algo parecido 
com o estilo de vida aristocrático, razão pela qual, talvez, o 
modo de vida dos aristocratas europeus era “abominado”. De 
acordo com o autor, no início do século XIX, o comportamento 
da burguesia americana era fundamentado, em boa parte, pela 
religião protestante, a qual condenava o desperdício de tempo 
e energia com atividades lúdicas como as práticas recreativas 
e as competições esportivas. Salvador (2004), ainda que bre-
vemente, comenta sobre o puritanismo presente nos Estados 
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Unidos naquela época, sentimento que considerava insensatos 
os praticantes e espectadores de esportes, razão pela qual 
havia a tentativa de limitar as diversões populares. 

Esses apontamentos mostram um período anterior à 
introdução do esporte moderno na sociedade americana, que 
se altera, de acordo com Proni (1998a), com a influência do libe-
ralismo, característica britânica que se arraigou na sociedade 
norte-americana, ultrapassou as fronteiras da política e da 
economia, transformando a defesa da livre-concorrência em 
um dos baluartes das relações sociais da sociedade americana 
que, por sua vez, estimulavam a vitória pelo mérito, o desen-
volvimento do caráter e a competição livre entre os homens. 

De acordo com Proni (1998a), o esporte só começa a re-
ceber maior atenção após a Guerra Civil, em meados de 1865, 
e a sua adoção como prática era apoiada notadamente por 
instituições elitistas, como os colleges (Harvard e Yale foram 
citados pelo autor), as universidades e os clubes e associações 
atléticas. Em contraponto, os jovens de famílias operárias não 
tinham tempo para se dedicar a jogos e competições físicas. 

Aos poucos, a visão protestante sobre o esporte come-
ça a se modificar: o que antes era tido como ócio, diversão e 
recreação começa a ser interpretado como exercícios físicos 
disciplinados e o esporte organizado em prol da ocupação do 
tempo livre aliado à formação espiritual, ou, dito de outra forma, 
o cuidado com o corpo passa a ser um dos deveres cristãos e o 
esporte se torna uma ferramenta para esse fim (HARRIS, 2014). Ba-
seado nessa perspectiva, a de que purificar e fortalecer corpos 
por meio do esporte podiam contribuir com a ordem, disciplina 
e educação moral, é que a Young Men’s Christian Association 
(YMCA, Associação Cristã de Moços – ACM) atuou como prota-
gonista na difusão de inúmeras modalidades esportivas (PRONI, 

1998a), dentre as quais, o basquete, conforme veremos poste-
riormente. Essa lógica foi tão importante, que é vista como 
um dos fundamentos que explicam o envolvimento intenso 
dos indivíduos da sociedade norte-americana com o esporte 
(COURTINE, 1995) e que se mostraram como baluartes para o su-
cesso diferenciado da mercantilização do esporte naquele país. 

Queremos enfatizar a existência de uma densa relação 
da população norte-americana com o esporte que, em última 
análise, colabora para que exista um universo mais ampliado de 
praticantes das modalidades e potenciais consumidores do es-
porte-espetáculo, por estarem vivenciando ou terem vivenciado 
experiências esportivas em sua vida. Em países em que a popu-



O
 e

sp
or

te
-e

sp
et

ác
ul

o

27

lação não vivencia o esporte, essa conotação certamente terá 
um panorama diferente ao tentar mercantilizar suas práticas. 

Retornando à sociedade americana, importante ressal-
tar que não é somente a ênfase religiosa que se altera. Proni 
(1998a) relata que, ao longo do século XIX, a classe burguesa 
norte-americana torna-se menos austera e mais abastada e 
passa a consumir para se diferenciar, um consumo conspícuo5 
para ostentar uma situação privilegiada. Ademais, Proni (1998a, 

p. 54) relata também as bases sobre as quais o mundo esportivo 
foi se constituindo:

Em suma, podemos constatar que a modernidade não produziu 
imediatamente o que chamamos hoje de “esporte moderno”, 
e que não foi uma simples imitação de atividades recreativas 
da aristocracia britânica que deu origem e substância aos 
esportes burgueses. A influente classe média, particular-
mente aquela radicada nas prósperas cidades industriais 
(da Inglaterra e, posteriormente, da Europa continental e dos 
EUA), não só absorveu as atividades gratuitas presentes nos 
passatempos da antiga classe ociosa, revestindo-as de novos 
significados, como também se apropriou de jogos populares 
e reinventou-os, de modo a torná-los mais condizentes com 
uma mentalidade utilitarista e competitiva.
Por outro lado, devemos atentar para o fato de que a intro-
jeção do “credo liberal” na estruturação do mundo esportivo 
facilitou a conformação de práticas esportivas crescente-
mente mercantilizadas; ou seja, à medida que se difundiam 
os princípios liberais, a evolução do esporte moderno seria 
marcada pelo fortalecimento de competições profissionais 
(principalmente na Inglaterra e nos EUA).

As considerações de Proni (1998a) demonstram que o modelo 
de desenvolvimento da sociedade dos Estados Unidos permite 
uma forma de profissionalização, mercantilização e espetacula-
rização do esporte com particularidades que a grande maioria 
dos outros países não tem possibilidade de desenvolver, em 
parte por causa da cultura esportiva que se arraigou na po-
pulação, em parte pelo desenvolvimento econômico avançado 
e valores consumistas daquela sociedade, isto é, a base para 
a diferenciação tem relação direta com a interdependência 
existente entre a estrutura social e o esporte. 

Este ponto também parece ser de suma importância ao 
nosso estudo, pois o modelo liberal norte-americano de esporte 

5.   Consumo conspícuo é um 
termo cunhado por Thorstein 
Veblen para identificar prá-
ticas de consumo com finali-
dade de diferenciação social, 
ou seja, as pessoas consu-
miam determinados produ-
tos para serem reconhecidas 
como pertencentes a uma cas- 
ta que tradicionalmente con-
sumia aquele mesmo produto. 
Ver mais em: VEBLEN, T. A Te-
oria da Classe Ociosa. São 
Paulo: Ática, 1974.
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profissional, ainda que com muitas alterações, adaptações e 
evoluções, foi uma das inspirações do esporte-espetáculo que 
vivenciamos nos dias atuais no Brasil, sobretudo no basquete. 

Dando sequência à análise histórica traçada por Proni 
(1998a), passamos a tentar compreender como as sociedades 
ocidentais do século XX influenciaram e foram influenciadas 
pelo campo esportivo. 

Segundo Proni (1998a), a sociedade burguesa ociden-
tal sofreu um colapso com o despontar da Primeira Guer-
ra Mundial (1914-1918), com o crack 6 da Bolsa de Nova York 
(1929) e com a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Entretanto, 
após esses acontecimentos, as sociedades capitalistas mais 
avançadas puderam vivenciar um período de prosperidade 
econômica, a Era de Ouro, descrita por Proni da seguinte 
maneira (1998, p. 59):

Era de Ouro, assim denominada não apenas por causa do 
crescimento econômico sustentado, do pleno emprego e da 
elevação real dos salários, mas principalmente pela consoli-
dação do Welfare State7, pela redistribuição de renda e pela 
melhoria do padrão de vida do conjunto da população.

A época de abundância foi acompanhada da consolidação de 
uma sociedade em que a produção e o consumo foram massifica-
dos, ou, dizendo de outra maneira, o aumento na produtividade 
do trabalho, fruto das melhorias tecnológicas e organizacionais, 
e o barateamento dos bens produzidos em série, possibilitaram 
que uma crescente parcela da população tivesse acesso ao 
universo do consumo. Esse contexto provocou uma mudança 
de atitude, sobretudo de uma nova classe média, agora sendo 
constituída crescentemente com empregados em funções admi-
nistrativas. O autor elege a nova classe média como a principal 
responsável na derrocada dos muros que dividiam alta cultura e 
cultura popular, borrando esta fronteira e fazendo com que as 
duas manifestações, antes consideradas oposições, se modifi-
cassem em tal magnitude, que passassem a ser “consumidas” 
de maneira distinta ao que era costume, ou seja, o estilo de 
vida elitista dos intelectuais começou a ser difundido a um 
público mais amplo, favorecendo a disseminação do consumo 
da cultura de massa8. 

Morin (1969) explica que a cultura de massa se desen-
volve, inicialmente, nos Estados Unidos para, depois, adentrar 
as demais sociedades ocidentais. O processo é decorrente de 

6.   O termo refere-se à que-
da dos valores das ações na 
Bolsa de Valores de Nova Ior-
que em 1929, período que os 
Estados Unidos foi assolado 
por uma recessão econômica.

7.   Estado de bem-estar so-
cial é a forma de se referir 
ao Estado que assegura aos 
seus cidadãos um padrão mí-
nimo de qualidade em servi-
ços de saúde, educação, se-
guridade social, habitação etc.

8.   Cultura de massa é produ-
zida segundo normas maciças 
de produção industrial, pro-
pagada pelos meios de comu-
nicação de massa, buscando 
alcançar um aglomerado gi-
gantesco de pessoas aquém e 
além das estruturas internas 
da sociedade, como classes, 
família etc. (MORIN, 1969, p. 16).
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um grande contingente da população urbana que passa a ter 
acesso a novos padrões de vida, podendo usufruir do bem-estar, 
do lazer e do consumo, até então restritos às classes burgue-
sas. Além disso, o aumento do poder aquisitivo, a crescente 
substituição do trabalho humano pelo da máquina e, sobretudo, 
a diminuição da jornada de trabalho favoreceram a introdução 
da cultura de massa em território americano.

Intentando apreender o que significa esta elevação em 
tempo disponível para o lazer, conquistada geralmente pela 
atuação dos movimentos sindicais, Morin (1969) recorda que o 
empregado nos Estados Unidos tinha uma carga de trabalho de 
70 horas semanais em 1860, a qual foi sendo reduzida paulati-
namente até chegar em 37 horas semanais em 1960. Na França, 
ocorreu processo similar: de 80-85 horas diminuiu-se para 
45-48 horas. O acesso ao tempo livre se democratizou, não es-
tando mais restrito às classes dominantes. Dessa maneira, aos 
empregados não era mais oferecido apenas tempo de repouso e 
de recuperação. Lentamente, eles são englobados no mercado 
consumidor, isto é, lhes é fornecido tempo de consumo que, 
em boa medida, é utilizado em consumo da cultura de massa. 

Nesse tempo de consumo alargado, o lazer ocupa um 
espaço de destaque. Morin (1969) considera que a cultura de 
massa pode ser considerada uma gigante ética do lazer, uma vez 
que é por intermédio dos espetáculos, competições, televisão, 
jornais e revistas, que o lazer se apresenta.

Destarte, o esporte-espetáculo, enquanto produto da 
indústria do entretenimento, conquista gradativamente o seu 
espaço de destaque no lazer da sociedade de massa. O pro-
tagonismo é acompanhado de maiores possibilidades de se 
mercantilizar o esporte, uma vez que o interesse do público 
por este fenômeno é percebido pelas emissoras de televisão 
e, posteriormente, as corporações comerciais percebem opor-
tunidades de explorar também este ambiente.

Giovanni, Gebara e Proni (1995, p. 74) sugerem que uma 
modalidade esportiva interessada em prosperar no mercado 
do entretenimento, ao se associar aos meios de comunicação, 
demanda uma organização mais profissional, referindo-se para 
além da forma de contratação dos atletas:

É preciso não confundir a profissionalização do atleta de alto 
nível com a profissionalização da estrutura organizacional do 
esporte. Atualmente, não há muita diferença, do ponto de vista 
das condições de trabalho, entre jogadores de futebol, vôlei e 
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basquete. Todos treinam diariamente e têm a prática esportiva 
como atividade de dedicação exclusiva – numa palavra: são 
profissionais. Mas, a organização das federações esportivas, 
o planejamento do calendário e de torneios, a capacidade de 
estabelecer contratos de patrocínio, a exploração da publici-
dade e o vínculo com os canais de televisão, tudo isso acaba 
diferenciando as várias modalidades que compõem o grupo 
dos aqui denominados esportes-espetáculo.

Os autores estão indicando a necessidade de se profissionali-
zar todo o entorno das competições, e os exemplos relatados 
estão relacionados direta ou indiretamente com a necessidade 
mercantil das entidades esportivas. Sendo mais exato, a diferen-
ciação entre as modalidades esportivas depende, dentre outros 
atributos, do quão profissionalmente as entidades envolvidas 
se organizam e atuam. Isso, por conseguinte, ajudará a definir 
o espaço que as mesmas ocupam no campo esportivo. 

Na disputa pelos espaços, a concorrência entre os es-
petáculos esportivos promovidos no Brasil é impactada pelo 
que acontece nos centros mais desenvolvidos, notadamente 
com o advento da globalização que aproximou e intensificou 
as trocas comerciais.

A influência da globalização sobre as transformações a 
que o esporte foi submetido tem espaço recorrente na litera-
tura que trata o esporte-espetáculo (GIULIANOTTI, 2002; MARCHI 

JÚNIOR, 2004; PRONI, 1998a, 2002). Todavia, antes de adentrar essa 
discussão, faz-se necessário uma compreensão inicial sobre o 
conceito de globalização. 

De acordo com Ortiz (2000, p. 246), globalização se refere a 
um fenômeno provocado, em certa medida, pelas estratégias 
empresariais modernas, que intentam organizar a produção, 
distribuição e consumo de bens e serviços de tal forma que 
seja possível expandir seu mercado em nível mundial. O autor, 
entretanto, propõe um olhar diferenciado para a globalização 
da cultura, que ele prefere tratar como mundialização: 

Foi em contraposição a esta perspectiva que elaborei a dis-
tinção entre os conceitos de mundialização da cultura e glo-
balização da economia e da técnica. Eu queria afirmar, por 
um lado a existência de um processo único, mas também 
compreender como ele se realizava de maneira diversificada 
e conflitiva no âmbito dos universos simbólicos. Neste sentido, 
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não haveria uma “cultura global” ou uma “identidade global”, 
a unicidade postulada no plano econômico e tecnológico seria 
imprópria para se compreender a dimensão cultural. 

Ortiz (2000) aprofunda a referida questão, acentuando que a 
economia global pode forçar a economia dos outros países a 
tomar a forma que pretendem, mas que o mesmo não se aplica 
a cultura, ou seja, não haveria uma cultura que se destacasse 
sobre as outras e as exterminasse, elas vivem juntas. O exem-
plo dado pelo autor, do predomínio da língua inglesa, contribui 
no entendimento desse pensamento, uma vez que, apesar de 
o uso da língua inglesa imperar, por inúmeras razões que não 
trataremos aqui, em vários ambientes transnacionais, como em 
uma rodada de negócios entre multinacionais, na linguagem 
da informática, no tráfego aéreo ou em eventos científicos e 
esportivos, ele não extermina as línguas nativas em outras 
situações, como na família, no trabalho e na religião.

É possível fazer uma analogia com o mundo esportivo, 
no qual o futebol, por exemplo, apesar de ser jogado e assistido 
em todo o planeta, em muitos países não extinguiu os jogos 
ou esporte locais, tal como na Índia, país em que o críquete 
sobressai sobre as outras modalidades, inclusive na mídia te-
levisiva, e como no Japão, onde o sumô, a despeito de o fute-
bol ter conquistado um lugar de destaque na preferência da 
população, continua sendo praticado e assistido com grande 
grau de interesse por grande parte da população nipônica. Inú-
meros outros exemplos poderiam ser citados para fortalecer o 
argumento de que a difusão de um esporte por todo o planeta 
não extingue os desportos tradicionais locais, pois existem 
resistências das culturas locais e povos nativos. Entretanto, 
a questão do imperialismo cultural não pode ser desprezada, 
especialmente quando se percebe um poder hegemônico se 
estabelecendo e gerando desigualdades (ORTIZ, 2000).

Apesar desse cuidado com a análise de produtos cul-
turais, a globalização apresenta algumas características que 
foram transferidas para o esporte-espetáculo. Scheuerman 
(2010) sugere que a globalização está relacionada especialmen-
te com três situações: a desterritorialização, a interconecti-
vidade social e a velocidade das atividades sociais, as quais 
parecem ter influenciado e contribuído na transformação do 
esporte-espetáculo.

Quando o autor analisa a desterritorialização, ele quer 
dizer que as atividades sociais não estão mais definidas em 



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

32

um “território”, no sentido tradicional de localização geográfica, 
mas ocorrem independentemente de um lugar marcado. Melhor 
dizendo, o consumo do esporte não fica mais restrito ao local 
do jogo, e nem os agentes são exclusivos daquela localidade. A 
NBA é um bom exemplo desse tipo de desterritorialização, uma 
vez que, atualmente, nesta competição, as partidas acontecem, 
em sua maioria, nos Estados Unidos e são televisionadas para 
todo o mundo ao vivo. As equipes são formadas por jogadores 
de destaque da América do Sul, África, Ásia e de toda a Europa, 
e por isso atraem espectadores nessas localidades; os patroci-
nadores das equipes têm seus negócios impactados em vários 
países do mundo, pois amplia o alcance de sua imagem a um 
mercado consumidor em escala mundial, composto por torce-
dores e simpatizantes das mais variadas nações. As partidas 
da Champions League, da NFL e as lutas de Ultimate Fighting 
Championship (UFC) também se enquadram nesse cenário.

A segunda característica da globalização, conforme 
Scheuerman (2010), é a interconectividade social, que se refere 
ao impacto que ações ocorridas em um lugar distante provocam 
no desenvolvimento de uma determinada localidade. O esporte 
contemporâneo também se encaixa neste aspecto, haja vista o 
alcance dos megaeventos esportivos, que são realizados em um 
país-sede, mas que podem paralisar as atividades de toda uma 
nação quando envolvem seus selecionados mais populares. A 
preocupação é tanta que a programação dos eventos esporti-
vos procura atender às particularidades dos maiores mercados 
consumidores, tal como acontece nos Jogos Olímpicos, onde 
as provas nobres do atletismo são agendadas para passar em 
horário de maior audiência nos Estados Unidos, ainda que o 
fuso horário não contribua.

Por fim, Scheuerman (2010) faz referência à velocidade 
da atividade social como uma das características do processo 
de globalização. Enquanto a desterritorialização e a interco-
nectividade social estão mais relacionadas com o espaço, este 
último aspecto procura enfatizar a importância da agilidade 
dos processos contemporâneos. Tal velocidade é atribuída à 
proliferação dos transportes de alta velocidade, do desenvol-
vimento tecnológico dos meios de comunicação e da tecnolo-
gia de informação.

Nesse aspecto, o espetáculo esportivo foi privilegiado, 
uma vez que a diminuição das distâncias potencializou as opor-
tunidades de as melhores equipes de cada nação se enfren-
tarem em competições internacionais e, em consequência de 
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confrontos de qualidade mais elevada, o esporte ficou mais 
atrativo e mais fácil de ser vendido como um produto da in-
dústria do entretenimento global. Além disso, a velocidade com 
que as informações ligadas ao campo esportivo são dissemi-
nadas também contribui sobremaneira para a mercantilização 
do espetáculo. Internet, sistemas de mensagens instantâneas 
via celular, canais de televisão por assinatura, as transmissões 
via streaming9, dentre outras novas tecnologias, aceleraram 
e inovaram a maneira como o esporte chega aos torcedores/
consumidores e se tornaram uma ferramenta eficaz para gerar 
receitas (PILATTI, 2006).

No intuito de tornar o esporte global, as ligas ameri-
canas utilizam como estratégias a busca de novos mercados 
consumidores. Coakley (2007) citou o time de basquete norte-

-americano que disputou a Olimpíada de Barcelona, em 1992, 
como exemplo. A Olimpíada de 1992 foi emblemática, por ter 
permitido a participação de atletas profissionais, oficialmente, 
pela primeira vez na história da competição e uma equipe em 
especial, batizada de Dream Team, por ter conseguido reunir 
Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird e outros astros mi-
lionários do basquete norte-americano. Esse time atraiu a aten-
ção da mídia de todo o planeta, elevando, consequentemente, 
as possibilidades de negociação dos produtos da NBA, em tal 
medida que, possivelmente, aquela equipe contribuiu para a 
expansão do alcance do All Star Game, evento que seleciona 
24 jogadores da NBA para um jogo-exibição e que atualmente 
é transmitido anualmente para mais de 200 países.

Além disso, Coakley (2007) aponta que 76 jogadores in-
ternacionais de 31 países estavam atuando na NBA naquela 
época. A abertura a atletas procedentes de outras nações 
também foi uma estratégia para ampliar o mercado consumidor, 
haja vista que os jogadores estrangeiros atraiam a atenção de 
seus compatriotas, que passavam a acompanhar a competição. 
Um exemplo que simboliza bem a estratégia foi a contratação 
do pivô chinês Yao Ming pelo Houston Rockets, em 2002. O 
atleta conseguiu popularizar a NBA na China, a ponto de ser 
considerado uma “mina de ouro” (YAO..., 2008), por influenciar um 
mercado com bilhões de potenciais consumidores. Não se pode 
desconsiderar que o talento dos atletas estrangeiros também 
auxilia a incrementar o espetáculo e comercialização da NBA.

Outra forma encontrada pelas ligas americanas para 
expandir seus domínios foi o subsídio de ligas e realização de 

9.   Tecnologia que envia infor-
mações multimídia, por meio da 
transferência de dados, utili-
zando redes de computadores, 
especialmente a Internet.
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jogos em outros países. O Brasil foi alvo de iniciativas com estas 
características. Primeiro abrigou jogos de pré-temporada da 
NBA em 2013, 2014 e 2015. Paralelamente, Flamengo, em 2014, 
e Bauru, em 2015, estiveram nos Estados Unidos para fazer 
partidas amistosas contra equipes da NBA e, por fim, em 2014, 
a NBA firmou uma parceria com a LNB para auxiliar a estrutu-
rar a liga brasileira e transferir conhecimentos de diferentes 
áreas do negócio. 

Entretanto, se por um lado é possível verificar que a 
globalização contribui a expandir os mercados consumidores 
para produtos culturais, dentre eles, o esporte-espetáculo, e 
que algumas modalidades têm se aproveitado dessa situação, 
por outro faz-se necessário uma análise no sentido oposto. Em 
outras palavras, cabe perguntar: em que medida esses esportes 
que são comercializados em escala global influenciam nega-
tivamente nas possibilidades das modalidades e instituições 
nacionais que não tem essa abertura? A disputa entre o local e 
o global tem sido alvo de debates tanto na cultura (ORTIZ, 2000) 
como no esporte (MAGUIRE et al., 2002).

Apesar de a discussão fazer sentido, em relação ao bas- 
quete no Brasil, a questão não parece ter consenso. Há quem 
acredite que a crescente exposição da NBA em território bra-
sileiro pode auxiliar na divulgação e difusão da modalidade, 
elevando o número de pessoas que acompanham, gostam e 
consomem produtos ligados à modalidade, que em alguma me-
dida é transformado em mais pessoas nos ginásios assistindo 
jogos do NBB e consumindo produtos dos times. 

Porém, não é possível mensurar se o aumento de con-
sumo é restrito a produtos da NBA ou se ele se estende aos 
jogos/produtos da NBB e seus clubes. Tendo em mente que o 
brasileiro gosta de utilizar produtos com motivos “estrangeiros”, 
pode-se ter um cenário em que os consumidores de produtos 
do basquete prefiram os produtos da NBA, deixando de adquirir 
produtos locais, diminuindo o potencial de comercialização dos 
mesmos. Indo além: empresas que compram as cotas de pu-
blicidade das emissoras que transmitem os jogos da NBA não 
poderiam estar investindo em patrocínios a equipes do bas-
quete brasileiro?

Retomaremos essa discussão adiante. No entanto, volta- 
mos a registrar a relevância do processo de globalização sobre o 
campo esportivo, sobretudo quando se analisa o esporte-espe-
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táculo, que, em certa medida, poderia ser visto como um campo 
de poder em relação ao subcampo do basquete brasileiro.

1.2 CONCEITUANDO  
ESPORTE-ESPETÁCULO

Compreendidas algumas nuances importantes de como o es-
porte moderno foi se transformando ao longo de todo o século 
XX e início deste século XXI, introduziremos a análise de como 
os estudiosos do campo esportivo se posicionaram em relação 
ao esporte-espetáculo, quais foram as características comuns 
e distintas que eles elencaram como preponderantes nessa 
vertente, quais agentes e instituições dominaram as relações 
no interior deste recorte do campo esportivo e qual tipo de 
capital foi identificado como “prioritário”.

Inicialmente, ao julgarmos necessário fazer um recorte 
no campo esportivo, delimitação entendida possível e denomi-
nada como subcampo por Bourdieu (1983), estamos resguardan-
do o entendimento de que o subcampo do basquete brasileiro 
compreende, além do esporte-espetáculo, outras expressões 
do esporte que obedecem a uma lógica distinta. Quer dizer, 
os agentes e instituições não são dotados dos mesmos habi-
tus, e os capitais que regem as relações no interior também 
não são similares. 

Dessa forma, delimitar o momento em que o esporte- 
-espetáculo começa a ser diferenciado das outras perspec-
tivas do esporte, construindo um espaço social com ofertas 
e demandas diferentes, torna-se uma tarefa complexa, pois 
àquele principal conotação estava ligada ao esporte de alto 
nível começa a dividir o espaço com práticas esportivas mais 
democráticas. Tubino (1987) sugere que isso aparece, inicialmente, 
em 1964, com o Manifesto do Esporte, e se consolida, em 1978, 
com a Carta Internacional de Educação Física e Desportos.

Bueno (2008) também aponta para a mesma época, ao 
sugerir que, desde a década de 60, os estudiosos e organismos 
internacionais classificam as práticas esportivas em três ver-
tentes: 1) esporte escolar, esporte educacional ou esporte-edu-
cação; 2) esporte participação, esporte de lazer ou recreativo; 
3) esporte rendimento, esporte de alta competição ou espor-
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te-performance10. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 e 
leis infraconstitucionais, como a Lei Zico e a Lei Pelé, também 
adotaram a mesma categorização, sendo que a Lei Pelé ainda 
inclui uma quarta possibilidade, o esporte formação.

Não cabe aqui esmiuçar cada uma das expressões do 
esporte, mas, sim, enfatizar que o escopo da discussão recai 
especialmente sobre o esporte-espetáculo, cuja essência de-
riva do esporte rendimento, de alta competição ou esporte-

-performance, em tal medida que Prieto (2013) entende que as 
características de ambos torna difícil diferenciá-los.

Porém, a intencionalidade é ser ainda mais estrita, indo 
na direção do que Bracht (2005) anuncia em sua análise crítica 
sobre o esporte, a utilização da expressão esporte-espetáculo 
em detrimento de esporte de rendimento, porque ela abriga a 
característica central e mais marcante desta manifestação na 
atualidade, que é a tendência em transformar o esporte em 
mercadoria veiculada pelos meios de comunicação de massa. 
Amparado nas ideias de Digel, o autor enumera uma série de 
atributos que caracterizam o esporte-espetáculo, quais se-
jam: a existência de um aparato para a detecção de talentos, 
normalmente financiado pelo Estado. Esse aparato promove 
o desenvolvimento tecnológico, por meio do incremento de 
aparelhos para a utilização ótima do “material humano”. Pos-
sui um pequeno número de atletas, os quais têm no esporte 
sua ocupação principal e atrai uma massa consumidora que o 
financia, bem como adota os meios de comunicação de massa 
como coorganizadores. Possui ainda um sistema de gratificação 
que varia em função do sistema político-societal.

Marchi Júnior (2015) também refuta o uso do termo es-
porte de rendimento como sinônimo de esporte-espetáculo, 
e justifica sua opção argumentando que o primeiro pode ser 
entendido como toda atividade em que exista uma superação, 
existindo assim vários níveis de rendimento, dos principian-
tes aos profissionais, passando por idosos que participam de 
programas de atividades físicas. Tais manifestações, apesar 
de denotarem rendimento, nem sempre assumem uma pers-
pectiva de espetáculo. 

O autor acredita que o esporte-espetáculo apresenta 
ainda outras singularidades em relação às outras expressões 
do esporte, tais como: 

[...] a capacidade de movimentar o contexto econômico e 
mercadológico; a geração e constituição de ofertas e de-

10.   Para fins de padronização, 
elegemos o termo esporte de 
rendimento em vez das demais 
designações: desporto de ren-
dimento, esporte rendimento, 
esporte de alto rendimento, 
esporte de alto nível — salvo 
quando o termo é cunhado 
em lei ou faz parte de funda-
mentação de outro autor e é 
usado em uma citação direta.
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mandas; seu apelo motivacional e emocional; plasticidade e 
viabilidade midiática (incorporando os aspectos performáticos 
do esporte e a “estetização do movimento”); capacidade de 
comunicação e interferência global; e mobilização populacional, 
entre outros. (MARCHI JÚNIOR, 2015, p. 62-63)

Por concordarmos com os apontamentos de Bracht (2005) e 
Marchi Júnior (2015), reforçamos a opção em utilizar o termo 
esporte-espetáculo em detrimento dos demais. Os esforços 
de análise estão nesta perspectiva, apesar de compreender a 
essência polissêmica do esporte e as influências que as demais 
expressões do esporte exercem sobre este fenômeno. 

A categoria esporte-espetáculo é um dos componentes 
da tipologia dos esportes elaborada por Giovanni, Gebara e 
Proni (1995). Os autores objetivavam compreender as formas 
de estruturação econômica do esporte no Brasil e, para tanto, 
agruparam as modalidades em quatro grupos: esporte-espetá-
culo, esportes de patrocínio, esportes de academia e esportes 
radicais. No grupamento que nos interessa, descreveram que 
o esporte-espetáculo é uma categoria que envolve as modali-
dades que se estruturam em função da produção e comercia-
lização de eventos esportivos e que, por isso, implica na exis-
tência de organização administrativa e financeira estruturada 
e de público, que, por sua vez, garanta uma relação econômica 
permanente com os meio de comunicação de massa.

Proni (1998a, p. 85), analogamente, também aponta algu-
mas características do esporte-espetáculo:

1) referem-se a competições esportivas organizadas por ligas 
ou federações, que reúnem atletas submetidos a esquemas 
intensivos de treinamento (no caso de modalidades coletivas, 
a disputa envolve equipes formalmente constituídas);
2) tais competições esportivas tornaram-se espetáculos vei- 
culados e reportados pelos meios de comunicação de mas-
sa e são apreciadas no tempo de lazer do espectador (ou 
seja, satisfazem a um público ávido por disputas ou proe-
zas atléticas); e
3) a espetacularização motivou a introdução de relações 
mercantis no campo esportivo, seja porque conduziu ao assa-
lariamento dos atletas, seja em razão dos eventos esportivos 
apresentados como entretenimento de massa passarem a 
ser financiados (pelo menos em parte) através da comercia-
lização do espetáculo.
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Na literatura internacional, as primeiras aparições do termo 
esporte-espetáculo a que tivemos acesso foram as utilizadas 
pelo espanhol Jose Maria Cagigal (1975, 1979). Naquele tempo, o 
autor já apontava distinções entre as expressões do esporte, 
embora a maior parte dos teóricos apresentassem apenas 
uma dicotomia: esporte enquanto prática e esporte enquanto 
espetáculo. O primeiro englobava o esporte praticado pelas 
pessoas de forma ativa no tempo de lazer, enquanto o segun-
do era praticado por poucos indivíduos e consumido por uma 
gama ampliada de pessoas, fato criticado por Bourdieu (1990).

A análise do autor sugere que os três elementos do es- 
porte considerados essenciais pelos teóricos: o jogo, o exer-
cício físico e a competição, não se adéquam completamente 
ao esporte-espetáculo. Seus argumentos embasam-se no fato 
de os jogadores serem profissionais, portanto, trabalhadores 
que, em certa medida, se distanciam da ludicidade presente 
nos jogos. Porém, o autor não deixa de considerar que os es-
pectadores do esporte-espetáculo, estes, sim, continuam a se 
divertir. Em relação à questão do exercício físico, pois, se de um 
lado os jogadores têm sua prática física garantida nos treinos e 
competições, os espectadores apenas o consomem. O aspecto 
competição é o que parece mais presente em ambas as possi-
bilidades, sendo mais exacerbado nos espetáculos esportivos.

Cagigal (1975, p. 58) anuncia ainda a alternativa do espe-
táculo esportivo, ligando-o a divulgação, propaganda, indústria 
e comércio, ou seja, o autor percebe que o esporte passa a ser 
programado e planejado para atender interesses comerciais.

É possível falar de um grande espetáculo de esporte, isto é, de 
um esporte desenvolvido para — é necessário enfatizar nesta 
preposição — esse lado espetacular programado e explorado; 
adequado para divulgação, propaganda; objeto de requisitos 
de campeonato; descoberto e usado pelas finanças, indústria 
e comércio; muitas vezes ligado à profissionalização. O esporte 
do sucesso, das retransmissões, da publicidade da política. 

Depois de Cagigal, Noronha Feio (1978) foi outro autor importante 
a utilizar o termo esporte-espetáculo. Em seu pioneirismo, o 
autor já reconhecia a necessidade de quantificar o número de 
espectadores aos jogos, de órgãos da imprensa envolvidos, de 
espaço jornalístico destinado ao esporte e de lucros prove-
nientes da publicidade. Na atualidade, a prática é ainda mais 
valorizada, na medida em que são indicadores importantes 
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para os envolvidos no campo esportivo, seja para quem está 
vendendo o produto/serviço esportivo e necessita mostrar 
números objetivos durante as negociações, seja para subsidiar 
as decisões de quem está pensando em investir em uma equipe 
ou competição esportiva.

Todavia, sua visão sobre o esporte-espetáculo ainda 
permitia compreender que os praticantes poderiam ser amado-
res ou profissionais e que era praticado nas horas de lazer dos 
mesmos. Para não incorrermos em anacronismo, ressaltamos 
que a compreensão do autor sobre o fenômeno foi elaborada 
no final da década de 70, quando a comercialização do entre-
tenimento esportivo ainda não era tão intensa.

Feio (1978) destacava também uma relação de certa for-
ma interesseira entre o esporte-espetáculo e a imprensa, pois 
se, no início, a imprensa contribuiu para a difusão do esporte, 
na sequência, quando os espetáculos esportivos se tornaram 
uma das vedetes do entretenimento da sociedade, foi a vez de 
a imprensa ser alavancada pelo interesse das pessoas pelas 
notícias esportivas. Esse interesse ajustava-se ainda mais às 
características da televisão, que podia proporcionar imagens 
privilegiadas aos espectadores e, especialmente, comercializar 
os intervalos desses eventos com empresas interessadas em 
divulgar suas marcas e produtos.

O autor ressalta ainda a necessidade de estruturas finan-
ceiras para custear este fenômeno, bem como a existência de 
um mercado de consumidores e a necessidade de profissionalis-
mo para evolução do esporte-espetáculo, ou seja, o espetáculo 
para ser comercializado precisava ser desempenhado com a 
mestria dos talentos esportivos e com características que via-
bilizassem a sua difusão no meio do entretenimento.

Prieto (2013), ao analisar as funções sociais do espor-
te, focalizava a vertente econômica no esporte-espetáculo, a 
qual alcança valores inimagináveis e que, por isso, acreditava 
ele, o ingrediente esportivo podia se perder frente ao aspecto 
comercial, sobretudo nos países ocidentais, onde a sociedade 
de consumo tem se proliferado e os produtos esportivos têm 
conquistado espaço de destaque. 

Prieto (2013) destaca ainda que a vida das grandes ci-
dades conduz a reações uniformes, do tipo massificadas, e o 
esporte-espetáculo é um dos lugares em que as pessoas, como 
espectadores, respondem em massa aos estímulos que acon-
tecem nas arenas esportivas. Umas das respostas pela qual 
os indivíduos são seduzidos pelo esporte-espetáculo é o que 
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o autor denominou de escapismo social, uma necessidade do 
homem da sociedade moderna para liberar tensões. A argu-
mentação parece ser próxima ao conceito de catarse, utilizado 
em Norbert Elias, que abordaremos mais à frente. 

Andrews (2006), apesar de utilizar a nomenclatura es-
porte-entretenimento, trata basicamente do mesmo fenômeno, 
mas ligado à perspectiva americana. O autor utiliza a teoria da 
Disneyzação da sociedade, de Alan Bryman, para compreender 
o processo de evolução do esporte para o esporte-entreteni-
mento da NBA. Disneyzação é um processo pelo qual os prin-
cípios dos parques temáticos da Disney influenciam e dominam 
inúmeros setores da sociedade e envolvem quatro aspectos: 
tematização, diferenciação do consumo, merchandising e traba-
lho emocional. Andrews (2006) se vale dos exemplos da atuação 
da NBA para mostrar que o basquete norte-americano utiliza 
os princípios de entretenimento preliminarmente explorados 
pelos empreendimentos da Disney na comercialização dos jo-
gos de basquete. 

Tomlinson e Young (2006), em seu estudo sobre even-
tos esportivos globais, definiram esporte-espetáculo global 
como um evento que tem envolvido a maioria das nações, tem 
sido transmitido globalmente, enfatiza os corpos esculpidos e 
mercantilizados e atrai uma enormidade de espectadores para 
assistir ao evento ao vivo.

Tendo acesso aos conceitos e entendimentos de vários 
estudiosos sobre o esporte-espetáculo, compreendemos que a 
grande maioria aborda o fenômeno sem mencionar que se trata 
de um processo que pode estar mais ou menos avançado, de 
acordo com o contexto histórico-social que o envolve. Por isso, 
manifestamos preferência em acompanhar uma linha de pen-
samento aproximada à proposta por Proni (1998a), a qual, ainda 
que caracterize os atributos do esporte-espetáculo, não utiliza 
um conceito fechado deste fenômeno, optando em analisar a 
articulação entre esporte e espetáculo enquanto categorias 
distintas, situando-os em um tempo e um espaço social próprio 
em uma perspectiva histórica, tornando o conceito de esporte-

-espetáculo dinâmico, constituído historicamente e passível de 
constante redefinições (PRONI, 1998a).

A dinamicidade proposta em Proni nos possibilita enxer-
gar a mercantilização, a profissionalização e a espetacularização 
como processos, os quais podem ter elementos presentes em 
intensidades distintas ao longo da constituição de um campo, 
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como, por exemplo, o subcampo do basquete brasileiro, objeto 
de nossa discussão.

Outra insuficiência remete à forma como se relacionam 
as entidades que organizam as competições ligadas aos espe-
táculos esportivos e as entidades de prática que participam das 
mesmas, a qual não é discutida nestes autores. A interdepen-
dência existente entre essas entidades parece ser relevante, 
e, em certa medida, este texto ajuda a preencher essa lacuna, 
uma vez que o tensionamento entre a LNB, entidade que or-
ganiza o campeonato nacional, e os clubes participantes, está 
no centro de nossas reflexões. Se pensarmos que o basquete 
é uma das poucas modalidades no Brasil em que a respectiva 
Confederação não tem ingerência sobre a competição, os acha-
dos podem ser ainda mais importantes para o campo esportivo. 

1.3 AGENTES E INSTITUIÇÕES  
DO ESPORTE-ESPETÁCULO

Até o momento, os esforços foram empreendidos a encontrar 
subsídios sobre a transformação do esporte moderno ao longo 
do tempo, sobretudo para identificar sob quais influências e 
contexto isso se desenrolou até chegar ao formato do espor-
te-espetáculo. Pudemos verificar quais são as características 
imputadas a esta expressão do esporte pelos estudiosos e, 
agora, examinaremos como são tratados na literatura acadê-
mica os protagonistas do esporte-espetáculo.

Lopes (2014) elenca as ligas profissionais, as equipes, os 
jogadores, meios de comunicação, torcedores, patrocinadores e 
fornecedores de material esportivo ou de produtos licenciados 
como os principais agentes deste espaço e aponta algumas das 
particularidades de cada um deles. Collignon e Sultan (2014), ao 
analisarem o fluxo que o dinheiro percorre no esporte-espe-
táculo, encontra os mesmos agentes e instituições, sobre os 
quais faremos uma análise à luz da literatura acadêmica. 

Iniciaremos a discussão pelas entidades responsáveis 
pela organização da quase totalidade das competições esporti-
vas profissionais, as confederações e as ligas. No Brasil, por for-
ça da Lei n° 6251/75, as Confederações Brasileiras, sob a super-
visão do Conselho Nacional de Desportos (CND), eram as únicas 
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entidades autorizadas a promover competições esportivas em 
âmbito nacional (BRASIL, 1975). A interrupção desse direito ex-
clusivo decorreu com o advento da Lei Zico (Lei n° 8.672/93) 
e corroborada posteriormente na Lei Pelé (Lei n° 8.615/98), as 
quais autorizavam a criação de Ligas independentes da enti-
dade administrativa do esporte (BRASIL, 1993, 1998).

O novo contexto possivelmente teve influência norte- 
-americana, e ia ao encontro dos interesses dos grandes clu-
bes, pois oportunizava que os clubes associados em uma liga 
requeressem a responsabilidade de organização e administra- 
ção de uma competição e pudessem usufruir das receitas da 
comercialização de cotas de patrocínio e dos direitos de trans-
missão pela televisão sem uma intermediação, atribuição que 
até então se restringia às entidades administradoras do espor-
te. Essa restrição e a distribuição dos valores arrecadados nas 
negociações começaram a ser questionadas pelos clubes. Sem 
contar a falta de credibilidade e organização das confederações 
esportivas no Brasil, que têm sido recorrentemente acusadas 
de gestão fraudulenta (CBV…, 2014; GARCIA; MOREIRA, 2017; PF…, 2016).

No basquete, em especial, a falta de participação dos 
clubes nas decisões foi uma das principais causas da cisão dos 
clubes com a CBB e da fundação de uma liga independente 
(FERREIRA JÚNIOR, 2008), primeiro a Nossa Liga de Basquete (NLB), 
depois a Associação de Clubes de Basquete (ACB) e, logo após, 
a Liga Nacional de Basquete (LNB), cisões que serão discutidas 
neste estudo em momento mais oportuno.

Por ora, importa compreender como as ligas são vistas 
pelo campo acadêmico. De acordo com Lopes (2014), as ligas são 
fruto da profissionalização do esporte, uma vez que é formada por 
um conjunto de clubes, franquias ou sociedades anônimas que 
participam de uma competição esportiva, organizada pela própria 
liga, que centraliza inúmeras facetas do negócio, tais como ser 
o elo com os meios de comunicação e possíveis patrocinadores, 
estabelecer relações com órgãos governamentais e, sobretudo, 
garantir o correto desenrolar da competição.

Noll (2003) aponta, com mais objetividade, as ações e 
decisões que as ligas devem tomar sobre a estrutura da com-
petição a ser organizada, especialmente em relação ao formato, 
hierarquia, multiplicidade, aos membros e à governança. 

O formato de competição refere-se ao sistema escolhido 
de enfrentamento para se definir o campeão. As duas principais 
maneiras são: a) round-robin, no qual as equipes se enfrentam 
um determinado número de vezes e o vencedor é definido pelo 
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agregado dos resultados entre as equipes. É um formato em 
que a probabilidade de a melhor equipe se tornar campeã é 
aumentada; b) torneio eliminatório, no qual as equipes que 
perderem um número determinado de vezes são eliminadas 
da competição e as demais seguem se enfrentando até restar 
apenas um vencedor (NOLL, 2003). O Campeonato Brasileiro de 
Futebol Masculino (Brasileirão) e a Copa Brasil de Futebol Mas-
culino são exemplos destes dois modelos. Um sistema híbrido 
é utilizado pela NBA, que mescla ambos os mecanismos. Na 
fase regular, utiliza o round-robin para classificar as melhores 
equipes para uma etapa final realizada com jogos eliminatórios, 
os chamados playoffs.

O formato de torneio torna as partidas mais disputadas, 
pois envolve uma eliminação, portanto, passa a ser mais atra-
tiva, e o resultado econômico tende a ser aumentado. Para as 
equipes consideradas mais fracas, apresentam-se duas situ-
ações opostas: de um lado, as equipes menores correm maior 
risco de serem eliminadas precocemente e a escassez de jogos 
em uma competição se transformarem em prejuízos financeiros. 
Por essa razão, estas equipes preferem o round-robin, onde 
terão um número maior de oportunidades de jogar (NOLL, 2003). 
Do outro lado, o torneio aumenta o nível de imprevisibilidade, 
onde nem sempre é a melhor equipe que vence.

 O segundo aspecto a ser resolvido por uma liga é a 
necessidade de hierarquizar ou não, ou seja, as ligas devem 
definir também em quantas divisões a competição deve acon-
tecer, levando em conta a quantidade de equipes ou de sua 
divisão espacial. Para Noll (2003), quando o número de equipes 
é muito elevado, pode ocorrer um desequilíbrio de forças, que, 
por sua vez, pode desencadear um desinteresse por partidas 
que tenham a referida característica. Nessas condições, o autor 
sugere a implantação de uma divisão inferior, que possibilitaria 
que as equipes mais fracas enfrentassem outras com potencial 
competitivo mais aproximado, reduziria as despesas e poderia 
ainda servir para dar oportunidades para jovens atletas ainda 
em desenvolvimento.

O termo “multiplicidade” relaciona-se com a possibili-
dade ou não de uma equipe estar envolvida em inúmeras com-
petições simultaneamente, quer dizer, as ligas devem analisar 
a existência de outras competições em que uma mesma equi-
pe pode estar envolvida, como um campeonato estadual ou 
internacional. De acordo com Noll (2003), isso pode acarretar 
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algumas situações desinteressantes. Entre elas, a opção de uma 
equipe em focar seus esforços na outra competição, por estar 
tendo melhores resultados e, consequentemente, ter maiores 
chances, de modo que deslocaria o interesse para a partida do 
outro campeonato em detrimento deste. No futebol brasileiro, 
acontece com certa frequência, quando algum time está em 
uma etapa decisiva de uma competição e resolve escalar o time 
reserva para a outra competição visando evitar lesões e não 
sobrecarregar fisicamente seu elenco. 

Outra questão levantada relaciona-se com a visibilidade 
maior dada a equipes que conquistam por mérito vagas em 
competições internacionais, o que pode interferir no equilí-
brio competitivo, como no exemplo citado em que as equipes 
que não são classificadas para jogar a Champions League têm 
menor possibilidade de comercialização, que pode aumentar a 
distância competitiva das equipes nas ligas nacionais.

Noll (2003) aponta que a forma de governança de uma 
liga esportiva é outro assunto a ser debatido. O autor sugere 
que existe uma forma mais comum e nela as equipes têm sua 
gestão independente, mas as equipes coletivamente se unem 
em forma de uma joint venture, a qual coordena os interesses 
da competição. Nesse modelo, o chefe executivo tem autori-
dade sobre as políticas e regras da liga, mas o maior potencial 
de poder permanece com os donos dos times.

No outro modelo, menos comum, a liga atua como uma 
entidade singular, ou seja, tem o poder das decisões e os ti-
mes não são organizações independentes, pois atuam como 
se fossem uma divisão de operações sob a coordenação de 
um funcionário da liga e não de um dono de equipe. A Major 
League of Soccer (MLS) é um exemplo deste modelo.

O último quesito importante a ser decidido pelas ligas, 
de acordo com Noll (2003), está ligado aos membros, pois a 
mesma também deve ter a preocupação em definir a quantidade 
de equipes que farão parte da competição e os critérios que 
estas equipes devem obedecer para serem aceitas, analisar as 
necessidades técnicas e mercadológicas de expansão ou retra-
ção e ainda a relocação dos membros da entidade. Collignon e 
Sultan (2014) entendem que as ligas são responsáveis por essas 
decisões estratégicas, por exemplo, a ampliação do número 
de equipes participantes e o consequente potencial aumento 
geográfico do mercado, de espectadores e de patrocinadores.
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A decisão está intrinsecamente relacionada com o tipo 
de liga adotada. Andreff (2011) aponta a existência de dois tipos 
principais de organização de ligas esportivas, as ligas abertas 
e as ligas fechadas. Boa parte da literatura sugere que as ligas 
abertas são mais largamente adotadas nos países europeus, 
enquanto as ligas fechadas têm sido o modelo mais recorrente 
nos Estados Unidos (ANDREFF, 2011; AVGERINOU, 2007; DREWES, 2003; 

NOLL, 2003; SZYMANSKI; ROSS, 2000). No entanto, não se deve con-
siderar como um padrão imutável, haja vista que existem ligas 
fechadas fora dos Estados Unidos, inclusive na Europa. 

Apontaremos algumas distinções entre o modelo euro-
peu (aberto) e o modelo norte-americano (fechado) para mos- 
trar as possibilidades existentes, suas potencialidades e fra-
gilidades e os argumentos utilizados pela academia sobre as 
distinções e similitudes. 

A primeira diferença está relacionada à forma de ingres-
so de uma equipe na competição. As ligas abertas adotam o 
sistema de acesso e descenso, com uma divisão de elite e uma 
ou mais divisões inferiores. Assim, a entrada de uma equipe 
ocorre por meio do mérito esportivo, ou melhor, as melhores 
equipes de uma divisão sobem para o estrato sequencialmente 
superior e as piores classificadas descem para a divisão ime- 
diatamente abaixo (ANDREFF, 2011; DREWES, 2003; FOSTER; O'REILLY; 

DÁVILA, 2016; NOLL, 2003).
No sistema fechado, as equipes interessadas em parti-

cipar da competição devem comprar ou pagar uma taxa de ade-
são por uma franquia, se elas estiverem disponibilizadas pelas 
ligas (ANDREFF, 2011; DREWES, 2003; NOLL, 2003; SZYMANSKI; ROSS, 2000).

Um segundo aspecto que influencia na forma como a 
equipe organiza comercialmente a sua participação na compe-
tição é a exclusividade sobre uma região que as ligas fechadas 
geralmente concedem às equipes filiadas, possibilitando-lhes 
explorar o mercado local de espetáculos esportivos daquela liga 
sem concorrência (ANDREFF, 2011; NOLL, 2003). Em contrapartida, no 
modelo aberto, o monopólio sobre uma região metropolitana 
não é possível, até porque uma equipe rebaixada poderia dar 
espaço para outra pertencente a outra região geográfica. Além 
disso, em muitas capitais europeias há mais de uma equipe de 
uma metrópole na liga principal (ANDREFF, 2011; NOLL, 2003).

A forma como os dois modelos tentam equilibrar as for-
ças na competição também difere. De um lado, as ligas aber-
tas acreditam que o próprio sistema de acesso e descenso é 
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o mecanismo de autorregulação do equilíbrio competitivo e 
proporciona um número maior de jogos com elevada disputa 
(ANDREFF, 2011). As ligas inspiradas no modelo norte-americano 
utilizam o teto salarial de jogadores para evitar que equipes 
formem supertimes e o draft para auxiliar as equipes mais fra- 
cas a reforçarem suas equipes com os principais atletas que 
estão fora da liga (ANDREFF, 2011; FOSTER; O'REILLY; DÁVILA, 2016).

A questão de mercantilização e espetacularização de 
uma competição também perpassa outras questões a serem 
definidas entre as ligas e equipes, tais como as negociações 
com atletas, patrocinadores e emissoras de televisão. Tais par-
ticularidades serão discutidas em tópicos destinados a tratar 
destes agentes e instituições.

Uma campanha vencedora aliada a resultados finan-
ceiros positivos é o melhor cenário para uma equipe esportiva, 
mas nem sempre é possível, por isso alguns estudos sugerem 
que os objetivos das ligas têm intenções distintas. Enquanto 
nas ligas americanas o foco está na maximização dos resul-
tados financeiros, nas europeias e afins, o intento se concen-
tra na maximização dos resultados esportivos (ANDREFF, 2011; 

AVGERINOU, 2007). 
Considerando que as equipes esportivas profissionais 

norte-americanas são empreendimentos com fins lucrativos 
e as equipes da Europa e de outros países que seguem este 
modelo têm uma estrutura mais heterogênea, reunindo times 
que buscam a lucratividade com outros que têm uma estrutura 
de associação sem fins lucrativos (FOSTER; O'REILLY; DÁVILA, 2016), 
parece que o argumento acima procede e deve ser considerado 
na análise da liga brasileira de basquete.

O segundo protagonista no subcampo do basquete bra-
sileiro são as equipes, geralmente representando um clube ou 
associação. Os clubes socioesportivos têm historicamente se 
consolidado como uma das células básicas do sistema esportivo 
brasileiro, especialmente quando se trata do esporte federativo 
e, de forma ainda mais relevante, se pensarmos no esporte 
profissional. Galatti (2010, p. 141) explica que:

As competições nacionais em qualquer modalidade esporti-
va têm nos clubes sua célula básica, visto que é necessário 
ao atleta ou equipe que deseje participar de competições 
esportivas promovidas por Federações ou Confederações 
estar vinculado a um clube. Mesmo ligas consideradas in-
dependentes, coordenadas por clubes e não por federação 
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ou confederação, tendem a manter a estrutura clubística 
e, muitas vezes, associam-se à federação ou confederação 
para ter um respaldo político para o desenvolvimento de 
determinada modalidade. 

A explicação pode ser parcialmente fundamentada na legisla-
ção esportiva nacional, pois desde a década de 40, quando o 
Decreto-Lei n° 3.199/41 regulamentou que os clubes, denomi-
nados como associações desportivas na legislação, seriam as 
entidades básicas da organização nacional dos desportos e 
que constituiriam os centros onde o esporte seria ensinado e 
praticado (BRASIL, 1941). Isso foi se consolidando paulatinamente 
ao longo das décadas com a reprodução dos mecanismos legais 
posteriores, nomeadamente sobre o que diz respeito ao esporte 
competitivo federado. 

Todavia, para nosso estudo, há de se considerar também 
que, antecedendo ao Decreto-Lei n° 3.199/41, houve um pro-
cesso de profissionalização do futebol nas décadas de 20 e 
30, adotado por uma parte dos grandes clubes socioesporti-
vos daquela época e repudiada por outra parte que defendia 
o amadorismo (PRONI, 1998a). A cisão nos interessa na medida 
de podermos identificar e distinguir os objetivos dos clubes 
poliesportivos que têm futebol profissional como principal 
atividade dos demais clubes socioesportivos, sobretudo pela 
dessemelhante dimensão econômica enfrentadas pelas duas 
realidades. Sendo mais preciso, analisar o processo de profissio-
nalização e mercantilização das equipes participantes do cam-
peonato nacional de basquete masculino no Brasil deve atentar 
para as distinções e semelhanças entre esses dois modelos de 
clubes socioesportivos.

Além dessas duas possibilidades de clubes socioesporti-
vos que podem estar em sintonia com as empresas, Beneli (2007, 

p. 85) recorda que alguns times são provenientes de interação 
entre clubes, prefeituras e empresas:

No entanto, a célula básica no basquetebol brasileiro (clube), 
a partir dessa lógica mercantil, estabeleceu-se através de 
combinações, com disputas entre estruturas distintas. Clubes 
desempenhando sua posição enquanto instituição de funda-
mentação da modalidade, empresas intervindo diretamente 
nos clubes ou associações entre clubes e empresas, e ainda 
equipes representando órgãos públicos ou estabelecendo 
parcerias (prefeituras, clubes e empresas). Assim com dife-
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rentes interesses desenvolvem-se a valorização econômica e 
as transformações na característica clubística do país.

Galatti (2010) também cita o aparecimento do novo modelo de 
instituição no campo esportivo, com a presença de algumas 
particularidades que o distinguem dos seus predecessores 
como, a ausência de sede própria, a utilização de aparelhos 
esportivos estatais para suas atividades, o financiamento pelo 
poder público e o escasso número de associados. 

Esse mecanismo de envolver o poder público municipal 
com uma equipe competitiva profissional é um tanto comum nas 
cidades do interior, em muitos casos existe uma dependência 
dos recursos estatais (BARLOW; FORREST, 2015). Mas, o que cabe 
enfatizar aqui é a existência de um terceiro padrão, diferente 
dos dois primeiros, e que tira a exclusividade deles em formar 
equipes esportivas de competições federadas. 

Baseados nessas argumentações, tentaremos demons-
trar que os clubes participantes dos NBBs obedecem a lógicas 
distintas segundo a sua conformação, seja um clube poliespor-
tivo tradicional, seja um clube poliesportivo que tenha o futebol 
como principal fonte de receita ou um clube especializado em 
basquete. Para tanto, parece relevante identificar caracterís-
ticas desses clubes em relação a tamanho, estrutura física e 
de pessoal e formas de captação de receitas.

A referência ao tamanho do clube tem ligação com a quan- 
tidade de associados, que nos indica ser capital à medida que 
clubes maiores têm uma quantia superior de potenciais con-
sumidores em relação aos congêneres com menor número 
de associados.

Battaglia (2003) oferece uma tipologia dos clubes em 
relação à quantidade de associados, mais especificamente 
aqueles que detêm o direito de frequentar as dependências 
do clube, classificando como pequenos aqueles que possuem 
até 5.000 associados, como médios se possuírem entre 5.001 
e 15.000 e considera grandes os clubes com mais de 15.000 
associados. Apesar de a definição destes limites não ter sido 
baseada em algum fundamento teórico e nem com o objetivo de 
qualificar os clubes como melhor ou pior, ao menos ela permite 
mapear uma questão aparentemente importante na mercanti-
lização das equipes participantes dos NBBs, a quantidade de 
potenciais consumidores.
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A segunda característica dos clubes que pode influen-
ciar na sua mercantilização diz respeito à estrutura física que 
possuem, dado que as instalações esportivas utilizadas para 
sediar os jogos do NBB têm de cumprir certas exigências, e 
também devem ser levadas em consideração as possibilidades 
de explorá-las comercialmente. O estudo de Barros (2016) pontua 
duas situações acerca de alguns clubes paulistanos: de um lado, 
os clubes são proprietários dos terrenos onde desenvolvem 
suas atividades; de outro, são apenas comodatários, ou seja, 
utilizam um terreno do poder público municipal sem ter a pro-
priedade do mesmo. Destarte, queremos salientar que clubes 
sem ginásios próprios podem ter maiores restrições ao montar 
seu plano de negócio, devido à obediência às normatizações 
da instituição que cede a instalação e ao possível aumento de 
custo para montar e desmontar as estruturas publicitárias 
a cada partida. 

Por fim, importa compreender quais as possibilidades 
existentes para os clubes socioesportivos, ligados ao futebol 
ou não, e dos clubes especializados em basquete auferirem 
receitas para custear a participação da equipe nos NBBs. 

Barros (2016, p. 116), ao pesquisar os clubes socioesporti-
vos de São Paulo, constata que: 

Em todos os clubes entrevistados, a principal fonte de receita 
são as Contribuições Sociais. Como segunda fonte de receitas 
aparecem os eventos promovidos pelo Clube e os pagamentos 
de aulas e cursos disponibilizados pelos departamentos de 
esportes, social e cultural.

Com o incremento das receitas necessárias para ter uma equipe 
representativa no esporte competitivo federado a partir da 
década de 90, Galatti (2010, p. 130 e p. 153) recorda as dificuldades 
que os clubes socioesportivos enfrentaram para obter o finan-
ciamento para participar dos campeonatos nacionais, porque os 
recursos das mensalidades dos associados eram insuficientes e 
a entrada de patrocínio de empresas privadas como parceiras 
tinha alguns entraves. A autora enfatiza que:

[...] o clube sócio-esportivo tem características diferenciadas 
de outras associações de fomento ao esporte, pelo fomento 
financeiro e afetivo de seus associados, reunindo interesses 
internos diferentes dos interesses mercadológicos de em-
presas patrocinadoras. [...] Ao inserir capital originário de 
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não sócios (como patrocínios comerciais ou financiamentos 
estatais) o clube passa a ter que estabelecer relações de troca 
que podem ameaçar sua autonomia e, por conseqüência, a 
identidade do clube. Por outro lado, podem viabilizar ações 
que de outra maneira não aconteceriam, como o desenvol-
vimento do esporte profissional.

Diante dessa nova realidade, os clubes socioesportivos mostram 
estar atentos às suas particularidades no momento de decidir 
os mecanismos de captação de recursos.

O financiamento dos clubes socioesportivos que têm 
o futebol como principal atividade11 apresentam uma dinâmica 
particular, pois o espetáculo esportivo é um produto consoli-
dado, que gera receitas significativas para o clube. Nesse am-
biente existe uma gama ampliada de fontes de receitas. Um 
estudo de Aidar (2010), utilizando dados da Casual Auditores 
Independentes, relata que as origem das receitas dos clubes de 
futebol advinham de transferências de jogadores (28%), direitos 
de transmissão de TV (24%), social e amador (13%), patrocínio 
(11%), bilheteria (11%) e outros segmentos (12%). 

Se de um lado, para os clubes de futebol, o leque de op-
ções para angariar recursos é mais amplo, de outro, o direciona-
mento destes mesmos recursos tem sido prioritariamente para 
uso do departamento de futebol profissional. Assim, equipes 
de basquete no interior destas entidades serão, por um bom 
tempo, o lado dominado dos embates existentes pelas receitas 
financeiras, necessitando de negociações independentes.

Ao comparar com as realidades relatadas, as estratégias 
dos clubes especializados em basquete não conseguem explorar 
as transferências de jogadores que os clubes de futebol, nem 
arrecadar um montante expressivo por meio da mensalidades 
dos associados, suscitando a necessidade de focar especial-
mente na comercialização de diferentes tipos e tamanhos de 
patrocínios, venda de ingressos, de direitos televisivos e de 
produtos licenciados e na criação de novas fontes de receitas.

Uma das alternativas para desenvolver o esporte no 
interior dos clubes é a utilização de recursos públicos com 
auxílio dos benefícios disponíveis na legislação esportiva como 
o Time Mania, regulamentado pela Lei n° 11.345/06, pelo qual 
um por cento deve ser destinado a projetos aprovados pelo 
Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), ou ainda pela Lei n° 11.438/06, 
mais conhecida como Lei de Incentivo ao Esporte, que permite 
que empresas e pessoas físicas doem parte de seu Imposto 

11.   Os clubes socioesporti-
vos que têm no futebol a sua 
principal atividade esportiva 
e fonte de receita nomeare-
mos como “clubes de futebol” 
a partir de agora, para dife-
renciá-los dos demais clubes 
em função das particularida-
des e características. 
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de Renda a projetos esportivos devidamente aprovados pelo 
Ministério do Esporte (BRASIL, 2006a, 2006b).

Além dos recursos públicos da esfera federal, existem 
inúmeros municípios e estados brasileiros que oferecem finan-
ciamento a projetos esportivos, ampliando as fontes de fomento 
ao esporte. Ainda que boa parte da legislação não permita a 
aplicação de recursos públicos no esporte profissional, há a pos-
siblidade de financiar as categorias de base, que indiretamente 
podem contribuir na expansão dos potenciais consumidores dos 
espetáculos esportivos profissionais e auxiliar na formação de 
atletas que possam futuramente atuar no NBB.

Ao falar de financiamento do esporte profissional, há de 
se destacar uma diferença importante entre o esporte profissio-
nal americano e o do Brasil. Lá, os times das grandes ligas (NBA, 
NFL, NHL e MLB12) são franquias, entidades privadas com fins 
lucrativos, pertencentes a um dono, uma empresa ou um grupo 
de sócios (COAKLEY, 2007), distintamente daqui, em que a grande 
maioria dos times ainda são associações ou clubes, controladas 
por dirigentes eleitos pelos seus associados (GIULIANOTTI, 2002).

Embora no Brasil os clubes socioesportivos, em sua 
quase totalidade, não tenham o lucro financeiro como objetivo 
final, a crescente preocupação em profissionalizar as estru-
turas do espetáculo esportivo tem transformado as institui-
ções esportivas brasileiras, aproximando o campo esportivo 
do campo econômico.

Considerando que a criação da LNB transfere para os 
clubes uma série de decisões a serem tomadas em conjunto 
para o desenrolar normal da competição, compreendemos que 
a concorrência cooperativa em um sistema econômico capita-
lista é uma das especificidades do esporte, pois, para um clube 
esportivo, é interessante a existência de rivalidades, concorrên-
cias e disputas, pois as mesmas são importantes para alavancar 
a mercantilização da competição esportiva. Distintamente do 
que acontece no mundo corporativo, em que as empresas pro-
curam eliminar seus concorrentes, no esporte a coexistência 
dos mesmos é saudável e, por que não dizer, necessária. Em 
certa medida, os grandes derbys do futebol brasileiro, Fla-Flu, 
Grenal, Atletiba, Corinthians e Palmeiras, Atlético Mineiro e 
Cruzeiro, são a evidência de que os clubes podem e devem 
atuar como parceiros para explorar economicamente esta ri-
validade (SOUZA, 2014).

Lopes (2014) destaca que as entidades se relacionam 
obedecendo a uma dicotomia, pois, de um lado, estimulam a 

12.   NHL é a sigla que corres-
ponde a National Hockey 
League, a Liga norte-ame-
ricana de Hóquei, e MLB é 
a sigla da Liga norte-ame-
ricana de Beisebol, Major 
Baseball League. 
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rivalidade e concorrência esportiva com outras equipes e, de 
outro, atuam solidariamente com os meios de comunicação 
de massa, na divisão das cotas de patrocínio, na definição de 
tetos salariais de atletas etc. Assim, a existência dessa par-
ticularidade contribui na compreensão deste espaço social 
como um campo, pois Bourdieu (1983) apregoa que, dentre as 
propriedades de um campo, está a necessidade de os agentes 
rivais circunscritos em um determinado campo serem cúmplices 
em algumas situações.

Aliás, os clubes têm papel de destaque pelo grau de 
excitação que provocam nos torcedores em partidas em que 
a rivalidade é historicamente elevada (COLLIGNON; SULTAN, 2014; 

SOUZA, 2014). Para perceber que não é uma relação determinista, 
é imprescindível compreendermos a relevância dos fatores que 
motivam ou inibem essas pessoas a comparecer e/ou consumir 
uma competição esportiva e seus derivados. Afinal, em últi-
ma análise, esses consumidores impactam financeiramente os 
agentes e instituições já elencados, seja elevando a audiência, 
adquirindo assinatura de canais pagos, consumindo conteúdo 
patrocinado, frequentando aos ginásios, comprando produtos 
licenciados, sendo alvo da publicidade de empresas patrocina-
doras no ginásio e nas mídias etc. 

Assim, ainda que não seja o objeto concreto de nossa 
análise, faz-se necessário o entendimento das motivações e 
interesses dos torcedores/consumidores do esporte-espetá-
culo. Inúmeros estudos foram promovidos no campo esportivo 
com esta intenção (BISCAIA; CORREIA; ROSADO, 2010; GRAY; WERT-GRAY, 

2012; KIM; TRAIL, 2010). Essas pesquisas sobre a motivação para o 
consumo estão inseridas em uma área de estudos chamada de 
comportamento do consumidor, o qual vai além do estudo do 
ato de comprar, abrange a forma como nós sentimos a respeito 
de nós mesmos e em relação aos outros pelo fato de possuir 
ou não possuir algo, sobretudo se a opção for a utilização do 
paradigma interpretativista ou pós-modernista, que enfatiza 
a importância da experiência simbólica e subjetiva, isto é, os 
indivíduos construindo seus próprios significados baseados em 
suas vivências singulares (SOLOMON, 2011).

Os estudiosos do comportamento do consumidor de-
tectaram a importância do aspecto emocional no consumo do 
esporte, e o modelo defendido por Trail e James (2001) sugere a 
análise de oito motivos para o consumo do esporte: a realização, 
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a estética, o drama, o escape, o conhecimento, as habilidades 
físicas, o social e a família. 

Para o autor, um dos motivos que leva uma pessoa a 
consumir produtos esportivos é a “realização”, pois o indiví-
duo sente-se realizado ou orgulhoso com as vitórias de sua 
equipe, ou seja, ele transfere para si o resultado esportivo da 
equipe para a qual torce como se dela fizesse parte. Trail e 
James (2001) entendem que vários torcedores/fãs são levados 
a consumir o esporte por apreciar a beleza, a graça, a “estéti-
ca” da modalidade. 

Um terceiro aspecto que estimula o consumo de pro-
dutos, serviços ou espetáculos esportivos é o “drama”, carac-
terizado pela incerteza do resultado de um evento esportivo, 
que prende a atenção do espectador e insere momentos de 
tensão até o encerramento do jogo. Elias (1992) já alertava para 
a importância deste componente por meio da sugestão do equi-
líbrio competitivo para segurar ao máximo o desfecho do jogo.

Derivado do drama, o “escape” é elencado por Trail e 
James (2001) como mais um motivo dos espectadores esporti-
vos, uma vez que o jogo proporciona uma diversão que libera 
a tensão, ou seja, assistir a uma partida esportiva pode servir 
como um escape emocional, um tipo de liberação do stress 
cotidiano. Isso se pensarmos que são poucos os ambientes 
em que se é permitido gritar de alegria, pular e abraçar em um 
ponto de sua equipe ou ainda se emocionar publicamente em 
uma derrota em uma decisão de campeonato.

Os autores indicam que existem torcedores que se mo-
tivam a consumir uma partida por causa do “conhecimento”, 
traduzido pela satisfação dos torcedores em aprender com 
desenvolvimento do jogo. As “habilidades físicas” dos jogado- 
res também são apreciadas pelos espectadores do esporte. 
Movimentos precisos, arranques velozes, mudanças de direção 
desconcertantes, superação sobre os adversários, combate de 
estratégias, enfim, os espectadores admiram quando as compe-
tições esportivas são disputadas por atletas com performances 
atléticas espetaculares. 

Torcedores também se satisfazem com as partidas es-
portivas por encontrar um ambiente para falar, interagir e se 
relacionar com outras pessoas, elemento denominado por Trail 
e James (2001) de “social” e, por fim, os autores citam o aspec-
to “família”, uma vez que os espectadores de esporte utilizam 
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eventos esportivos como possiblidade de aproveitar momentos 
com seus familiares. 

 Com algumas sutis diferenças, Funk (2008) se ampara 
em um estudo de James et al. (2006), no qual os autores repre-
sentaram o conjunto de necessidades e benefícios principais 
para motivar as pessoas a consumirem esporte por intermédio 
de um modelo batizado de “Sportway Motives”, que incluía 
socialização, performance, excitação, estima e diversão. A se-
guir, além de apresentar o entendimento destas categorias na 
ótica de Funk (2008), optou-se por acrescentar uma reflexão 
relacionando estas categorias com interpretações possíveis a 
partir das especificidades do esporte.

De acordo com Funk (2008), a socialização está ligada 
ao desejo de interação social. Os indivíduos são motivados a 
procurar experiências no esporte devido às oportunidades de 
incrementar as relações humanas com outros espectadores, 
participantes, amigos e familiares. Assim, o espectador in loco 
ou o telespectador, ao assistir a uma competição esportiva, 
busca repartir os sentimentos do jogo com outras pessoas de 
seu convívio, consome, portanto, ainda que indiretamente, a 
oportunidade de estreitar relacionamentos.

A categoria performance representa a procura por opor-
tunidades de apreciar a graça, habilidade, destreza dos mo-
vimentos atléticos e fisiológicos (FUNK, 2008), o que explica a 
procura por competições de alto nível, em que os atletas são 
especializados, extensivamente treinados para realizar mo-
vimentos e ações inimagináveis para as pessoas comuns. As 
ações espetaculares chamam a atenção do espectador comum, 
todavia, os que são envolvidos na prática cotidiana do alto 
nível, muitas vezes enxergam dificuldades muito maiores que 
passam despercebidas aos olhos destreinados. No basquete, 
lances como as enterradas e as cestas de três pontos são os 
momentos mais explorados pelas emissoras de televisão, mas 
os torcedores também valorizam situações em que os joga-
dores demonstram garra e força de vontade (HIRATA; PÉPECE; 

STAREPRAVO, 2017).
O fator excitação representa o desejo por estímulo in-

telectual. Os indivíduos procuram no esporte possibilidades de 
ação mental e condições de incerteza criadas nos espetáculos 
esportivos (FUNK, 2008). A incerteza do resultado é um aspecto 
muito presente nas partidas esportivas, sendo estimuladas 
pelas mudanças de regras e regulamentos a fim de equilibrar 
as disputas e tornar incerto quem vencerá o confronto, o que 
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o torna mais excitante. Participantes de torcida organizada 
sugerem que o fato de participarem ativamente do jogo com 
seus cantos, gritos e movimentos faz com que possam demons-
trar e sentir a excitação com mais intensidade que os demais 
torcedores (HIRATA; PÉPECE; STAREPRAVO, 2017).

A estima, por sua vez, indica que as pessoas são motiva-
das a procurar no esporte experiências de realização e desafio, 
que produzam uma sensação de domínio e elevem o sentimento 
pessoal e coletivo de autoestima (FUNK, 2008). Gray e Wert-Gray 
(2012) sugerem que a identificação com o time provoca notá-
veis resultados no comparecimento às partidas, na compra de 
mercadorias do time, na comunicação “boca a boca” sobre a 
equipe e, também, na audiência em partidas televisionadas. A 
identificação pode ser alcançada pelo pertencimento a uma 
determinada cidade ou país, pela identificação com um time es-
pecífico, ou ainda com sua memória, pois as experiências vividas 
no esporte durante a juventude contribuem para a formação 
de um público consumidor futuro. Para os jovens praticantes, 
os atletas de alto nível são modelos para o desenvolvimento 
de suas habilidades e, para os ex-atletas, assistir jogos do es-
porte que praticavam proporciona conexões com as imagens 
e experiências de sucesso que vivenciaram em sua juventude 
(COAKLEY, 2007).

Por fim, a diversão é a categoria que expressa o desejo 
pelo bem estar mental, por intermédio do qual os indivíduos são 
motivados a procurar no esporte experiências em que possam 
se afastar do cotidiano de trabalho e da rotina diária (FUNK, 2008). 
Hirata, Pépece e Starepravo (2017) comentam que os torcedo-
res organizados apresentam um traço de ansiedade pré-jogo, 
fazendo com que sua rotina em dia de jogo seja acompanhada 
de um sentimento de tensão.

Essas cinco dimensões representam um conjunto co-
mum de motivos encontrados em estudos anteriores na litera-
tura esportiva e, por isso, além de possuir suporte teórico, é útil 
na prática para entender por que as pessoas se engajam nas 
atividades de consumo esportivo e, certamente, contribuem 
a entender como o esporte se transforma para atender estes 
tipos de demandas.

Elias (1992, p. 40) contribui nesse sentido, ao questionar: 
“Que espécie de sociedade é esta onde cada vez mais pessoas 
utilizam parte do seu tempo de lazer na participação ou na 
assistência a estes confrontos não violentos de habilidades cor-
porais a que chamamos ‘desporto’?”. Baseado em explicações 
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psicossociais, o autor considera que algumas necessidades de 
cunho emocional dos indivíduos podem ser supridas por meio 
do esporte. Para tal empreitada, entendemos que o pensamento 
de Norbert Elias, na perspectiva da “busca da excitação no la-
zer”, a qual tenta explicar que os indivíduos utilizam o esporte 
para suprir a necessidade de liberar as tensões acumuladas 
na vida diária, é a que melhor se adequa à linha de raciocínio 
que queremos estabelecer.

Elias (1992) entende ser possível utilizar o esporte-es-
petáculo, seja como praticante, seja como espectador, como 
um meio para contrabalançar as tensões derivadas do stress, 
uma vez que este segmento do esporte estimula a produção 
de um “descontrole controlado de emoções”, ou, dito de outra 
forma, o esporte proporciona uma tensão mimética13 agradável, 
que, por sua vez, provoca uma excitação crescente, podendo 
atingir um ápice de sentimento de êxtase, catártico14. Para o 
autor, estas sensações podem favorecer o alívio do estresse, 
característica inerente aos indivíduos pertencentes às socie-
dades contemporâneas. 

Para ser fiel ao pensamento do autor, vejamos suas  
palavras:

O desporto, tal como outras atividades de lazer, no seu qua-
dro específico pode evocar através dos seus desígnios, um 
tipo especial de tensão, um excitamento agradável e, assim, 
autorizar os sentimentos a fluírem mais livremente. Pode con-
tribuir para perder, talvez para libertar, tensões provenientes 
do stress. O quadro do desporto, como o de muitas atividades 
de lazer, destina-se a movimentar, a estimular as emoções, 
a evocar tensões sob a forma de uma excitação controlada 
e bem equilibrada, sem riscos e tensões habitualmente re-
lacionadas com o excitamento de outras situações da vida, 
uma excitação mimética que pode ser apreciada e que pode 
ter um efeito libertador, catártico, mesmo se a ressonância 
emocional ligada ao desígnio imaginário contiver, como ha-
bitualmente acontece, elementos de ansiedade, medo – ou 
desespero. (ELIAS, 1992, p. 79)

Em consonância com esta perspectiva, apesar de não trabalhar 
com os conceitos de mimese e catarse, temos o pensamento de 
Morin (1969, p. 124), que também consegue vislumbrar no espor-
te uma possibilidade de liberar de forma pacífica os instintos 
naturais de violência reprimidos pela sociedade:

13.   Elias (1992) utiliza o ter-
mo mimético no esporte 
para se referir ao fato de ele 
imitar uma luta da vida real, 
onde é possível às pessoas 
experimentarem uma sensa- 
ção de excitação de uma lu- 
ta, mas sem os seus riscos e 
perigos inerentes.

14.   O conceito de catarse é 
utilizado por Elias (1992) e está 
ligado ao êxtase experimen-
tado ao final de um confronto, 
como se fosse o fruto da ten-
são vivenciada para atingir o 
resultado final.
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[...] há, nas nossas sociedades, um setor crescente de des-
cargas agressivas físicas: é o esporte. Atualmente, pode-se 
mesmo considerar o esporte como a única saída concreta 
para o instinto de combate. Em sentido mais amplo, só uma 
civilização de jogos seria capaz de drenar inofensivamente a 
enorme necessidade de afirmação ofensiva reprimida.

Complementando este raciocínio, Elias (1992) argumenta que, na 
sociedade contemporânea, o comportamento das pessoas se 
caracteriza por um autocontrole sobre suas emoções, notada-
mente em espaços públicos. Diferentemente das crianças, que 
possuem liberdade para se expressar com mais entusiasmo e 
intensidade, dos adultos, espera-se que, caso sejam protago-
nistas de cenas de desespero, violência ou gestos exagerados 
de alegria, o façam na esfera íntima, pois geralmente, quando 
ocorre diante de uma audiência mais ampla, podem causar 
embaraço a quem assiste e arrependimento a quem se permitiu 
dominar pela excitação.

Entretanto, é no esporte que, segundo sugere Elias, 
o descontrole sobre as emoções tem certa autorização para 
ocorrer. Assim, os gritos e gestos exagerados de felicidade de 
um atleta após uma conquista ou o choro desesperado por um 
fracasso esportivo, por mais extravagante que possa parecer, 
são bem aceitos pela sociedade no campo esportivo, pois re-
presentam a catarse. Em contrapartida, as mesmas atitudes 
dentro de outro contexto poderiam sugerir aos espectadores 
da cena exagerada uma noção de desajustamento social.

Dessa maneira, ao aliar o extravasamento das emoções 
ao entendimento da sociedade de que o esporte é um “lugar” 
em que isso é permitido, o esporte passa a ter um espaço de 
destaque no campo do lazer.

Os argumentos de Elias (1992) e Morin (1969) nos ajudam 
a identificar alguns motivos pelos quais as pessoas passam a 
usar seu tempo de lazer para praticar ou assistir espetáculos 
esportivos. As explicações mostram que, em certa medida, o es-
porte auxilia a atender necessidades psicológicas, físicas e so-
ciais dos indivíduos. Entretanto, apesar de ser insuficiente para 
ilustrar por si só como o esporte se transformou nos moldes 
que temos hoje, é um ponto de partida para compreender por 
que a indústria do entretenimento aposta no esporte como um 
produto crescentemente consumido em todo o planeta e serve 
como informações essenciais para os agentes e instituições 
que pretendem prosperar no campo do esporte-espetáculo. 
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Outro segmento que tem papel central no subcampo 
do basquete brasileiro está relacionado aos atletas. Lopes 
(2014) sugere que os atletas são os principais responsáveis pe-
las competições, isto é, sem atletas não há competição. No 
entanto, o autor imputa aos atletas a função de herói ou vilão 
das contendas esportivas, os quais, por serem pessoas públi-
cas, acabam sendo transformados em protagonistas dos meios 
midiáticos e publicitários, tal como sugere Morin (1969) ao tra-
tá-los como “olimpianos”, no sentido de “semideuses”, heróis, 
os quais se transformam em alvos de projeção e identificação 
dos espectadores. 

A projeção e identificação dos espectadores com os 
grandes ídolos esportivos não parecem ser atitudes recentes. O 
que mudou foi o grau de exposição ao qual eles são submetidos, 
em função da importância destinada ao esporte na indústria do 
entretenimento e o maior alcance dos meios de comunicação 
de massa, que explora, além do desempenho esportivo, a vida 
pessoal dos atletas de destaque. Prieto (2013) recorda que a 
criação de grandes ídolos esportivos tem ligação direta com o 
consumo de produtos, uma vez que as empresas têm tentado 
vincular suas marcas e produtos a imagem dos esportistas.

Esse protagonismo que os atletas vêm desempenhando 
no esporte-espetáculo há muito tempo não foi valorizado eco-
nomicamente ou foi subvalorizado, em alguns casos ficavam até 
reféns de seus empregadores (COAKLEY, 2007), como na época em 
que imperava a Lei do Passe no Brasil (BRASIL, 1976) e que havia 
legislação semelhante em outros países. A referida lei indicava 
que um jogador de futebol profissional podia ficar vinculado a 
um clube mesmo após o término do contrato, inclusive sem 
direito de receber salário, o que causou casos emblemáticos 
de inconformismo e debates jurídicos, como os de Afonsinho e 
Edmundo15. Progressivamente, os atletas foram conquistando 
possibilidades de ser melhor recompensados, notadamente em 
função da sua exposição midiática e poderem ser responsáveis 
por atrair uma legião de fãs e potenciais consumidores.

No entanto, ainda existem resquícios do poder controla-
dor sobre os atletas, como o draft16 das ligas profissionais norte-

-americanas, justificado pelos donos de time como mecanismo 
para manter o equilíbrio competitivo entre as equipes (COAKLEY, 

2007). Em certa medida, demonstra contradição com o mercado 
livre, mas vai ao encontro do pensamento de Coakley, crítico 
do modelo de gestão das ligas profissionais norte-americanas 
que remetem a cartel.

15.   Nesses dois casos emble-
máticos, os jogadores tiveram 
dificuldades de exercer o di-
reito de atuar em um clube 
de sua escolha: Afonsinho e 
Edmundo sintetizam como o 
passe escraviza o atleta de 
futebol. Essas duas histórias 
estão descritas em porme-
nores em uma obra de FLO-
RENZANO, J. P. Afonsinho e 
Edmundo: a rebeldia no fu-
tebol brasileiro. São Paulo: 
Musa Editora, 1998. 

16.   Processo de recrutamento 
de atletas oriundos geralmen-
te das ligas universitárias ame-
ricanas, mas que pode abran-
ger ligas estrangeiras também. 
O critério para ordenar as esco-
lhas se baseia na classificação 
final da temporada anterior 
oportunizando melhores con-
dições às equipes pior classifi-
cadas, tentando assim equili-
brar tecnicamente as equipes.
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Quando a NBA implanta o teto de gastos com salários 
de atletas, também busca prevenir o desequilíbrio competitivo, 
uma vez que essa prática dificulta a concentração dos prin-
cipais jogadores em uma só equipe (ANDREFF, 2011). As equipes, 
ao ultrapassar o teto, são obrigadas a pagar uma taxa que é 
repassada às equipes de menor orçamento a fim de reequili-
brar as forças. Ou seja, a entidade em certa medida restringe 
a livre movimentação dos jogadores em prol de tornar a com-
petição mais atraente.

No Brasil, um mecanismo muito utilizado pelos clubes 
esportivos para reforçar seu elenco é a contratação de atletas 
estrangeiros. Mesmo na NBA, localizada no país que mais ex-
porta atletas para o resto do mundo, a quantidade de atletas 
estrangeiros contratados tem aumentado ao longo dos anos. 
A contratação de atletas estrangeiros, além de elevar o nível 
técnico da competição, é um atrativo a mais para os torcedores. 

A necessidade de ter atletas de elevado nível técnico 
para que o espetáculo esportivo seja atrativo perpassa um 
problema estrutural existente para a formação de atletas no 
Brasil. É um tema que tem sido pouco estudado e, portanto, ca-
rece de informações a respeito dos melhores caminhos para se 
desenvolver atletas de alto rendimento em nosso país (DARIDO DA 

CUNHA et al., 2017). Embasados em dados empíricos relacionados 
a atletas participantes do NBB7 (2014/2015), os autores sugerem 
investimentos em processos de iniciação esportiva em contex-
tos como escola, projetos sociais e programas privados e de 
prefeituras, além de reforçar a importância dos clubes como 
ambiente para o desenvolvimento de competições esportivas 
em idades iniciais. O estudo apontou também a centralização 
da formação dos jogadores nos estados de São Paulo e Minas 
Gerais e, por isso, reporta a necessidade de descentralizar e 
ampliar a promoção do basquete em outras regiões. 

Para além da formação de um contingente de potenciais 
jogadores para os NBBs, as sugestões acima são importantes 
para a massificação da modalidade enquanto prática. Um vo-
lume aumentado de jovens praticantes de basquete pode ser 
transformado em simpatizantes e consumidores do espetá-
culo esportivo promovido pela LNB e seus filiados, sobretudo 
pela criação de memórias afetivas ligadas à modalidade. A es-
tratégia da NBA aponta na mesma direção. Uma reportagem 
de Lucas Pastore (2018), sobre o aumento do investimento da 
NBA no Brasil, apresenta o relato de Daniel Soares, diretor de 
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operações de basquete da NBA na América Latina, em que o 
dirigente argumenta: 

Então, o que a gente visa na verdade é ter mais praticantes 
do esporte, mais consumidores do esporte, porque tudo isso é 
importante no sistema. É o cara que consome na televisão, é 
o cara que vai ao ginásio ver os jogos. Então, isso tudo passa 
pelo começo de jogar. A gente parte do princípio que se você 
teve contato com o esporte quando criança, você já gosta do 
esporte. Então, essa realmente é a ideia.

O intuito de incluir os atletas na nossa discussão respalda-se 
nos aspectos mercantis atinentes, em parte como integrante de 
um espetáculo esportivo que será melhor e mais atrativo quanto 
melhor forem os atletas, em parte sobre a sua remuneração 
que impacta o orçamento dos clubes e o balanço competitivo 
dos campeonatos esportivos.

Os meios de comunicação de massa também são tra-
tados como os maiores responsáveis pelo sucesso do esporte 
no meio do entretenimento (BRACHT, 2005; COAKLEY, 2007; GIOVANNI, 

2005; LOPES, 2014; PRONI, 1998b; SILVA, 1991), principalmente com sua 
evolução tecnológica. Ao lado dos comunicadores, que auxiliam 
a dar emoções e dramaticidade às imagens, os meios de co-
municação atuam em uma simbiose com o esporte para atuar 
no meio publicitário e na produção de eventos esportivos que 
preencham sua grade de programação.

Para Morin (1969), a televisão tem uma importância capi-
tal para a cultura de massa, especialmente no que diz respeito 
à espetacularização. Não que antes os espetáculos não fossem 
valorizados como uma opção de lazer, mas a televisão tornou 
o espetáculo esportivo um evento planetário, sobretudo, pela 
expansão do alcance territorial que a mesma atingiu e, por 
conseguinte, passou a ser alvo do mercado publicitário, como 
pode se perceber na fala de Morin (1969, p. 109):

A cultura de massa [...] desenvolve no imaginário e na infor-
mação romanceada os temas da felicidade pessoal, do amor, 
da sedução. A publicidade propõe os produtos que asseguram 
bem-estar, conforto, libertação pessoal, standing, prestígio, 
e também sedução. Essa complementariedade concerne ao 
mesmo tecido humano que é a vida privada. Daí a estreita 
ligação entre publicidade e cultura de massa. A publicidade 
apadrinha tão bem a cultura de massa (programas de rádio e 
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televisão, competições esportivas) quanto é apadrinhada por 
ela. A cultura de massa é o terreno onde a publicidade obtém 
sua maior eficácia, e, inversamente, os orçamentos publici-
tários das grandes firmas criam os programas de rádio, os 
filmes publicitários, isto é, todo um setor da cultura de massa. 
A cultura de massa, em certo sentido, é um aspecto publi-
citário do desenvolvimento consumidor do mundo ocidental. 

A cumplicidade entre a cultura de massa e a publicidade, anun-
ciada por Morin na década de 60, se mostrou primordial para 
o crescimento da mercantilização do esporte, haja vista os pa-
trocínios de grandes corporações se configurarem atualmente 
como um dos pilares das receitas recebidas pelas equipes e 
eventos esportivos (KEARNEY, 2003), conforme também relatado 
por Afif (2000, p. 113):

Para os esportes mais prósperos, os direitos televisivos es-
tão hoje no centro de uma lucrativa rede de negócios que 
movimenta bilhões de dólares anualmente – de forma direta 
e indireta. Com isso, todos os setores do segmento ganham: 
jogadores, agentes, organizadores de eventos, anunciantes, 
patrocinadores e as próprias emissoras de televisão.

Collignon e Sultan (2014) mostram as formas de atuação da tele-
visão no fluxo do dinheiro ligado ao espetáculo esportivo. Para 
os autores, a televisão remunera uma determinada entidade 
esportiva ao adquirir os direitos de transmitir um evento ou 
competição. Diante dessa aquisição, a emissora busca auferir 
lucros, especialmente de dois modos: primeiro, pela venda de 
anúncios publicitários a serem veiculados durante as chamadas 
e transmissão do evento. A título de exemplo, uma inserção 
de 30 segundos durante o Super Bowl, que é a partida final da 
NFL, custa aproximadamente 1,3 milhão de dólares (AFIF, 2000). 
A segunda opção seria a venda de pacotes por assinatura.

A venda de direitos de transmissão é uma das principais 
fontes de receita das grandes ligas esportivas pelo mundo, mas 
no Brasil apenas o futebol consegue contratos com valores mais 
substanciais. Essa realidade não se transfere para as demais 
modalidades esportivas profissionais, pois o apelo ainda é baixo 
e não gera audiência que justifique investimento das emissoras.

Ante as possibilidades atuais, os modelos de negócios 
das emissoras de televisão parecem basear-se prioritariamente 
em três alternativas: a primeira delas, mais tradicional, tem 



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

62

o foco voltado a financiar os eventos esportivos por meio de 
anunciantes; o segundo modelo, utilizado pelas TVs por assina-
tura, enfatiza a qualidade dos programas oferecidos e atende 
geralmente uma demanda segmentada e cuja audiência tem 
certa fidelidade dos espectadores. Geralmente, o consumidor 
adquire um pacote completo, ainda que só tenha interesse em 
alguns canais ou programas. Por fim, o modelo pay-per-view, 
em que o consumidor compra apenas o programa/evento que 
deseja, e assiste no horário em que ele está acontecendo ou 
no horário que assim desejar, o video on demand (VOD) (CESTARI; 

STOROPOLI, 2017).

Entretanto, nas últimas duas décadas, com a expansão 
de usuários de internet, os hábitos de consumo de conteúdo 
têm se alterado: 

"As pessoas querem ser cada vez mais transportadas para 
dentro do conteúdo e participar dos momentos conforme 
eles acontecem. E o Live é uma ferramenta que permite jus-
tamente essa experiência: a interatividade em tempo real. 
Hoje, 100 milhões de horas de vídeos são assistidas por dia 
no Facebook e vemos 10 vezes mais comentários nos vídeos 
ao vivo do que em vídeos tradicionais”, destaca Felipe Ko-
zlowski, líder de parcerias de esportes do Facebook no Brasil. 
(#NBBNAWEB..., 2016)

Assim, as redes sociais passaram a ser uma opção alternativa 
para as entidades e clubes esportivos se comunicarem com 
seu público, a tal ponto de se pôr em dúvida o protagonismo 
da televisão nesse campo, mesmo em transmissão de partidas. 
Baseado na repercussão da decisão de Athletico Paranaense e 
Coritiba transmitirem um jogo oficial do Campeonato Parana-
ense exclusivamente por meio da internet via streaming, após 
rejeitarem uma proposta da Rede Globo, Gasparetto e Barajas 
(2018) discutiram alguns pontos a respeito das possiblidades de 
uma mudança na forma de se transmitir o esporte no Brasil.

Os autores não acreditam que o streaming irá superar 
a televisão na questão mercantil, pois eles descartam a possi-
bilidade de a televisão faturar menos no curto prazo. Contudo, 
minimamente sugerem que pode ser uma forma de complemen-
to às receitas advindas das emissoras de televisão (GASPARETTO; 

BARAJAS, 2018). Caso realmente houvesse uma crescente mudan-
ça no comportamento dos torcedores, no qual eles trocassem 
acompanhar a sua equipe na televisão “tradicional” para assistir 
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via streaming, também se alteraria para menor os padrões de 
valores de negociação entre entidades esportivas e emissoras 
de televisão, que dificilmente seria suprida pelo aumento de 
recursos gerados pelo novo formato (GASPARETTO; BARAJAS, 2018).

Outro fator que Gasparetto e Barajas (2018) destacam é 
a complexidade de montar uma estrutura para as transmissões, 
as quais envolvem contratação de apresentadores, comenta-
ristas, repórteres e investimento para aquisição de aparelha-
gem para gravação e transmissão. Por outro lado, os autores 
sugerem que talvez o principal benefício do streaming para o 
futebol brasileiro seja a sua expansão internacional, pois os 
campeonatos domésticos brasileiros não possuem presença 
importante em outros mercados. Na mesma perspectiva, consi-
derando que as emissoras de televisão reforçam a monocultura 
do futebol, as outras modalidades podem utilizar o streaming 
para alcançar novos mercados, expandindo o seu público. Ou 
seja, as demais modalidades esportivas podem tentar alavancar 
sua exposição, que, ainda que não gere receitas, gera expo-
sição, que posteriormente pode ser usada como argumento 
em melhores negociações de patrocínio ou venda de alguma 
propriedade de marketing. 

Tendo como pano de fundo o que expusemos, a análise 
sobre a forma como o basquete brasileiro, mais especificamente 
a LNB, se organizou e se posicionou para enfrentar os desafios 
de aumentar sua popularidade, exposição e rentabilidade de 
seus negócios e de seus parceiros ao longo de sua existência 
nos dará indícios importantes para a compreensão do fenômeno 
que estamos discutindo. 

Por fim, trataremos das empresas patrocinadoras, as 
quais, especialmente nas últimas décadas, assumiram uma 
posição protagonista no campo esportivo. Proni (1998a) lembra 
que as primeiras empresas a adentrar o campo esportivo foram 
as fabricantes de material esportivo, inicialmente fornecendo 
equipamentos para os melhores atletas, tentando associar o 
mito olímpico à sua marca. Depois, aumentaram a abrangên-
cia de suas ações, ao negociar o fornecimento de material de 
forma exclusiva às federações nacionais, ou seja, de um lado, 
a multinacional esportiva tinha sua marca exposta em grandes 
competições internacionais, de outro, as federações espor-
tivas utilizavam os recursos para preparar adequadamente 
seus selecionados. 

Mais recentemente, a interação esporte e empresas se 
ampliou para outros segmentos, sobretudo na exposição de 
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marcas e produtos nos ambientes esportivos, o chamado pa-
trocínio, teoricamente conceituado por Cardia (2004, p. 24) como: 

uma relação de troca entre patrocinador e patrocinado, em 
que o primeiro investe de forma tangível (bens, serviços ou 
dinheiro) na organização ou celebração de um evento ou 
indivíduo, e recebe em troca espaços e facilidades para di-
fundir mensagens a um público mais ou menos determina-
do com a intenção de fazer promoção, criar goodwill, boa 
imagem ou vendas.

O conceito é amplo e serve para outras áreas comerciais além 
do esporte, como a música, o cinema e eventos de forma geral. 
Mas o cerne do pensamento do autor é a troca de um investi-
mento por publicidade, investimento esse que, quando aplicado 
no meio esportivo, compreendemos como patrocínio esportivo.

Em relação ao patrocínio a atletas, equipes, entidades 
e torneios esportivos, Proni (1998a) recorda que o mesmo só 
cresceu quando as grandes corporações entenderam que era 
mais econômico e eficaz associar sua marca a um evento de 
interesse da mídia do que utilizar os meios tradicionais de pu-
blicidade, e o esporte é um dos alvos preferidos nesse quesito. 

Quando o esporte assumiu um papel central na indústria 
do entretenimento, reunindo dezenas de milhares de pessoas 
no interior de um ginásio, ou milhões de pessoas em frente a 
uma televisão para assistirem a um espetáculo esportivo, as 
empresas vislumbraram a possibilidade de expor suas marcas 
e produtos nestes ambientes, assim como eram acostumadas 
a anunciar em revistas, jornais, rádio e televisão. 

Além de ser uma forma menos onerosa de publicidade, 
as principais razões pelas quais as empresas investem no es-
porte são: aumentar o reconhecimento da empresa/produtos, 
melhorar a imagem da empresa/produto, demonstrar respon-
sabilidade social, criar um centro de hospitalidade, incremen-
tar as vendas em curto e longo prazo e alimentar o orgulho e 
a motivação dos funcionários (CARDIA, 2004). O autor enfatiza 
que o patrocinador quer resultados, retorno e lucro para o 
investimento realizado, e certamente o mesmo se afastará se 
perceber objetivos não alcançados. 

Dentre as possíveis vantagens que o investimento em 
um patrocínio esportivo apresenta, destacam-se: o interes-
se nutrido por grande parte da população pelas competições 
esportivas; os valores ligados ao esporte e que podem ser 
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transferidos para a imagem dos patrocinadores como: emoção, 
saúde, vitalidade, juventude, esforço, determinação, supera-
ção, companheirismo, expectativa, paixão, orgulho, satisfação, 
emoção, entusiasmo, lealdade (fidelidade), vitória, derrota, ale-
gria, tristeza, medo, raiva, decepção e alívio; a possibilidade de 
reproduzir marketing de relacionamento com os simpatizantes 
de um time em função da fidelidade existente nos torcedores 
mais aficionados; a viabilidade de realizar ações de responsa-
bilidade social neste campo; a abertura para alavancar vendas 
de produtos e serviços por meio da exposição do time/atleta 
patrocinado nos meios de comunicação (LOIS, 2013). 

A pergunta que segue é: como isso pode ser posto em 
prática? Para atender aos interesses dos potenciais patroci-
nadores, as equipes e competições esportivas têm algumas 
formas mais tradicionais como a venda do naming rights17, a 
publicidade no local do evento e uniforme dos atletas, centros 
de hospitalidade para os patrocinadores e seus convidados, 
cerimônias oficiais, contato com celebridades e privilégio de 
venda de seus produtos (CARDIA, 2004). Além destas, a produção 
de conteúdo para as mídias sociais e a negociação de cotas de 
ingressos se destacam, dentre outras possibilidades, que no 
Brasil ainda carecem de maior criatividade (AFIF, 2000). 

Cabe aos gestores esportivos indicarem, mediante de 
uma boa prospecção de potenciais parceiros, quais os interes-
ses e objetivos deles, para, em um segundo momento, elabo-
rarem um plano a ser oferecido com as melhores opções que 
o clube/entidade dispõe para atender o patrocinador. Ou me-
lhor, se uma empresa objetiva melhorar o relacionamento com 
seus fornecedores, deve-se pensar em oferecer um camarote 
para a empresa recebê-los durante as partidas. Ou ainda, se 
a empresa patrocinadora quer exposição em âmbito nacional, 
uma boa opção pode ser a de espaços nobres e ampliados nos 
uniformes de jogo, nomeadamente se as partidas forem trans-
mitidas pela televisão. A atenção aos segmentos que o esporte 
atinge também pode ser um diferencial nesta identificação (LOIS, 

2013); assim, ao ter claro qual é o público que acompanha a mo-
dalidade, faz-se necessário detectar quais produtos/serviços 
são demandados por este público e eventuais empresas que 
trabalham com este ramo de negócio.

Collignon e Sultan (2014) sugerem que as marcas exito-
sas na área de marketing esportivo são aquelas que escolhem 
apropriadamente o seu parceiro, seja ele um clube, liga ou atleta, 
e ressalta a importância de escolher o tipo certo de parceria 

17.    Comercialização do no- 
me de um evento, arena es-
portiva, equipe ou projeto, 
com uma empresa patrocina-
dora, que adquire o direito 
de ter “batizado” com o seu 
nome ou de seu produto o 
respectivo item negociado.
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para seus objetivos, podendo ser um patrocínio oficial, um apoio 
ou um acordo de naming rights. Uma vez acertado o tipo de 
parceria, a ativação das marcas passa a ser o diferencial, so-
bretudo na era digital e das mídias sociais. 

Todavia, não basta ser eficiente na negociação dos pa-
trocínios esportivos: a entrega das propriedades prometidas e 
a posterior avaliação devem ser priorizadas, ou seja, mostrar 
objetivamente dados que indiquem o alcance dos objetivos da 
empresa patrocinadora, a fim de tornar mais longeva a parceria. 
Nesse sentido, Cardia (2004) lista inúmeros motivos para termi-
nar uma relação de patrocínio, tais como: a troca no comando 
das empresas e os novos executivos não serem entusiastas 
do marketing esportivo, crises financeiras, insatisfação com 
os resultados da parceria, redução no orçamento de marke-
ting da empresa, dentre outras possibilidades. Entretanto, o 
autor enfatiza que as parcerias podem ter um fim, mas que o 
motivo do rompimento da parceria nunca pode ser dado pelos 
responsáveis da equipe patrocinada.

Considerando que os patrocínios são as principais fon-
tes de receita do esporte profissional brasileiro, excetuando 
o futebol, são atribuições dos gestores de equipes/entidades 
esportivas: analisar os possíveis objetivos das empresas pa-
trocinadoras, as formas de colocar em prática os acordos e 
especialmente compreender a relevância de entregar com qua-
lidade as propriedades de marketing negociadas para tornar 
a parceria longeva.

Feito este mapeamento dos principais agentes e insti-
tuições que atuam no subcampo do basquete brasileiro, no-
meadamente na perspectiva do esporte-espetáculo, passemos 
a empreender nossos esforços em mostrar a lógica mercantil 
do campo esportivo, isto é, como os agentes e instituições 
estão se moldando para enfrentar o processo de espetacula-
rização do esporte.

1.4 ASPECTOS MERCANTIS 

Se é insuficiente teorizar que o crescente interesse da socie-
dade contemporânea pelos espetáculos esportivos é motivado 
exclusivamente por aspectos psicossociais, é inegável que os 
esportes têm se modificado para atender estas necessidades 
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e, dessa forma, serem consumidos/praticados por um maior 
contingente de pessoas.

Como anteriormente exposto, a emoção é um dos prin-
cipais aspectos que motivam os espectadores do esporte a 
consumirem-no, e uma das formas de o esporte promover esse 
sentimento baseia-se na sua imprevisibilidade (ELIAS, 1992; LO-

PES, 2014). Melhor dizendo, esportes em que os resultados são 
menos previsíveis podem gerar um estado elevado de tensão 
e, em decorrência disso, uma elevação no interesse pelo mes-
mo. Por esse motivo, muitas modalidades têm alterado suas 
regras e regulamentos para aumentar a incerteza. A divisão de 
categorias de peso nas lutas, a competição separada por sexo, 
a classificação em divisões pelo mérito foram introduzidas no 
esporte com esse objetivo. Paes (2000) cita as alterações nas 
regras do basquete e voleibol como exemplos. 

Contudo, a questão do equilíbrio competitivo muitas ve-
zes encontra-se na forma de organizar as competições. As ligas 
norte-americanas adotaram um sistema de recrutamento de 
novos jogadores chamado draft, no qual as equipes pior classifi-
cadas em uma temporada ganham o direito de ser os primeiros 
a escolher entre os atletas disponíveis. O estabelecimento de 
tetos salariais nas grandes ligas norte-americanas também 
contribui para que nenhuma equipe se prevaleça de um poderio 
econômico para contratar os melhores talentos e montar uma 
equipe imbatível. De certa forma, as ligas tentam equiparar 
tecnicamente os times para a temporada subsequente.

 A questão da estima também tem sido trabalhada pelas 
organizações esportivas, especialmente usando estratégias de 
identidade com o clube, com a cidade-sede do clube ou ainda 
com o país para conseguir alcançar um número mais elevado 
de torcedores/consumidores. Quando Bourdieu (1997) aborda 
a relação entre os Jogos Olímpicos e a televisão, o sociólogo 
entende que esta competição internacional, que envolve quase 
cerca de duas centenas de países, é devidamente recortada 
ao ser retransmitida aos países de origem das emissoras, ou, 
dito de outra maneira, cada emissora nacional seleciona prio-
ritariamente as competições em que atletas e selecionados 
de seu país estejam envolvidos. Assim, quando as instituições 
esportivas organizam competições com equipes compostas 
por selecionados nacionais ou em que os atletas representem 
uma determinada nação, elas estão estimulando que os es-
pectadores se identifiquem com seus compatriotas e, conse-
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quentemente, elevem a audiência das transmissões e o valor 
das cotas de patrocínio e publicidade.

O fator diversão é outro ponto levantado pela teoria 
Sportway motives que identifica as razões das pessoas con-
sumirem esportes. As arenas esportivas norte-americanas são 
bons modelos da estrutura apropriada para sediar espetáculos 
esportivos, pois associam serviços de qualidade e ambiente se-
guro, moderno e confortável. Aos poucos, as outras nações têm 
se adequado a essa necessidade. Mas, além da arena, outras 
novidades têm sido incorporadas ao cotidiano dos espetáculos 
esportivos, tais como: eventos animados por música, mascotes, 
luzes, telões, cheerleaders e outras atrações para entreter e 
divertir os espectadores, que Lopes (2014) denominou de “car-
navalização”. Soma-se e, ainda, que as arenas esportivas, pelas 
suas dimensões físicas e traços arquitetônicos, passam a ser 
referência turística no imaginário das grandes cidades.

 Se o esporte, por um lado, foi se moldando e se trans-
formando para que os aspectos citados no Sportway motives 
emergissem, por outro, foi também, gradativamente, se adap-
tando às necessidades de sua principal aliada, as emissoras 
de televisão.

As alterações geralmente buscam aumentar a velocida-
de das ações, possibilitar escores maiores, tornar as partidas 
mais equilibradas, elevar o potencial dramático, intensificar 
o comprometimento com atletas e times e proporcionar os 
tempos-técnicos da televisão (COAKLEY, 2007). Na mesma dire-
ção, Paes (2000) aponta que parte das mudanças nas regras 
do esporte para atender as necessidades das emissoras de 
televisão são balizadas na melhor visualização, para produzir 
incertezas sobre o resultado final, como exposto, e na redução 
de tempo de jogo. 

As mudanças nas regras e regulamentos para incremen-
tar o aspecto visual do esporte podem estar condicionadas a 
facilitar a distinção entre os oponentes ou impor um cenário 
mais moderno. O judô adotou quimonos azuis e brancos para 
distinguir os judocas. No basquete, geralmente normatiza-se 
que a equipe da casa jogue de uniforme claro e a visitante de 
uniforme escuro. O voleibol exige que o líbero use uma camiseta 
de cor contrastante com a de seus companheiros de equipe etc.

Paes (2000) trata também de recordar a preocupação 
da televisão em diminuir o tempo de jogo de algumas moda-
lidades esportivas. Para se adequar aos padrões televisivos 
várias regras são alteradas, como a extinção da vantagem no 
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voleibol, que reduziu o tempo médio das partidas de três horas 
para cerca de uma hora e meia. No Brasil, aliás, a interferência 
no campo esportivo chega a alterar o regulamento das com-
petições. Na temporada do NBB em 2011/2012, por exemplo, a 
negociação entre a Rede Globo e a LNB envolveu a mudança 
da fórmula de disputa da decisão que, anteriormente dispu-
tada em melhor de cinco partidas, com a proposta da Rede 
Globo – e concordância dos clubes e da LNB – passou a ser 
realizada em jogo único (CAPELO, 2011). O motivo de a emissora 
reprovar o outro modelo possivelmente está ligado com a não 
possibilidade de prever com certeza em qual jogo o título seria 
definido. Pelo lado dos clubes e LNB, apesar de o modelo de 
playoffs ser tradicional na modalidade e sempre ser defendido 
como o mais justo, a transmissão de uma final pelo canal aber-
to líder em audiência proporcionaria retorno de mídia para os 
parceiros da LNB e clubes e contribuiria para a divulgação e 
popularização da modalidade.

 Mas não foram apenas as regras que se adaptaram ao 
poder econômico, as estruturas que organizam o esporte tam-
bém tiveram que se adaptar às transformações da sociedade, 
especialmente no sentido de garantir recursos financeiros e 
modernizar sua gestão para poder sobreviver em um segmen-
to mercantilizado como o do esporte-espetáculo. Pilatti (2006) 
sugere que, apesar de prevalecerem as tradicionais fontes de 
receita: patrocínio, venda de ingressos e direitos de transmissão, 
as formas inovadoras e originais estão sendo as responsáveis 
pelo crescimento do setor.

Quando nos referimos às atividades mercantis ligadas 
ao esporte contemporâneo, estamos cientes da existência de 
práticas realizadas em um passado mais longínquo, tais como 
as apostas ou ainda a cobrança de entradas e pagamento aos 
lutadores no início do século XVIII (SALVADOR, 2004), mas não cabe 
aqui precisar em que momento se inicia. A ênfase direciona-se 
agora para a sociedade contemporânea, consumidora da cul-
tura de massa e globalizada, e à conformação que o esporte 
adquiriu neste espaço social.

De acordo com Proni (1998b), até a década de 80 o espor-
te já envolvia atividades mercantis, mas elas não possibilitavam 
o acúmulo de capital, notadamente porque o mercado consumi-
dor dos espetáculos esportivos era restrito aos estádios. Com 
o avanço tecnológico dos meios de comunicação e as menores 
barreiras financeiras à acumulação de capital, o esporte pode 
se considerar como uma atividade capitalista verdadeira. Mais 
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recentemente é que uma das preocupações principais deste 
subcampo se voltou para a forma de arrecadar recursos finan-
ceiros para a manutenção das atividades.

A empresa de consultoria AT Kearney (2003) aponta que 
as categorias tradicionais de arrecadação para as equipes es-
portivas são a venda de ingressos, a venda dos direitos de 
transmissão e o patrocínio. Em um estudo de Collignon e Sultan 
(2014) pela mesma empresa, os autores mostraram como ocorre 
o fluxo do dinheiro entre esses envolvidos em um ecossistema 
esportivo (Figura 1).

No caso brasileiro, os clubes de futebol e socioesportivos tam-
bém têm uma fonte de receitas advindas das contribuições 
sociais, que têm um vulto maior especialmente nos clubes 
considerados grandes. Embora esta receita nem sempre abas-
teça o espetáculo esportivo, ela não pode ser descartada, pois 
minimamente contribui no pagamento de despesas das es-
truturas do clube.

A Consultoria Deloitte (2019) utiliza um modelo parecido, 
que tem também três categorias, mas um pouco mais abran-
gente. A primeira delas eles denominam de match day, que 
envolvem as receitas vindas da venda de ingressos, estacio-

Figura 1  Ecossistema es-
portivo: o fluxo do dinheiro. 
Fonte: Collignon e Sultan 
(2014).
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namento, restaurante e outras despesas que os torcedores 
realizam nos dias de jogo. A segunda categoria é a venda dos 
direitos de transmissão, e a última é chamada de receitas co-
merciais, que, além dos patrocínios, engloba a comercialização 
de naming rights e de produtos licenciados.

Proni e Zaia (2007) mostraram que era possível ser co-
mercialmente viável por meio da exploração de cada um destes 
três segmentos no futebol europeu. O pesquisador relatou as 
experiências do Real Madrid, que naquela época globalizou sua 
marca valendo-se do prestígio dos “galácticos”18 e, dessa manei-
ra, elevou suas receitas comerciais com a venda de camisetas 
dos seus “craques” e, com a negociação de amistosos, elevou 
o seu faturamento neste segmento; e do Manchester United, 
que tinha na exploração do match day seu ponto forte, con-
seguindo frequentemente vender 100 por cento dos ingressos 
disponíveis, comercializando camarotes e oferecendo produtos 
e serviços de qualidade durante os dias de jogos. 

Essas formas de conseguir arrecadar recursos não fun-
cionam de maneira igual em sociedades com características 
distintas, ou seja, as instituições devem adequar as realida-
des e particularidades econômicas, sociais e culturais para 
explorar estas fontes de receita. Tal afirmação contribui com 
a preocupação de Proni em não engessar o conceito de es-
porte-espetáculo. Isso faz ainda mais sentido ao estudarmos 
o pensamento de Coakley (2007), pois, afinal, percebe-se que 
algumas propriedades indicadas pelo autor como imprescin-
díveis para que o esporte-espetáculo se desenvolva parecem 
estar mais conectadas ao esporte profissional norte-americano, 
e com menos condições de se encaixar na realidade brasileira 
ou de outros países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. 

O autor pontua cinco condições para que o esporte 
mercantilizado19 possa progredir: recompensas materiais são 
valorizadas por atletas, donos de equipes, patrocinadores e 
espectadores; cidades com elevadas densidades populacio-
nais favorecem sua existência; alto padrão de vida suficiente 
para que as pessoas tenham tempo e recursos financeiros para 
consumir, bem como tecnologias de transporte e comunicação 
que facilite os negócios dos patrocinadores; grande quantidade 
de capital que garanta construção ou manutenção de arenas 
e estádios; cultura que enfatiza o consumo e os símbolos de 
status material, ou seja, possibilitando mercantilizar tudo o 
que estiver relacionado ao esporte.

18.   Galácticos foi um termo 
usado na Espanha para desig-
nar o time do Real Madrid que, 
em certa altura, tinha em seu 
elenco “estrelas” como Figo, 
Zidane, Ronaldo e Beckham.

19.   O autor usa a expressão 
“commercial sports” para se 
referir ao esporte enquanto 
prática mercantilizada. 
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Como dissemos, algumas situações destoam por não se 
enquadrarem no panorama atual do Brasil. A primeira relacio-
na-se com as arenas esportivas, que, salvo as construídas para 
a Copa do Mundo de 2014 e para os Jogos Olímpicos de 2016 
e outras raras exceções, na sua grande maioria encontram-se 
mal cuidadas e com infraestrutura degradadas.

A questão da cultura esportiva é destoante entre os 
americanos e brasileiros, conforme já relatado, uma vez que 
naquela sociedade privilegia-se e valoriza-se a prática esportiva 
escolar, que pode se traduzir em potenciais consumidores de 
esporte no futuro, uma visão estratégica. Afinal, jovens prati-
cantes de esporte em idade escolar criarão memórias afetivas 
pela modalidade e aumentam dessa maneira a possibilidade 
de consumir produtos do esporte-espetáculo.

Por fim, outra condição que influencia a mercantilização 
do esporte no Brasil é o padrão de vida dos brasileiros, que, 
segundo dados de 2018, apresenta um PIB por pessoa de apro-
ximadamente U$ 14.359,00. Comparativamente, nos Estados 
Unidos, este valor é quase quatro vezes maior: U$ 55.650,00 
(LAMUCCI, 2019). Todavia, esta discussão intentaremos desenvolver 
com mais profundidade durante a análise dos dados empíricos. 
Enfatiza-se, com este exemplo, a justificativa pela opção de 
entender o esporte-espetáculo como um conceito dinâmico que 
deve ser constantemente reelaborado em função do tempo e do 
espaço em que está inserido, como preconizado por Proni (1998a).

Concluímos este capítulo reforçando as mudanças sofri-
das pelo esporte, inicialmente fundamentado no caráter amador 
e de distinção e que, ao longo do século XX, foi se transfor-
mando e incorporando novas roupagens sob as influências da 
cultura de massas e da globalização, até se tornar um dos pro- 
tagonistas da indústria do entretenimento enquanto espetá-
culo esportivo. Nessa perspectiva, tentamos compreender os 
elementos inseridos no conceito de esporte-espetáculo e a 
forma de atuação dos principais agentes e instituições.
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 ELEMENTOS 
ESTRUTURAIS DA 
CONSTITUIÇÃO 
DO SUBCAMPO 
DO BASQUETE 
BRASILEIRO

A nossa opção metodológica elegeu um recorte do campo es-
portivo no Brasil para ser investigado, mais especificamente, 
o subcampo do basquete brasileiro. Como já informado, reco-
nhecemos todas as expressões do esporte e compreendemos 
que as mesmas são integrantes e interferem muitas vezes no 
subcampo do basquete brasileiro. Todavia, ressaltamos uma 
vez mais a restrição da nossa discussão e análise sobre a pers-
pectiva do esporte-espetáculo.

Por isso, embora nos períodos mais remotos do basque-
te, quando o mesmo foi inventado ou nos anos posteriores em 
que a modalidade se difundiu pelo mundo, inclusive no Brasil, 
ou ainda quando sua prática amadora foi se transformando 
em semiprofissional, já pudessem ser percebidos alguns ele-
mentos de mercantilização, é no quarto final do século XX que 
elementos mais significativos se destacam na constituição 
desse subcampo. 

Em certa medida, os acontecimentos desse período, 
que iremos dissecar neste capítulo, influenciaram o modo como 
a lógica do subcampo se constituiu e podem servir para ex-
plicar a atuação dos agentes e instituições que o compõem 
atualmente. Essa é uma das premissas do entendimento de 
Bourdieu (1983, p. 137), quando apregoa que: 

[...] não se pode compreender diretamente os fenômenos  
esportivos num dado momento, num dado ambiente social, 
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colocando-os em relação direta com as condições econômi-
cas e sociais das sociedades correspondentes: a história do 
esporte é uma história relativamente autônoma que, mes-
mo estando articulada com os grandes acontecimentos da 
história econõmica e política, tem seu próprio tempo, suas 
próprias leis de evolução, suas próprias crises, em suma, sua 
cronologia específica.

Dessa maneira, este capítulo é dividido em duas partes. Na pri-
meira, disserta-se sobre as estratégias adotadas pelos clubes 
para fazer frente ao significativo crescimento das despesas 
com as equipes de basquete na década de 80, as quais in-
seriram as empresas de forma protagonista no subcampo do 
basquete brasileiro.

A segunda parte trata da entrada de uma nova es-
trutura no subcampo do basquete, a dos clubes especializa-
dos, e descreve o descontentamento destes com a CBB e as 
primeiras tentativas de formação de uma liga nacional como 
entidade representativa dos interesses dos clubes.

2.1 AS APROXIMAÇÕES DO MEIO 
EMPRESARIAL NO SUBCAMPO DO 
BASQUETE BRASILEIRO (1970-1989)

Os clubes socioesportivos se consolidaram ao longo do século 
XX como protagonistas no esporte federativo, mas ainda pre-
dominavam no basquete brasileiro performances nas quadras 
que dependiam em grande medida da abnegação e do desdo-
bramento das atividades paralelas dos atletas, como estudo e 
trabalho, em dois ou três turnos.

Permeado por essas práticas amadoras, a CBB instituiu 
a Taça Brasil de Clubes Campeões, em 1965, para que a com-
petição definisse o campeão nacional da modalidade e, conse-
quentemente, o representante brasileiro para o Campeonato 
Sul-americano de Clubes Campeões recém-lançado. A primeira 
disputa envolveu apenas o time do Vasco da Gama e do Corin-
thians (RIO..., 1969). Entre 1965 e 1980, a Taça Brasil envolveu de 6 
a 8 equipes, que jogavam em uma cidade em um período de 4 
a 5 dias pré-definidos, ou seja, o campeão nacional era definido 
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em menos de uma semana e, em uma competição restrita a 
pouquíssimas equipes.

 Anos depois, mais precisamente em 1971, na cidade de 
Franca, temos o que foi possivelmente a primeira tentativa de 
ligação mais efetiva entre uma equipe esportiva e uma empresa 
no basquete brasileiro. Gomes (2002, p. 67) narra o episódio: 

Em junho de 1971 nascia o Calçados Emmanuel Esporte Clube, 
mas esse nome logo teve que ser modificado. Quando Franca 
foi disputar os Jogos Abertos do Interior em Tupã, a Prefei-
tura estava sem verba para comprar o uniforme e o time 
decidiu que iria com as camisas do Calçados Emmanuel. Na 
estréia, quando a equipe já estava terminando o aquecimento, 
o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Major Syl-
vio de Magalhães Padilha, mandou todo mundo sair, porque 
o uniforme da equipe francana estava irregular – naquela 
época era proibido qualquer tipo de patrocínio. Para não 
perder por desistência, Franca estreou usando o uniforme 
do Tênis Clube de Tupã!

Em função da proibição vinculada especialmente ao amadorismo 
pregado pelas instituições ligadas ao Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI), o nome da equipe foi alterado para Emmanuel 
Franca Esporte Clube e, do material da equipe, foi retirada toda 
referência à empresa de calçados. Apesar de não haver uma 
verba definida de patrocínio, todas as despesas da equipe eram 
divididas entre o presidente, diretores da fábrica de calçados e 
outros empresários da cidade. Embora não tenha prosperado a 
divulgação da empresa, configurou-se como a primeira citação 
da existência de ligação entre uma empresa e uma equipe de 
basquete brasileiro.

Todavia, de acordo com Gomes (2002), ocorre na sequên-
cia, em 1974, um dos marcos do início da profissionalização 
do basquete francano, a entrada da Amazonas Produtos para 
Calçados S.A., uma fábrica de solados, como patrocinadora 
da equipe, que alterou o nome do time para Clube Amazonas 
Franca. O autor relata que foi a partir daí que os atletas come-
çaram a treinar em dois períodos e, também, a receber um salá-
rio efetivo. Com uma estrutura mais profissional que a de seus 
concorrentes da época, a equipe francana foi campeã brasileira, 
sul-americana e vice-campeã mundial em 1975. A ligação da 
empresa Amazonas com o basquete de Franca contribuiu para 
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que a empresa ficasse mais conhecida, alcançando fronteiras 
até fora do país, mas aquém do esperado pelos empresários, 
que interromperam a parceria depois de dois anos.

Podemos enxergar esses dois momentos de Franca por 
prismas diferentes. De um lado, pode-se pensar que o investi-
mento da fábrica de solados estava embasado em uma lógica 
comercial. Afinal, como sugere Silva (1991), as primeiras incursões 
de empresas no meio esportivo ocorrem ainda no século XIX, 
com competições de ciclismo, nas quais os fabricantes de bi-
cicleta aproveitam para expor seus produtos e incrementar a 
venda dos mesmos. Mas, a retirada do patrocínio do basquete 
de Franca dois anos depois, ainda que obtendo resultados es-
portivos nacionais e internacionais e em razão disso provavel-
mente ter tido espaço de destaque na mídia, coloca em dúvida 
se o interesse era realmente a divulgação da empresa.

A outra possibilidade seria o mecenato, tipo de apoio em 
que um amante da modalidade com possibilidades financeiras 
privilegiadas resolve financiar a equipe sem ter a intenção fo-
cada apenas na lucratividade do investimento. Seu apoio pro-
vavelmente é embasado na sua proximidade com a modalidade 
e como o reconhecimento da importância social desse espor-
te para a cidade. Marchi Júnior (2004) indica que essa prática 
também era comum no voleibol e questiona o fato de a ligação 
geralmente ser entre o empresário e a modalidade, quando o 
desejável seria uma relação com a empresa. A argumentação 
prende-se à necessidade dos clubes de terem menor depen-
dência de uma predileção de um dirigente empresarial por um 
esporte, e que sua saída da empresa pode ocasionar também 
o término da relação de parceria, que talvez fosse mais dura-
doura caso os laços fossem comerciais, onde um investimento 
é continuado mediante os retornos positivos que o mesmo gera.

Por um caminho ou por outro, o que nos chama a aten-
ção é que, no início da década de 70, Franca já experimentava 
o modelo de financiamento que viria a caracterizar boa parte 
dos clubes do interior do país nas décadas seguintes, e suas 
conquistas a posicionaram como referência para os demais 
clubes. Tal como Franca, os times do interior são representados 
geralmente por clubes esportivos formados por um número 
significativamente menor de associados que seus congêneres 
da capital e com menos recursos financeiros para desenvolver 
suas atividades. Para fazer frente à adversidade, os mesmos 
tiveram que usar a criatividade para financiar suas atividades 
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esportivas. Mais à frente perceberemos que, durante um pe-
ríodo, ficou explícita a diferença de estratégia para custear as 
despesas entre os clubes do interior e os da capital.

Como as competições internacionais de seleções e clu-
bes estavam ficando cada dia mais competitivas, as exigências 
começaram a ser maiores também. Exemplo disso foi relatado 
pelo ex-jogador e técnico Hélio Rubens no documentário Bola 
ao Cesto, recordando sua decepção por não ter participado 
das Olimpíadas de Montreal, em 1976. A ausência brasileira foi 
causada pela implantação do Torneio Pré-Olímpico, competição 
criada para selecionar 12 equipes dentre um elevado número 
de atletas nacionais interessados em participar das Olimpíadas, 
no qual a representação brasileira foi eliminada (BOLA..., 2014).

Assim, o amadorismo que vigorava nas estruturas das 
equipes de basquete do Brasil e nas formas de preparação do 
selecionado nacional dava os primeiros sinais de esgotamento, 
pois o destaque em competições internacionais nas décadas 
passadas não mais se repetia. Com esse acontecimento, pas-
sou-se a pressionar por uma mudança na mentalidade dos 
dirigentes e atletas. Como Beneli (2007, p. 86) expõe:

No Brasil, com o intuito de acompanhar a tendência de ele-
vação do nível do basquetebol mundial e, assim, de ampliar 
os horizontes profissionais da modalidade, os treinamentos 
começaram a ser realizados com maior frequência, intensi-
ficando as exigências físicas, técnicas, táticas dos atletas 
praticantes do basquetebol.

A exigência de melhoria de desempenho envolveu a elevação 
de carga horária diária de treinamentos dos atletas, muitas 
vezes em dois períodos, e a contratação de profissionais como 
fisioterapeutas, preparadores físicos, assistentes técnicos, su-
pervisores, dentre outros, que com seus serviços especializados 
incrementaram as expectativas de bons resultados. Para ga-
rantir a prestação de todos estes serviços, elevou-se a folha de 
pagamento e, ao assumir tais despesas, os clubes começaram 
a ter dificuldades em sustentar as equipes competitivas. Para 
fazer frente a esse problema, os dirigentes dos clubes buscaram 
recursos externos junto às empresas (BENELI, 2007).

Desse modo, aquela facilidade de um clube custear os 
dispêndios de uma equipe somente com as mensalidades dos 
associados e a cobrança de ingressos foi posta em xeque, pois 
essa exigência financeira aumentada era questionada pelos 
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associados que não consideravam justo utilizar recursos fi-
nanceiros de suas mensalidades com atividades esportivas 
de equipes formadas por atletas que não eram associados ao 
clube. Beneli (2007, p. 95) mostra também outra contradição: 

Nas últimas décadas percebem-se contradições entre os 
objetivos do clube, que passa principalmente por atender 
seus associados que pagam as taxas administrativas dessa 
instituição, e os objetivos das empresas, que invariavelmente 
está presente na busca de visibilidade e de mercados con-
sumidores, visando aumentar os seus lucros, na medida em 
que a mesma injeta recursos financeiros para a criação ou 
manutenção das equipes.

Esse descompasso de interesses dentro do clube entre empre-
sas e associados também é verificado por Galatti (2010, p. 135), 
que aponta ainda a complexidade de se adaptar às mudanças 
que estavam ocorrendo:

Conciliar o esporte de representação e profissional com o 
interesse dos associados vem sendo complexo no cenário 
do clube esportivo desde esse período de transição, visto a 
força que a tradição representa nesse tipo de instituição, pelo 
caráter que caracteriza sua fundação (pela aproximação de 
pessoas que constituem um grupo social e dão origem a uma 
instituição, o clube, com expectativas de atender a interesses, 
objetivos e causas comuns), sua estrutura organizacional 
(geralmente um conselho soberano e diretoria eleitos pelos 
votos dos filiados, em assembléias democráticas que tendem 
a não agilizar novas propostas) e as relações decorrentes 
desse panorama. 

Mas esporte profissional e associados não devem ser vistos 
em uma relação antagônica, onde o interesse de um lado 
exclui a existência do outro. Há de se perceber que existe a 
possibilidade de uma convivência equilibrada entre ambas 
as partes, como é sugerido por Galatti (2010), que ao definir 
com clareza os objetivos do clube, passa a ser possível bus-
car alternativas para os associados não se sentirem preju- 
dicados. Uma das opções para o clube não os onerar é o pa-
trocínio, que pode ser atraído por meio da iniciativa e apoio 
dos associados e torcedores. 
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Para Galatti (2010), a simbiose empresa-clube é primor-
dial para os clubes socioesportivos continuarem tendo o papel 
de protagonista no campo esportivo, assim como ocorre na 
maioria dos países europeus. A autora pensa que boa parte dos 
clubes socioesportivos não está sendo mais capaz de fomentar 
o esporte de alto nível de performance no Brasil.

Ao mesmo tempo, a obrigatoriedade do amadorismo no 
esporte foi sendo crescentemente contestada em função das 
inúmeras estratégias para burlar esta normativa olímpica, seja 
por intermédio de contratação de atletas como profissionais de 
empresas, seja com repasses não registrados, dentre outras 
opções de disfarce. Diante disso, percebe-se uma alteração 
nos rumos do esporte, como relatado por Rubio (2002, p. 139): 

[...] o amadorismo foi sendo esquecido como um dos elementos 
fundantes e fundamentais do Olimpismo no final da década 
de 70, emergindo um movimento de disfarce de atletas em 
funcionários de empresas para que escapassem à condição de 
profissionais do esporte. Esse esforço foi substituído definiti-
vamente e com sucesso pelos contratos com patrocinadores 
e empresas interessadas em investir no esporte, surgindo a 
partir daí outros tipos de problemas.

Em 1981, o CND deliberou o fim da proibição de empresas pa-
trocinarem clubes ou entidades desportivas e exibirem suas 
logomarcas nos uniformes como forma de propaganda (MARCHI 

JÚNIOR, 2004). A alteração na legislação aproximou o meio em-
presarial do esporte, pois estimulou a criação de associações 
desportistas classistas e possibilitou parcerias que contribuíram 
para que os atletas e equipes tivessem melhores estruturas e 
condições de treinamento, que elevariam o nível técnico das 
competições e selecionados nacionais. No mesmo ano, a Taça 
Brasil de Basquete sofreu uma mudança e começou a ser dis-
putada por um número maior de equipes (entre 14 e 16), o que 
permitia a representatividade de um maior número de regiões. 
O novo formato aumentava o período de atividades dos atletas, 
e a exposição nos periódicos também ficava igualmente elevada, 
tendendo a atrair o interesse das empresas sobre a competição.

A aproximação entre setor produtivo e esportivo possi-
bilitou que, em 1983, as empresas privadas juntas investissem 
mais de três bilhões de cruzeiros20 no esporte amador brasileiro, 
valor que equivalia a três vezes mais o que o Ministério da Edu-
cação e Cultura havia orçado para o esporte no mesmo prazo (O 

20.   O valor atualizado em 
janeiro de 2020 é de apro-
ximadamente 95 milhões de 
reais. O cálculo foi realizado 
pelo índice IPCA, com auxilio 
de uma ferramenta de con-
versão de valores do site da 
Fundação de Economia e 
Estatística do Governo do 
Rio Grande do Sul (https://
www.fee.rs.gov.br/servicos/
atualizacao-valores/).
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ESPORTE..., 1983). Na esteira do financiamento privado, os atletas 
de destaque no país começaram a ser melhor remunerados, 
mas ainda não sendo considerados profissionais do esporte, 
como explica Beneli (2007, p. 53): 

[...] importante destacar que se referir à profissionalização 
neste momento significava reportar a uma estrutura na qual 
atleta de basquetebol não era uma profissão regulamentada 
por lei. Os vínculos empregatícios eram estabelecidos a par-
tir de contratos de prestação de serviços para autônomos 
ou acordos firmados de prefeituras, sob a legislação da CLT 
(Consolidação das Leis Trabalhistas), ou ainda em sua maioria, 
através de acordos verbais. Com a entrada de empresas no 
financiamento de equipes, alguns clubes ainda mantinham 
seus atletas através de contratos como funcionários dentro 
das várias áreas das empresas e, dessa forma, o patrocinador 
poderia conseguir o retorno financeiro através da propagan-
da e da publicidade gerada pelas equipes e pelos jogadores.

Até essa altura, quase a totalidade dos clubes participantes 
das edições da Taça Brasil de Basquete era de clubes socioes-
portivos, razão pela qual reforçamos o protagonismo que os 
mesmos exerceram até esse momento da história da modalidade. 
Medalha (1989, p. 122) é enfático na questão:

O basquetebol sempre dependeu da participação de clubes 
sociais como célula de seu próprio desenvolvimento e difusão. 
Outros segmentos da estrutura esportiva do País, como o 
escolar e o industrial, tiveram pouca influência na evolução 
da modalidade no Brasil.

Os times paulistas, além de dominarem o cenário nacional, 
como representantes do Brasil no Sul-Americano de Clubes, 
também foram hegemônicos na América do Sul. Medalha (1989) 
enumera os campeões sul-americanos de clubes entre 1965 e 
1988 com uma tabela, e nela mostra que, de 1965 a 1980, quase 
todos os títulos ficaram com os clubes do estado de São Paulo: 
Corinthians (1965, 1966 e 1969), Sírio (1968, 1970, 1971, 1972, 1978 
e 1979) e Franca (1974, 1975, 1977 e 1980). 

Na sequência, o clube que conseguiu maior destaque 
foi o Monte Líbano. A equipe paulista foi campeã da Taça Brasil 
em 1982, 1984, 1985, 1986 e 1987, além do título sul-americano e 
vice mundial em 1985 (ASSUMPÇÃO, 1986; BALASSIANO, 2017a; COUTINHO, 
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1986). A estratégia elaborada para montar uma equipe competi-
tiva derivava de algumas características que a distinguiam de 
outros clubes. O Monte Líbano foi fundado nos anos 1930, por 
imigrantes libaneses, que haviam abandonado outra associação 
árabe, o Sírio. Frequentado por nomes importantes do alto mun-
do das finanças, comerciantes e profissionais liberais, tais como 
o cirurgião plástico Adib Jatene, o empresário Gerges Gazale 
ou a família do deputado Paulo Maluf, e tendo formado um time 
com craques de sobrenome árabe em meados da década de 70, 
resolveu investir em atletas promissores como Israel, Cadum e 
André (ASSUMPÇÃO, 1986). Detivemo-nos em analisar este clube, 
porque o mesmo era formado por lideranças empresariais e, 
em certa medida, foi um dos pioneiros na modalidade a buscar 
patrocínios nas corporações. Graças ao prestígio e aos bons 
relacionamentos de seu quadro de sócios, firmou um contrato 
de vulto com a montadora de automóveis Ford de 1981 a 1985 
(ASSUMPÇÃO, 1986), parceria que foi importante para a hegemonia 
conquistada pelo Monte Líbano na década de 80. Além do viés 
empresarial, o Monte Líbano também gozava de um coletivo 
de sócios que, apesar de não serem amantes da modalidade, 
faziam contribuições generosas para o basquete, especialmente 
porque manter o clube como um destaque no basquete dava 
prestígio para a colônia libanesa (COUTINHO, 1986). A força dos 
associados era tamanha que, em 1986, o clube conseguia, sem 
patrocínios, manter uma equipe competitiva com folha mensal 
de pagamento de 150 mil cruzados21 (COUTINHO, 1986). Podemos 
comparar esse tipo de financiamento com o mecenato, haja 
vista que tanto um como outro não vinculam os valores inves-
tidos por pessoas físicas a retorno publicitário ou financeiro, 
mas sim a uma possibilidade de elevar o capital simbólico por 
meio de conquistas ou aquisições.

No voleibol, o processo se assemelha, e é nesse período 
que a modalidade começa a tomar o segundo posto na prefe-
rência dos brasileiros, graças aos bons resultados internacio-
nais da seleção brasileira masculina e à consequente formação 
de ídolos como Renan, Bernard, Willian, dentre outros (MARCHI 

JÚNIOR, 2004). Quando se trata do voleibol masculino do Brasil 
na década de 80, o autor aponta duas formas de intervenção 
das iniciativas privadas: a primeira era o apoio integral de uma 
empresa a uma equipe, e a segunda era a conjugação de uma 
empresa apoiando financeiramente um clube esportivo tradi-
cional (MARCHI JÚNIOR, 2004).

21.   O valor atualizado em ju-
lho de 2019 é de aproximada-
mente 117 mil reais. O cálculo 
foi realizado pelo índice IPCA, 
com auxílio de uma ferramen-
ta de conversão de valores do 
site da Fundação de Econo-
mia e Estatística do Governo 
do Rio Grande do Sul (https://
www.fee.rs.gov.br/servicos/
atualizacao-valores/). 
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Beneli (2007) percebe uma possibilidade de se pensar 
na mesma direção, e sugere que no basquete masculino po-
deríamos classificar as equipes da Ravelli (Franca), Cesp/Blue 
Life (Rio Claro), Lwart-Lwarcel (Lençóis Paulista), Ipê/Banespa 
(Jales), Papel Report (Mogi das Cruzes), Dharma Yara (Franca), 
dentre outros, como representantes da primeira opção, na 
qual existia apoio integral de uma corporação empresarial a 
uma equipe. O segundo grupo seria composto das equipes da 
capital como: Ripasa/Monte Líbano, Santista Têxtil/Sírio, Clube 
Atlético Pirelli, Sport Clube Corinthians Paulista, Esporte Clube 
Pinheiros, Sociedade Esportiva Palmeiras, Associação Brasileira 
Hebraica, entre outras, as quais uniam um patrocinador a um 
clube socioesportivo tradicional (BENELI, 2007).

Um argumento que não foi apontado por Beneli (2007), 
mas que pode reforçar a divisão, é o apoio que as prefeituras 
municipais das cidades do interior recorrentemente oferecem 
às equipes esportivas de alto rendimento, seja financeiramente, 
seja cedendo os espaços públicos para treinamentos e com-
petições, fato que contribui para que as empresas dispensem 
parcerias com um clube esportivo e as façam com as entidades 
públicas, que fazem a gestão do esporte municipal a fim de 
reduzir despesas. Esse tipo de conformação contribuiu para a 
criação de um novo modelo de clube, os clubes especializados, 
que discutiremos a seguir.

2.2 UMA NOVA ESTRUTURA:  
OS CLUBES ESPECIALIZADOS  
EM BASQUETE (1990-2007)

Na década de 70, vimos o basquete de Franca inovar com a 
intensificação de treinamentos e com a possibilidade de em-
presas custearem parte de suas despesas. Assistimos, durante 
os anos 80, as aproximações mais concretas entre empresas 
e clubes sócio-esportivos. No entanto, foi a década de 90 que 
marcou o campo esportivo, especialmente no Brasil, em função 
das empresas assumirem maior protagonismo juntamente à 
entrada de uma nova estrutura no subcampo do basquete – a 
dos clubes especializados em basquete.

Foi também em 1990 que a Taça Brasil deixou de ser a 
principal competição nacional, sendo remodelada em um even-
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to mais longo e passando a ser chamada de Liga Nacional de 
Basquete e posteriormente rebatizado de Campeonato Nacio-
nal de Basquete Masculino (CNBM). A primeira edição durou 
aproximadamente três meses e contou com 12 clubes, os quais 
foram divididos em dois grupos, que jogaram entre si em turno 
e returno. Os clubes pioneiros representando quatro estados 
e o Distrito Federal foram: Clube Atlético Pirelli, Clube Atlético 
Monte Líbano, Esporte Clube Sírio, Lwart-Lwarcel/Lençóis Pau-
lista e Ravelli/Franca, do estado de São Paulo; Atlético Mineiro, 
Esporte Clube Ginástico e Itaminas/Minas Tênis Clube, de Minas 
Gerais; Flamengo e Vasco da Gama, do Rio de Janeiro; Sogipa 
representando os gaúchos; e a Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB), do Distrito Federal (ARBITRAGEM..., 1990).

Com o intuito de termos um panorama geral do que 
aconteceu nesse período, fizemos um levantamento junto ao 
site da CBB (www.cbb.com.br) sobre as equipes participantes 
de todas as 17 edições dos CNBMs, o que nos forneceu indícios 
para apontar alguns pontos interessantes, tais como identificar 
os estados e regiões do país que participaram com mais frequ-
ência desse ínterim, mapear os clubes com maior participação 
nas competições e especialmente a relação comercial entre os 
clubes e seus apoiadores.

No período entre 1990 e 2006, foram realizadas 17 edi-
ções dos CNBM, com a participação de 61 equipes, represen-
tando nove estados/regiões, assim distribuídos (Tabela 1): 

Região Unidade da 
Federação

Número de Equipes  
Participantes

Percentual
Por Estado

Percentual  
por região

Centro-Oeste
Distrito Federal 2 3,1

7,8
Goiás 3 4,7

Nordeste Pernambuco 1 1,6 1,6

Sudeste

Espírito Santo 2 3,1

75,1
Minas Geais 4 6,3

Rio de Janeiro 12 18,8

São Paulo 30 46,9

Sul

Paraná 4 6,3

15,7Rio Grande do Sul 3 4,7

Santa Catarina 3 4,7

Total 64 100,0 100,0

Tabela 1  Quantidade de 
equipes participantes nos 
CNBMs por estado/região. 
Fonte: Confederação Brasi-
leira de Basquete ([20--]a). 
Autoria própria.
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Esses dados corroboram o protagonismo de São Paulo no bas-
quete brasileiro; afinal, foi o estado que mais teve equipes par-
ticipantes de CNBMs, sendo responsável por quase a metade 
das equipes, 30. Somando Rio de Janeiro (12), Minas Gerais (4) 
e Espírito Santo (2), a região Sudeste totaliza 46 equipes, cor-
respondente a aproximadamente 75% do total e demonstrando 
a importância da região para esta competição.

Analisamos também a quantidade total de participações 
das equipes por estado, somando as participações de cada uma 
das equipes nos CNBMs (Tabela 2).

Região Unidade da  
Federação

Número de  
Participações

Percentual
 por Estado

Percentual  
por Região

Centro-Oeste
Distrito Federal 5 1,8

5,4
Goiás 10 3,6

Nordeste Pernambuco 1 0,4 0,4

Sudeste

Espírito Santo 2 0,7

75,2
Minas Gerais 35 12,7

Rio de Janeiro 44 16,0

São Paulo 126 45,8

Sul

Paraná 18 6,5

18,9Rio Grande do Sul 19 6,9

Santa Catarina 15 5,5

Total 275 100,0 100,0

Os números encontrados não foram diferentes, prevaleceu o 
predomínio das equipes paulistas com pouco mais de 45% (126 
participações) e da região Sudeste com cerca de 75% (205 par-
ticipações). Esses dados podem ser explicados pela tradição es-
portiva ou ainda pelo vigor econômico das regiões Sul e Sudeste. 

Entretanto, um dado que deve ser motivo para reflexão 
está relacionado com as regiões Norte e Nordeste, que pratica-
mente inexistiram no mapa das participações em campeonatos 
nacionais de basquete no período. Nas décadas seguintes, o 
Nordeste passa a também ter maior representatividade por 
meio das equipes Basquete Cearense, sediada em Fortaleza 
(CE), o Vitória, de Salvador (BA), e a Unifacisa, em Campina 
Grande (PB), que em parte pode ser justificado pela visão dos 
patrocinadores em explorar uma região onde a concorrência 

Tabela 2  Número total de 
participações nos CNBMs 
por estado/região. 
Fonte: Confederação Brasi-
leira de Basquete ([20--]a). 
Autoria própria.
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é pequena e por isso a visibilidade pode ser expandida, mas 
ainda é muito restrita se comparada às regiões mais ao Sul.

Todavia, não é só quantitativamente que a região Sudeste 
mostrou hegemonia. Os títulos de todas as 16 edições concluídas 
foram conquistados por equipes desta região. Os campeonatos 
nacionais da década de 90 foram dominados integralmente 
pelas equipes paulistas, com destaque novamente para Franca, 
campeã em seis oportunidades: 1990, 1991, 1993, 1997, 1998 e 
1999. Nos anos 2000, a hegemonia paulista foi interrompida 
com os títulos do Vasco (RJ) em 2000 e 2001, Unitri/Uberlândia 
(MG) em 2004 e Telemar (RJ) em 2005. 

O ponto do levantamento que mais importa neste mo-
mento é a relação entre as empresas e as equipes participantes, 
identificada por meio do uso do nome da empresa vinculado 
ao nome da equipe participante na seção do site da CBB, que 
tratava dos campeonatos nacionais de basquete masculino 
adulto. Ainda que a verificação desse vínculo exclusivamente 
mediante da constatação de que o nome do patrocinador faz 
parte do nome da equipe não capte toda as possibilidades de 
parceria entre ambos, ela possibilita algumas considerações a 
respeito da mercantilização do basquete nesse período.

Para uma análise mais profícua, fizemos dois recortes. 
No primeiro, elencamos apenas as equipes que tiveram ao me-
nos nove participações em CNBMs, o que equivale a mais de 
50% das temporadas realizadas. Isso restringiu os dados a 
Franca (18 participações), Minas Tênis Clube (15 participações), 
Flamengo (13 participações), Uberlândia e Londrina (11 participa-
ções), Ribeirão Preto e Mogi das Cruzes (10 participações) e Rio 
Claro e Corinthians de Santa Cruz do Sul (9 participações cada), 
que, somadas, equivalem a mais de 38% das participações 
totais. No segundo recorte, separamos apenas as equipes que 
participaram de três edições de CNBMs ou menos, buscando 
subsídios para compreender as impermanências no subcampo 
do basquete brasileiro naquele período.

Na primeira situação, o Flamengo participou 13 vezes, 
tendo seu nome aliado ao da estatal Petrobrás, e o Ribeirão 
Preto teve o grupo educacional COC por 10 edições como pa-
trocinador, isto é, todas as suas participações foram vinculadas 
a apenas uma empresa. A parceria Flamengo e Petrobrás não 
pode ser compreendida como uma relação longeva apenas em 
função do potencial do basquete em dar retorno publicitário à 
empresa estatal, mas possivelmente a relação de 25 anos que 
o clube, por meio do futebol, desenvolveu com a Petrobrás e 
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que só foi desfeita porque o Flamengo não conseguia as certi-
dões negativas de débitos junto ao Governo Federal, exigência 
legal que impedia a Petrobrás de repassar dinheiro ao clube 
carioca (PAIVA, 2009). No caso de Ribeirão Preto e o COC, parece 
haver uma relação de investidor/clube, em que a aplicação de 
recursos financeiros do empreendimento educacional estava 
vinculado ao retorno publicitário e, também, ao de imagem de 
empresa socialmente responsável. O comunicado publicado 
em um periódico ressalta o vínculo que o COC tinha com o 
basquete, e informa os motivos do fim da parceria, os quais 
eram intimamente ligados ao conflito entre CBB e clubes (SIS-

TEMA COC DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, 2006). 
Na direção oposta, Franca, Minas Tênis Clube, Londrina, 

Mogi das Cruzes e Corinthians/RS tiveram a média próxima de 
um patrocinador a cada duas participações. Uberlândia foge 
um pouco dos dois modelos: em 11 participações teve seu nome 
vinculado a quatro patrocinadores distintos.

Dessas informações, conclui-se que a situação ideal 
para uma equipe esportiva é a estabilidade no relacionamento 
com seu patrocinador, como aconteceu com o Flamengo e o 
Ribeirão Preto. Porém, o que se observou foi a necessidade das 
equipes de estar atentas a novas parcerias, pois a tendência 
era de que elas não perdurassem mais do que três temporadas 
consecutivas, e essa possivelmente foi a causa da interrupção 
de atividades de muitas equipes. Um caso emblemático foi o do 
Franca, que, como já informado, na década de 90, foi campeão 
por seis oportunidades e, nas outras quatro, figurou entre os 
semifinalistas e, nesse mesmo período, teve cinco patrocina-
dores diferentes, ou seja, uma equipe que tinha performances 
consistentes e ficava entre as melhores do país, ainda assim, 
não conseguia estabilidade com seus parceiros.

A instabilidade na relação entre patrocinador e clube, 
sobretudo em um clube campeão nacional como o Franca, expõe 
a dimensão da dificuldade em mercantilizar o basquete naquele 
período. Por isso, ao analisarmos o segundo recorte, composto 
por aquelas equipes que participaram de três temporadas dos 
CNBMs ou menos, partimos de um pré-conceito de se tratar 
de um conjunto ainda mais frágil. Esta amostra é composta 
por 31 equipes, pouco menos da metade do total das equipes 
que já participaram de CNBMs, e envolve equipes do interior e 
da capital em proporções bem similares, o que não possibilita 
inferências a respeito da continuidade das equipes depender 
desse tipo de característica.
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Outro dado possível de levantar foi o número de participa-
ções em que essas equipes tinham o patrocinador veiculado 
a seu nome ou não. Em 22 oportunidades isso ocorreu, como, 
por exemplo, Paulistano/Dix Amico, Conti/AMEA/Assis, Macke-
nzie/Microcamp, dentre outros, e em 30 outras ocorrências os 
clubes não mostravam vínculos com empresas patrocinadoras 
em seu nome, tal como em Atlético Mineiro, Jóquei Clube de 
Goiás, Clube Atlético Pirelli, dentre outros. Aqui também não 
parece plausível alguma conclusão que possa colaborar no 
entendimento da importância das empresas patrocinadoras 
junto aos clubes esportivos de basquete.

Há de se considerar que o fato de o clube não ter ne-
nhuma empresa vinculada a seu nome no site oficial da CBB não 
significa ausência de envolvimento entre as partes, uma vez que 
os clubes podem ter negociado outras formas de exposição da 
marca de seus parceiros empresariais. 

Por fim, a informação mais relevante é a crescente par-
ticipação das empresas como patrocinadores dos clubes de 
basquete, que pode ser observada nesse período. Conforme 
exposto na Tabela 3, em 1990, das 12 equipes que disputaram 
o 1.° CNBM, apenas três tinham em seus nomes vínculos com 
empresas e, em contrapartida, no 17.° CNBM, em 2006, 19 das 
26 equipes tinham estampados em sua designação, o nome do 
patrocinador. Se pensarmos em termos percentuais, a evolução 
foi de 25% para pouco mais de 73%, significando, em última 
análise, a consolidação do ingresso de uma nova instituição no 
subcampo do basquete brasileiro, as empresas patrocinadoras, 
as quais, utilizando-se sobretudo de seu capital econômico, 
ocuparam posições nas disputas de acordo com seus interesses. 

Temporada Total de Equipes
Equipes com 

patrocinadores 
“Naming Rights”

Percentual

1990 12 3 25%

2006 26 19 73%

A transformação, em parte, pode ser explicada porque, para-
lelamente a este processo de aproximação do basquete com 
as empresas, corria a discussão sobre a Lei n° 8.672 de 1993, 
conhecida como Lei Zico, a qual visava eliminar o autoritaris-
mo e a centralização da legislação então vigente, elementos 
incompatíveis com a consolidação da democracia que grande 
parte da sociedade reivindicava. Mas também oferecia uma 

Tabela 3  Relação entre 
o total de equipes e as 
equipes com patrocinadores 
no nome. Fonte: Confedera-
ção Brasileira de Basquete 
([20--]a). Autoria própria.
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oportunidade de aproximar o esporte da iniciativa privada, uma 
vez que a legislação da época, cuja essência foi elaborada em 
1941 sob o regime autoritário de Getúlio Vargas e atualizada em 
outro período ditatorial, em 1975, tinha características centra-
lizadoras e incontáveis brechas para intervenção estatal, e não 
possibilitava a profissionalização dos dirigentes e cerceava a 
autonomia dos clubes para gerenciar seus negócios, por isso, 
havia uma crescente pressão para que a legislação esportiva 
brasileira sofresse atualizações (HELAL, 1997).

Ademais, a proposta era de que o esporte também re-
cebesse características compatíveis com o plano político de 
Fernando Collor de Mello, então presidente da República. Como 
em outros segmentos, o pensamento era reduzir a interferência 
do Estado, neste caso, nas atividades esportivas. Além disso, 
o projeto também estimulava o fortalecimento da iniciativa 
privada, ou seja, o plano do projeto era de que as empresas 
passassem a investir no esporte, especialmente, no esporte 
profissional. Em certa medida, essa era a tendência vigente em 
boa parte da Europa e era tida como modelo a ser seguido pelo 
caso brasileiro, como se pode verificar na fala do sucessor de 
Zico na Secretaria de Esportes da Presidência da República, Ber-
nard Rajzman (1991), em um discurso na Câmara dos Deputados:

[...] O segundo ponto considera, com respeito às diretrizes do 
atual governo, que o projeto materializa, no plano desportivo, 
a predominante filosofia de desestatização, descentralização, 
desregulamentação e desburocratização, suprime intromissão 
estatal nos assuntos internos da administração das entida-
des desportivas [...] ainda em consonância com as diretrizes 
governamentais, o projeto cria condições para uma nova era 
desportiva, fortalecendo a iniciativa privada.

Percebe-se, com esse movimento, um novo tensionamento no 
campo esportivo. Se até então o poder simbólico, ligado ao 
âmbito político, dominava o campo por meio da centralidade 
que a legislação autoritária permitia, naquele momento, novos 
agentes reivindicavam o direito de inserção, especialmente os 
que estavam ligados ao espetáculo esportivo e que, no final 
do século XX, iriam impor o capital financeiro como um capital 
específico de destaque no campo esportivo.

Foi utilizando essa estratégia que começaram a surgir 
clubes especializados em basquete. Galatti (2010) assinala que, 
particularmente os times do interior, tenderam a caminhar por 
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essa trilha, na qual não necessitavam angariar número elevado 
de associados, não careciam de possuir um ginásio ou sede por 
poder usufruir de espaços públicos mediante parcerias e po-
diam financiar suas atividades por intermédio de contratos de 
patrocínios com a iniciativa privada. Boa parte das equipes de 
basquete participantes do NBB têm essa característica. Franca 
Basquete Clube, Associação Bauru Basketball Team, Basquete 
Cearense, Liga Sorocabana, Caxias do Sul Basquete e Campo 
Mourão Basquete participaram do NBB10 e se encaixam nesta 
categoria, mostrando ser uma tendência importante no sub-
campo do basquete brasileiro.

De uma forma ou de outra, o que está posto é a entrada 
de um novo agente no campo esportivo, a empresa patrocinado-
ra/financiadora de um time e a ascensão do aspecto financeiro 
como um dos principais capitais nas definições das disputas. 
E, pensando com Bourdieu (1983), parece que as lutas entre 
amadores contra profissionais e esporte-prática contra es-
porte-espetáculo passam a dominar os embates no interior do 
campo esportivo, pendendo crescentemente para o lado dos 
profissionais e do esporte-espetáculo.

A disputa se intensifica em 2005, quando, amparados 
pela Lei Pelé, a qual abria a possibilidade de criação de Ligas 
independentes da entidade administrativa do desporto, e ins-
pirados no modelo de ligas esportivas norte-americanas, que 
eram reconhecidas pelos êxitos na mercantilização dos seus 
campeonatos (PRONI, 1998b), os clubes veem a chance de requerer 
a responsabilidade de organizar e administrar a maior compe-
tição nacional sem a ingerência da CBB. Assim, os principais 
clubes do Brasil envolvidos com o basquete resolveram se unir 
e criar a NLB, com o intuito de profissionalizar e promover a 
modalidade e, sobretudo, se tornar responsáveis pelas defini-
ções estratégicas e financeiras da competição.

Ferreira Júnior (2008, p. 67) entende essa iniciativa para 
além do exposto acima, pois acredita que o cerne da questão 
é a relação de poder entre a NLB e a CBB22. O autor detalha as 
motivações dessa luta entre essas duas entidades:

Não conseguindo espaço dentro da CBB, alguns times fizeram 
uma aliança, em março de 2005, com o intuito de profissio-
nalizar e promover o basquetebol nacional. Criou-se então 
uma liga independente chamada Nossa Liga de Basquetebol, 
representada pelos ex-atletas olímpicos de basquetebol Oscar 

22.   Para se aprofundar sobre 
a temática e ter detalhes de 
como se deu essa relação, in-
dicamos a leitura da disserta-
ção de Rolando Ferreira Júnior, 
intitulada NBA, CBB e NLB: Re-
lações de poder no universo 
organizador do basquetebol 
brasileiro (2008). 
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Schmidt, Hortência Marcari e Magic Paula. Oscar foi o seu 
primeiro presidente e definiu, como principal objetivo da Nossa 
Liga, “ser um movimento revolucionário de protesto contra 
os mandos e desmandos da CBB.” Apoiada na Lei Pelé, que 
viabiliza a criação de ligas esportivas no Brasil, a NLB tomou 
forma, apesar de a FIBA reconhecer apenas a CBB como 
instituição mantenedora do basquetebol brasileiro.

O autor enfatiza que o descontentamento dos clubes com a 
gestão do presidente da CBB, Gerazime Grego Bosikis, tem 
relação estreita com o aspecto financeiro, pois as verbas de 
patrocínio e da Lei Agnelo/Piva23 não eram repassadas aos 
clubes, culminando com o fim do subsídio para o transporte 
das equipes, atitude muito criticada pelos clubes participantes 
do 16.° CNBM (LEISTER FILHO, 2005). No depoimento de Marcel 
apresentado em Ferreira Júnior (2008, p. 67), as demandas dos 
clubes aparecem mais claramente:

Nós estamos numa fase de transição. O que acontece? Os 
clubes resolveram questionar a CBB e seus dirigentes porque 
iriam jogar um campeonato onde a parte do Leão ficava com a 
CBB, a parte dos contratos publicitários, o patrocínio da bola, 
tudo isso ia para a CBB e os clubes iam lá participar, então 
eles começaram a questionar isso, isso foi questionado, por 
exemplo, na Argentina nos anos 80. Os clubes se reuniram e 
falaram: o campeonato é nosso, nós que vamos fazer e cria-
ram a sua liga, isso foi questionado na Itália no final dos anos 
60, início de 70, eles fizeram a liga deles. [...] Quem discute 
o contrato na TV são os clubes, quem discute o teto salarial 
são os clubes; os clubes regem os seus destinos. Então nós 
estamos numa fase de transição, porque a CBB não quis con-
versar com os clubes neste nível, muito pelo contrário, a CBB 
obrigava os clubes a assinarem um documento abrindo mão 
de qualquer direito sobre imagem, renegociação de dívidas, 
isso gerou a criação da NLB, né? 

Esse relato deixa aparente que o campo esportivo passa a 
ter o capital econômico como objeto central das disputas. De 
um lado, os clubes compreendem o seu papel protagonista na 
promoção da maior competição nacional, passam a requisitar 
uma parcela maior da receita gerada nas negociações com os 
patrocinadores, fornecedores e emissoras de TV, que têm rela-

23.   A Lei 10264/2001 fi- 
cou conhecida como Lei 
Agnelo/Piva, o decreto re-
gulamenta a transferência 
de recursos para os Comi-
tês Olímpico Brasileiro (COB), 
Paralímpico Brasileiro (CPB) 
e Brasileiro de Clubes (CBC) 
e, com auxílio de convênios 
com estas entidades, as con- 
federações recebem recur- 
sos para o desenvolvimento 
do esporte.
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ção com a competição nacional. Na outra ponta, a CBB não abria 
um canal para debate, ocasionando a ruptura entre as partes. 

Aqui, mais uma vez fica exposto que os agentes/insti-
tuições concorrentes na disputa por títulos de competições, 
naquele dado momento, se unem para conseguir ver suas de-
mandas em comum serem atendidas, conforme apregoa Bour-
dieu (1983). O descontentamento de clubes com as Confedera-
ções não era exclusivo no basquete, ao contrário, inúmeras 
modalidades tiveram embates para que os dirigentes não se 
perpetuassem à frente das confederações nacionais, sobretudo 
mediante de processos eleitorais que restringiam o poder de 
voto às federações estaduais. O modus operandi dos presiden-
tes das confederações baseava-se na troca de favores pessoais, 
para que pudessem ser reconduzidos reiteradamente ao poder. 

Ferreira Júnior (2008) apresenta a defesa do presiden-
te da CBB, na qual alega que a motivação da nova liga é mais 
política do que técnica, que, apesar da existência da NLB ser 
legal, fere a hierarquia mundial da modalidade e desrespeita a 
estrutura do basquete. Essa dita hierarquia foi uma das suas 
armas para desmobilizar o movimento dos clubes, uma vez que 
determinou que fossem excluídos da lista de convocados para 
a seleção brasileira de todos os atletas que estivessem ligados 
aos clubes dissidentes, também determinou que a indicação de 
representantes para competições internacionais fosse exclusiva 
para as equipes participantes do campeonato nacional que a 
CBB estivesse organizando.

Algo similar já havia acontecido no futebol. Em meados 
da década de 80, os clubes se uniram para fundar o Clube dos 
13, e os mecanismos de pressão que a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) lhes impunha se assemelhavam:

[...] uma vez que muitas vezes colocavam os interesses da 
CBF e dos clubes em conflito. E a CBF, apesar de ter demons-
trado fraqueza no primeiro momento, não ficou paralisada. 
Utilizou-se de ameaças para pressionar os clubes a não se 
rebelarem. Ou seja, mesmo declarando ser incapaz de arcar 
com os custos financeiros da organização do campeonato na-
cional, se amparou em chantagens para não perder o controle 
da competição. Proni (1998, p. 214) relata que a CBF, com os 
poderes que a FIFA lhe garantia, ameaçou desfiliar os clubes 
que participassem desse campeonato e Helal (1997, p. 88) 
complementa que os clubes que integrassem esse movimento 
estariam impedidos de participar de campeonatos em que 
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houvesse filiados à FIFA, assim não poderiam excursionar, e o 
pior, seus jogadores ganhariam passe livre automaticamente.
(HIRATA, 2013, p .1)

Concretamente, dessa ruptura entre clubes e a CBB, Ferreira 
Júnior (2008) relata que o desfecho teve algumas implicações: 
a primeira reação dos clubes aos ditos desmandos da CBB foi a 
criação da Nossa Liga de Basquete (Figura 2), inicialmente com 
30 equipes, representando 29 cidades e 10 estados. Mas que, 
devido às diferenças e disputas com a CBB, fez o seu primeiro 
campeonato em 2005, com 16 equipes, em vez das 30 plane-
jadas, e teve o Winner Limeira como campeão. 

Paralelamente, o segundo episódio relevante foi a pro-
moção do 17.° Campeonato Nacional, também em 2005, pela 
CBB. A competição contou inicialmente com 18 equipes dividi-
das em duas chaves, mas teve que incluir mais seis equipes do 
campeonato da NLB, porque estas equipes conseguiram uma 
liminar judicial garantindo tal direito. Porém, o campeonato 
não chegou ao seu final em função de um imbróglio jurídico 
promovido pelo time de Brasília. O time da Telemar, do Rio de 
Janeiro, contratou o jogador Arnaldinho após o prazo permitido 
pelo regulamento da CBB. Como Brasília perdeu para o time 
carioca e essa derrota custou-lhe o ponto necessário para ir 
para a final, a equipe brasiliense entrou com uma liminar que 
acabou suspendendo a final que estava acontecendo entre as 
equipes de Franca e Ribeirão Preto. Não houve as partidas finais, 
e naquele ano o CNBM não teve campeão (FERREIRA JÚNIOR, 2008).

Obviamente, o relato acima é uma descrição caricata 
dos acontecimentos, faz-se necessário sublinhar que o ten-
sionamento entre as duas partes foi extremamente hostil e 
várias vezes decidido apenas no campo jurídico. O que mais 
nos interessa analisar aqui é a importância e o impacto que o 
impasse teve na profissionalização, mercantilização e espeta-
cularização no basquete. 

Na parte mercantil, o repasse dos patrocínios e dos 
direitos de transmissão de TV aos clubes foi, em boa medida, 
revista pela CBB, que concordou em aumentar percentual-
mente os valores. A medida é própria de agentes/instituições 
dominantes em um determinado campo, ao perceberem que 
estão perdendo poder. Utilizam de recursos para cessar as 
desavenças e lutas pelo poder no interior do campo, inclusive 
se isso lhes custar perder parte desse poder (BOURDIEU, 1983). Já 
a competição da NLB não obteve o êxito desejado, dado que, 
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Figura 2  Linha do tempo 
do início das Competições 
Nacionais de Basquete 
Masculino no Brasil. Fonte: 
Autoria própria.
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além de não ter sucesso em organizar a segunda edição, não 
conseguiu arregimentar grandes patrocinadores, nem vender 
os direitos televisivos da primeira temporada, perfazendo no 
final um déficit de cerca de 30 mil reais (FERREIRA JÚNIOR, 2008). 

Pelo lado da entidade administradora do basquete, em 
2008, a CBB organizou o 18.° Campeonato Nacional com apenas 
13 equipes, entre as quais apenas uma equipe paulista, Rio Cla-
ro. Paralelamente, oito clubes do estado de São Paulo: Franca, 
Limeira, Assis, Pinheiros, São José, Araraquara, Paulistano e 
Bauru, descontentes com a forma de divisão das receitas de 
televisão pela CBB e com a falta de participação nas decisões 
a este respeito, fundaram a Associação de Clubes de Basquete 
(ACB) e organizaram uma competição batizada de Supercopa. 
A entidade era presidida por Cássio Roque, na época diretor 
do Limeira, contudo não conseguiu envolver equipes de ou-
tros estados, porque os integrantes do campeonato organizado 
paralelamente pela CBB tinham em contrato um impedimento 
de participar de outras competições nacionais (GRIJÓ, 2008; SU-

PERCOPA..., 2008). A realização de duas competições de âmbito 
nacional simultaneamente sinaliza o tamanho da divisão em que 
se encontrava o subcampo do basquete brasileiro. Especial-
mente, porque a federação do estado de São Paulo, detentora 
do maior número de participações e hegemônica por quase 
duas décadas, estava no lado oposto à CBB, dando peso ao 
movimento, que culminou na criação da LNB, conforme rela-
taremos no próximo capítulo. Antes de iniciar a exposição so-
bre a criação da LNB, é imprescindível notabilizar que algumas 
estruturas foram se aprimorando ao longo das décadas de 80 
e 90, até meados de 2000, nas quais o processo de profissio-
nalização começa a se disseminar com maior intensidade, es-
pecialmente porque serviram de base para as transformações 
que serão verificadas com a LNB. Desse período, reforçamos a 
importância dos CNBMs, cuja fórmula de disputa se aprimorou 
ao longo de sua existência, a crescente participação das cor-
porações empresariais no basquete brasileiro e o surgimento 
dos clubes especializados em basquete, que posteriormente 
se mostrarão ser o perfil indicado para as equipes oriundas de 
cidades do interior.
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LNB E O ESPORTE-
-ESPETÁCULO 
(2008-2019)

Destinamos este capítulo a analisar a atuação da LNB ao longo 
de sua existência. Partimos dos tensionamentos existentes no 
interior do subcampo do basquete brasileiro que culminaram 
com a sua criação e a partir daí tentamos compreender como a 
entidade se organizou, quais ações desenvolveu e o significado 
da sua atuação no processo de profissionalização, mercantili-
zação e espetacularização do subcampo mencionado.

Para a análise das informações coletadas, optamos em 
definir as categorias de análise, respeitando inicialmente as parti-
cularidades da realidade da entidade estudada, isto é, utilizamos 
a própria estrutura organizacional da LNB, com certas adap-
tações, como parâmetro para categorizar os dados empíricos 
da pesquisa, porque as mesmas compreendem os elementos 
indispensáveis para o processo de espetacularização do esporte.
Assim, dividimos a análise da LNB em cinco tópicos (Figura 3):

Figura 3  Categorias de 
análise da LNB. Fonte: Auto-
ria própria.
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Criação e Gestão  
das estruturas
Tratando das tensões envolvidas na criação da LNB  
e do formato eleito para a condução dos atos administrativos.

Técnico
Envolvendo a organização das competições NBB, Liga Ouro, 
Liga de Desenvolvimento, Jogo das Estrelas, Interligas e  
Super8, arbitragem, regulamento e outros aspectos ineren- 
tes à realização das competições ou aos agentes nelas  
envolvidos.

Marketing 
e comercial
Compreendeu as relações comerciais com patrocinadores, apoia- 
dores e demais parceiros ao longo do período estudado.
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Comunicação
Abrangeu discussões sobre o site, as redes sociais, a pro-
dução de conteúdo, as transmissões das partidas ao vivo e 
demais ações inerentes à relação entre a LNB e seu público.

Administrativo,  
Financeiro e  
Socioambiental
Na parte administrativa e financeira, focamos na análise do 
controle das contas, prestação de contas dos convênios e 
projetos incentivados, logística, tecnologia da informação e, 
na questão socioambiental, levantamos as atividades reali-
zadas pela LNB e o interesse em explorar a relação entre o 
basquete e a responsabilidade social da entidade.
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3.1 LNB: CRIAÇÃO E GESTÃO  
DAS ESTRUTURAS

A disputa pelo poder e os problemas de relacionamento que 
vigiam em meados de 2008 entre a CBB e os clubes, con-
forme já discutido, parecem dar espaço a um apaziguamento.

Foi necessário chegar quase ao fundo do poço para o bas-
quete brasileiro começar a reagir. Após a modalidade con-
viver nos últimos três anos com um racha entre clubes e a 
confederação brasileira (CBB) há uma conciliação em curso. 
(BASTOS, 2008, p. D1)

Bastos (2008) mostrou indícios de que, distintamente das ini-
ciativas lideradas pelo ex-jogador Oscar e pela ACB para criar 
uma liga, nesta terceira oportunidade, a união dos clubes em 
prol da criação de uma liga tinha o aval da CBB, pois o indicado 
para liderar a entidade dos clubes era Kouros Monadjemi24, 
amigo pessoal do presidente da CBB, Gerazimes Bozikis, o que 
o credenciava a atuar como mediador entre as duas entidades.

A indicação de Kouros Monadjemi para liderar este 
processo nos impele a tentar compreender quais eram as ca-
racterísticas e capitais que o mesmo possuía para tal emprei-
tada. Monadjemi (2019), em seu depoimento, relata que, além de 
empresário do ramo de exportação de produtos siderúrgicos, 
foi presidente do Minas Tênis Clube entre 2002 e 2007, e no 
fim de sua gestão foi que surgiu a oportunidade de liderar o 
processo de criação da LNB: 

Eu resolvi, logo que sai da minha presidência do Minas, me 
encontrar com o grupo que estava insatisfeito em São Paulo 
e que fizeram uma liga independente da Confederação. Eu os 
chamei, sentamos e resolvemos unir esforços. Expliquei qual 
era o sistema que a gente ia adotar, dar voz aos clubes. Os 
clubes é que iriam gerir essa liga e obviamente os executivos 
é que iriam cumprir aquela determinação dada pelos clubes. 
E assim começamos, com a cara e a coragem. 

Para ser mais preciso, nesse primeiro momento participaram 
mais ativamente da articulação para a criação de uma nova 
liga Kouros Monadjemi e, o então dirigente do Pinheiros, José 
Fernando Rossi. Na sequência, foram convidados a contribuir 

24.   Kouros Monadjemi foi 
presidente do Minas Tênis 
Clube por duas gestões, presi-
dente da LNB em 2009/2010, 
2011/2012 e assumiu recente-
mente a presidência da LNB 
para a gestão 2019/2020.



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

100

com a ideia Cássio Roque, que presidia a ACB, e o dirigente 
Rubens Calixto, do Franca Basquete (LNB..., 2018b).

Assim, a CBB, ao deixar de organizar a competição de 
clubes mais importante do país, parece reconhecer as suas 
dificuldades financeiras em custear despesas dos clubes e, ao 
apoiar a criação da LNB e chancelar a competição promovida 
pelos mesmos, repassa maior autonomia à entidade represen-
tativa dos clubes. O pronunciamento do ministro do Esporte, 
Orlando Silva, parabenizando o presidente Gerazimes Grego 
por abrir mão de parte do poder que ele tinha na CBB para 
dar protagonismo aos clubes, sugerindo inclusive que a LNB 
talvez abrisse um caminho novo ao esporte brasileiro (LEISTER 

FILHO, 2008), também reforça essa tese. 
O entrevistado Sérgio Barbosa Domenici25 (2019), supe-

rintendente da LNB durante toda sua existência, apresenta uma 
argumentação nesse sentido, de que o modelo federativo, por 
questões eleitorais, privilegiava os interesses das federações 
estaduais em detrimento dos clubes, relação que a criação 
de ligas veio tentar reformular, notadamente nos últimos 20 
anos em que se exacerbaram os interesses comerciais sobre 
os eventos esportivos:

Levando isso para o nível mundial da administração do des-
porto. Por que existe a Euroliga? A Liga Nacional de Basquete? 
A liga argentina? Porque o modelo federativo faliu. Porque as 
pessoas pararam de entender qual a razão de ser das entida-
des. Quando você olha a pirâmide, o que é que está embaixo 
da pirâmide fazendo o esporte são os clubes. É o clube que 
forma os atletas, que forma o técnico, que dá emprego pro 
técnico, que busca patrocínio. É o clube que faz a competição. 
E para pensar assim: “Minha finalidade é competição”. Não 
é. A razão de ser de qualquer entidade esportiva, de modali-
dades coletivas ou não, são os clubes. E o modelo federativo 
mundial parou de entender isso e se afastaram de sua origem 
e passaram a fazer uma gestão voltada para si ou para quem 
os elege. Trazendo isso para o nível brasileiro. Não estou fa-
lando do basquete, estou falando do esporte brasileiro. Então, 
a gestão é para as federações que elegem o presidente da 
confederação. É nisso que eles estão voltados. Esqueceram 
do que é a base. As ligas vieram com a proposta diferente 
ainda. E se elas se distanciarem deste pensamento, elas vão 
ruir também, vão a bancarrota. Se elas não continuarem 
entendendo qual a razão de ser delas. Isso dentro da Liga 

25.   Sérgio Barbosa Dome-
nici é graduado em Adminis-
tração de Empresas. Desta-
cam-se seus trabalhos no 
marketing do Paraná Clube, 
do Atlético Mineiro e do Mi-
nas Tênis Clube. Acompanhou 
as seleções brasileiras de Vô-
lei e os Circuitos do Banco do 
Brasil de Vôlei de Praia, den-
tre outros trabalhos. Em 2018, 
foi eleito Gestor do Ano no IV 
Prêmio Sou do Esporte pela 
sua atuação frente a LNB. 
Trabalha na LNB desde sua 
criação, em 2008.
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sempre ficou muito claro. Nós trabalhamos para atender os 
clubes. (Entrevistado DOMENICI, 2019) 

A LNB foi fundada em dezembro de 2008 por 19 clubes, re-
presentando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Paraná, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul e Distrito Federal. Leister Filho (2008) enfatiza que foi o 
primeiro esporte olímpico a ter uma competição gerenciada 
por uma liga independente formada por clubes e com chancela 
da confederação da modalidade.

Contudo, das 19 agremiações iniciais, apenas 15 con-
seguiram se credenciar para participar da primeira edição 
da competição organizada pela LNB, que recebeu o nome de 
Novo Basquete Brasil e que, ao longo do tempo, tornou-se 
mais conhecida pela sua sigla, NBB. Os 15 clubes que jogaram 
a primeira edição do NBB foram: CETAF/Garoto/UVV/Prefei-
tura Municipal de Vila Velha, Ciser/Araldite/Univille/Joinville, 
Conti/AMEA/Assis, Flamengo/Petrobras, GRSA/ Bauru, Lupo/
Araraquara, Paulistano/Amil, Pinheiros, Pitágoras/Minas Tênis, 
Saldanha da Gama/ES, São José/Unimed/Vinac, Univates/Bira, 
Universo/Banco Regional de Brasília, Vivo/Franca e Winner/
Limeira (LEISTER FILHO, 2008).

Apesar da rivalidade existente entre clubes e das di-
versas oportunidades em que eles estão em lados opostos no 
campo esportivo em disputa por títulos, nesse momento essas 
instituições e agentes, por terem interesses fundamentais em 
comum, se demonstram cúmplices e parceiros para tentar sub-
verter a situação. Bourdieu (1983) expõe esse posicionamento de 
união entre agentes antagonistas como uma norma invariante 
a todos os campos. No campo esportivo, esse mecanismo é 
aflorado, pois os clubes concorrentes dependem um do ou-
tro, sobretudo porque, para uma competição ser atraente, é 
essencial o equilíbrio competitivo e a sustentabilidade finan-
ceira, ou seja, não é interessante para nenhum dos clubes que 
seus adversários tenham qualidade técnica muito inferior ou 
que sua organização financeira seja tão frágil a ponto de pôr 
em risco sua sobrevivência. O mecanismo é reconhecido pelos 
dirigentes da LNB. O dirigente do Flamengo Marcelo Vido26 já 
apontava isso em 2009 em uma entrevista:

Temos de pensar a LNB como um produto rentável, buscan-
do recursos para distribuir o mais igualitariamente possível. 
Esporte é o único mercado no qual você não pode pensar em 

26.   Marcelo Vido foi atleta 
da Seleção Brasileira de Bas-
quete em duas Olimpíadas, 
fez Mestrado em Football 
Industry, na Inglaterra. Tra-
balhou no Comitê Olímpico 
Brasileiro e na área comer-
cial do Atlético Mineiro e 
do Minas Tênis Clube. Atu-
almente, é o diretor executi-
vo de esportes olímpicos do 
Flamengo e Vice-Presidente 
de Marketing da LNB.
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aniquilar seus concorrentes, mas sim em fazer que sejam tão 
grandes quanto você. Ter um balanço competitivo homogêneo 
é essencial. (NBB..., 2009)

Esse momento inicial era de muita incerteza, e Domenici (2019), 
em seu depoimento, recorda que inicialmente a estrutura da 
LNB resumia-se a sua casa, que considera o primeiro escritório 
da LNB, e ele o primeiro e único funcionário, na época como 
gerente-geral da LNB:

Não, tinha eu. O Afini fazia as escalas da arbitragem. Quando 
chegou no final da primeira temporada, eu tinha o Carlos 
Ferro, que ajudava meio período pagando umas contas e 
tal. No fim do primeiro ano, eu contratei o Claudio Mortari, o 
Claudinho Mortari, filho do Cláudio. E eu tinha uma assessoria 
de imprensa terceirizada, cuja produção era muito pequena. 
Eles produziam três matérias por semana, duas matérias 
por semana. Aí eu dispensei e contratei um garoto, na época 
tinha 24 anos, que assumiu a Comunicação da Liga. Mas, no 
primeiro ano, era eu, o Afini fazendo escala, o Claudinho entrou 
no fim, o Ferro me ajudou em algumas coisas, principalmente 
montar o escritório aqui, mas era isso. Para o segundo ano, 
entrou o Guilherme. No dia do lançamento da segunda tem-
porada entrou o Guilherme, Guilherme Buso. O Ferro saiu e 
eu coloquei outro garoto para cuidar do financeiro. Aí era eu 
e mais 3, na segunda temporada. 

A diminuta estrutura para desenvolver seu trabalho evidencia 
a precariedade e a necessidade de profissionalização da LNB 
naquele momento inicial. No entanto, dois trechos do depoi-
mento de Domenici (2019) demonstram sua percepção acerca 
dos desafios ainda maiores que teriam que ser enfrentados: a 
dificuldade dos dirigentes de pensar coletivamente e a obriga-
toriedade de não fracassar na condução da primeira temporada:

[...] o basquete tinha uma coisa antes da Liga e bem no co-
mecinho que eu falava: “Não precisa ninguém trabalhar con-
tra o basquete para acabar com o basquete, ele mesmo se 
encarrega disso”. É um meio absurdamente autofágico. Você 
estudou a célula. A célula quando está com fome, ela se come. 
O basquete é autofágico, mas nós tivemos algumas situações 
de conflitos nestes anos muito duras e naquele momento foi 
posto à prova isso. 
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[...] no começo era tudo novidade para todos os clubes. Nin-
guém sabia o que ia acontecer. Cláudio Mortari falou uma 
palavra, uma frase que marcou muito. Ele falou assim: “Nós 
só temos um tiro nesta pistola e nós não podemos errar”. 
Porque já tinham tido duas outras tentativas. Já tinham 
uma série de problemas e eles sabiam que não podiam errar 
naquilo ali. Eu acho, isso é achismo, eu acho que a CBB deu 
a chancela para os clubes fazerem o campeonato naquela 
época porque achou que não ia dar certo.

A sequência de temporadas aparentemente transformou o 
modus operandi dos dirigentes, que parecem ter compreendido 
que a Liga iria tomar decisões colegiadas sempre sobrepondo 
o interesse coletivo aos individuais. Aliás, este foi o ponto de 
maior concordância entre os entrevistados, todos, sem exceção, 
relataram algo nesta perspectiva, como nos exemplos a seguir: 

O que é sensacional disso, que você pode perceber, que cria-
mos nestes 10 anos de Liga uma união dos clubes. Eles pen-
sam antes de pensar em sua equipe, pensam no contexto do 
basquetebol. O que é o basquete? Como temos que seguir? O 
que precisamos sacrificar? Que precisamos instruir, construir 
para que o basquete cresça. Isso tem sido o principal foco 
positivo que a Liga tem hoje. (Entrevistado MONADJEMI, 2019)

O ponto forte foi o fato de nós conseguirmos ter uma liga. 
Você pegar uma porção de dirigentes de clubes fazer enten-
der que o modelo federação/confederação não funciona e 
nós temos que gerir o nosso campeonato, nossa liga, assim 
como cada um gere o seu clube. Isso já é uma vitória. Segunda 
vitória, você ter a visão da preponderância do coletivo sobre 
o particular. É fantástico. Você [ir] na reunião e você falar: 

“Eu gostaria que meu time fizesse tal coisa” e você abaixar a 
cabeça: “Está certo”. Acho que este é um ponto extremamente 
positivo. (Entrevistado ROQUE, 201927) 

A Liga ganhou isso, porque a Liga hoje são os clubes. Clubes 
estão se unindo. Antigamente, um não dava informação para 
o outro. Técnico não se falava e tal. Hoje mudou muito. Ala-
vancou muito o basquete. A Liga tem sido fundamental nesse 
papel. Quando digo a Liga, digo o entendimento dos dirigentes 
principalmente. Antigamente, nas reuniões, cada um queria 
ver seu umbigo. Agora não. E não pode ser diferente, primeiro 

27.   Cássio Roque é empresá- 
rio do ramo imobiliário e de mo- 
tocicletas em Limeira. Foi dire-
tor do Winner/Limeira e presi-
dente da LNB por duas gestões 

(2013/2014 e 2015/2016). 
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é o produto basquete. Não adianta ter um time forte e não 
ter basquetebol. A Liga está fazendo um trabalho muito bom 
através de seus departamentos. (Entrevistado MESSIAS28, 2019)

Entretanto, o sentimento de união que transparece nas falas dos 
entrevistados não foi uma construção rápida e nem o ambiente 
tão sereno como parece. As disputas que os clubes tinham com 
a CBB não eram as mesmas que os clubes passaram a ter com 
a LNB, mas os conflitos não deixaram de existir. Domenici (2019) 

recorda o primeiro grande embate interno e também relata que 
existiram várias discussões, mas que tem prevalecido o espírito 
coletivo. E mesmo na troca de dirigentes, os que entram são 
naturalmente convencidos a adotar a mesma postura.

[...] nós tivemos algumas situações de conflitos nestes anos 
muito duras e naquele momento foi posto à prova isso. Acho 
que a satisfação dos clubes resolverem isso entre eles, da 
forma como eles quiseram. Nós tivemos, na final do NBB2, um 
problema de uma briga que teve no ginásio Nilson Nelson, en-
tre Brasília e Flamengo. Aí o Tribunal de Justiça tirou o mando 
de Brasília. Se fosse dois anos atrás, era Justiça Comum, pára 
o campeonato. Sentaram numa mesa lá na Liga, o dirigente 
do Flamengo, o dirigente do Brasília e o Kouros. Conversou, 
conversou, falou: “Kouros nós não temos condições de resolver 
aqui. O que você resolver, está resolvido”. Então o Kouros falou 
assim: “Vamos fazer o jogo em Anápolis”. Brasília, que tinha 
perdido o mando falou: “Ok, eu vou para Anápolis”. Flamengo: 

“Ok, eu vou para Anápolis”. Então acho que aquele momento 
virou a chave do entendimento dos clubes que a Liga era deles 
e eles resolviam. Teve vários conflitos depois disso, mas nós 
nunca tivemos uma desunião. Você participa das reuniões do 
Conselho. O pau quebra lá dentro. Saiu daquela sala para fora, 
lógico às vezes tem um ou outro que perde um pouco a razão, 
mas isso é normal. É normal na família da gente, quanto mais 
com tantas cabeças ali pensando. Depois daquele momento, 
o sentimento de união, a percepção de união dos clubes se 
sedimentou de uma forma bastante bacana. Mesmo tendo 
a entrada de novos clubes, troca de dirigentes o cara que 
entra já percebe aquele ambiente lá dentro. Ele já entra com 
aquele espírito. (Entrevistado DOMENICI, 2019)

Passado pouco mais de uma década, a estrutura de recursos 
humanos da LNB se expandiu, dos três funcionários iniciais 

28.   Luis Inácio Messias é en-
genheiro agrônomo e forma-
do em Direito. Atualmente, é 
Diretor Técnico do São José 
Basketball e membro do Con-
selho Fiscal da LNB.
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para cerca de 21 profissionais contratados e cerca de sete 
estagiários (DOMENICI, 2019). Atualmente, a estrutura da LNB é 
bem mais complexa e envolve a participação de representantes 
dos clubes e de funcionários executivos, ou seja, seguindo a 
sua linha mestra de que a Liga é dos clubes e que as ações são 
desenvolvidas por meio de decisões colegiadas dos mesmos. 
O Relatório da Assembleia Geral de 2018 descreve como está 
constituída a Estrutura Organizacional da LNB (LIGA..., 2018a), e é 
possível identificar uma parte diretiva e outra parte executiva, 
ou seja, a parte diretiva sendo composta de representantes 
dos clubes filiados e a parte executiva envolvendo os funcio-
nários contratados para colocar as decisões em ação. 

A presidência é eleita bianualmente em uma Assem-
bleia Geral Ordinária, que elege também o vice-presidente e os 
membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal. Pela ordem, 
já ocuparam este cargo, Kouros Monadjemi nas duas primeiras 
gestões (2009/2010 e 2011/2012), Cássio Roque em outras duas 
gestões consecutivas (2013/2014 e 2015/2016), João Fernando 
Rossi (2017/2018) e Kouros Monadjemi foi reconduzido à presi-
dência da entidade para o biênio 2019/2020 (LNB..., 2019).

Até o momento, a escolha do dirigente principal da LNB 
tem ocorrido por aclamação, não havendo disputa entre duas 
ou mais chapas pela presidência da entidade. Evidente que não 
é sinônimo de total harmonia na instituição, mas minimamente 
aparenta um sentimento de esforço em buscar consenso em 
torno dos nomes para conduzir a LNB.

A figura do presidente é aconselhado por um órgão, o 
Conselho de Administração, previsto em estatuto e formado 
por sete representantes dos clubes e mais o presidente e vi-
ce-presidente da diretoria. O conselho visa despersonalizar as 
escolhas estratégicas da LNB, pois as decisões passam a ser 
compartilhadas e, por isso, tendem a dificultar o direcionamen-
to das ações em uma perspectiva que não seja de consenso 
entre os membros. Segundo Jorge Bastos, um dos dirigentes 
integrantes do primeiro Conselho de Administração da LNB, 

O importante do Conselho de Administração da LNB é que 
ninguém decide sozinho. Tudo é decidido entre os clubes. 
Existe uma transparência total das ações. É uma maneira 
moderna de administrar o esporte. (ANO..., 2009)

De acordo com o estatuto da Liga Nacional de Basquete (2015), 
o Conselho de Administração é o órgão que tem sob sua res-
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ponsabilidade, dentre outras atribuições, a decisão sobre a 
assinatura de contratos com patrocinadores e parceiros de 
mídia nas competições organizadas pela LNB; bem como a or-
ganização do calendário da temporada e a definição das regras 
para inscrição e participação das equipes nos campeonatos 
organizados pela LNB (SÃO PAULO, 2015).

A Liga deu certo por causa do modelo de gestão dela. Aquele 
modelo do Conselho de Administração, aquilo é a grande cha- 
ve da coisa toda. Porque não importa o que... se eu tiver que 
dar uma multa no Campo Mourão. A multa foi decidida pelos 
clubes. Não há possibilidade de você me ligar para reclamar 
daquilo. Qualquer coisa que seja ruim ou boa foi discutido 
ali naquela mesa pelos clubes. O cara fica até constrangido 
de reclamar de uma coisa... Essa é a chave do sucesso. (En-
trevistado DOMENICI, 2019)

Em 2011, a LNB incluiu em seu estatuto uma nova estrutura 
chamada de Conselho Nato, formada por representantes dos 
clubes fundadores, com a finalidade de zelar para que a insti-
tuição preserve sua finalidade inicial e não se desvie dos pilares 
fundamentais: confiabilidade, profissionalismo e estabilidade 
(OS GUARDIÕES..., 2011).

Como já dito, estes dois conselhos são formados por 
dirigentes dos clubes, fortalecendo o argumento de que a LNB 
existe para defender os interesses dos clubes filiados, e a es-
trutura administrativa deve atuar na direção de atendê-los. 
Assim, todas as receitas de patrocínios, de venda de direitos 
de transmissão, parcerias de materiais esportivos ou de outros 
produtos e serviços são utilizadas de acordo com as definições 
dos representantes dos clubes, sem a intermediação da CBB.

Na parte executiva, composta pelos funcionários da 
LNB, responsáveis em aplicar e desenvolver o que foi definido 
pelo Conselho de Administração, existe uma divisão de atri-
buições encabeçada por uma superintendência. Esse cargo 
é ocupado desde a fundação da LNB até os dias de hoje por 
Sérgio Barbosa Domenici.

Domenici tem sob sua coordenação cinco departamentos: 

1. Técnico;
2. Marketing e Comercial;
3. Comunicação;
4. Administrativo e Financeiro;
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5. Socioambiental.

A estrutura atual posiciona um dirigente de clube, empossado 
como vice-presidente departamental ou assemelhado, como 
supervisor das ações dos funcionários executivos, indo ao 
encontro da sugestão de Costi et al. (2015), o qual sugere uma 
participação maior de dirigentes não executivos.

A tarefa neste momento é analisar como os departamen-
tos da LNB foram se estruturando para enfrentar o processo 
de mercantilização e espetacularização do basquete brasileiro.

3.2 DEPARTAMENTO TÉCNICO

No aspecto técnico, importante compreender quais as pre-
ocupações da LNB em relação à realização de suas compe-
tições, em especial, com o NBB, em diferentes aspectos, tais 
como: calendário nacional, regulamentação e padronização 
de condutas durante a competição, número de equipes e de 
jogos, capacitação e treinamento de árbitros, estatísticos e 
técnicos; dentre outros temas que sejam correlatos à parte 
mais ligada à competição. Considerando as particularidades 
de cada competição, adotamos a estratégia de analisar sepa-
radamente as competições, destinando um tópico para cada 
uma: Novo Basquete Brasil, Jogo das Estrelas, Liga Ouro, Liga 
de Desenvolvimento e, por serem eventos menos expostos, um 
tópico envolvendo Interligas e Super 8 (Figura 4).

Figura 4  Linha do tempo 
das Competições promovi-
das pela LNB. Fonte: Autoria 
própria.
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3.2.1 NOVO BASQUETE BRASIL

O primeiro ponto que abordaremos é a forma como as equipes 
devem se inscrever para o NBB, e como nesta primeira dezena 
de temporadas se desenrolou a participação das equipes.

Inicialmente, a LNB havia adotado o sistema de liga fe- 
chada, ou seja, os sócios-fundadores já mencionados tinham 
sua vaga, assim o resultado esportivo não rebaixava ninguém 
e não havia acesso por mérito esportivo. O dirigente Aluísio 
Elias Xavier Ferreira29 (2019) recorda aquele primeiro momento,

[...] Quando a Liga começou, ela começou com o sistema 
fechado, ou seja, criou-se uma liga, alguns clubes aderiram 
essa liga e esses clubes passaram a ser sócios ou ter a fran-
quia dessa liga e não havia movimentação técnica. Ninguém 
subia, ninguém caia. Podia eventualmente entrar alguém 
novo. Isso aí mostrou o seguinte: Dá um certo conforto de 
você falar assim: “eu sou membro da Liga. Jogue mal, jogue 
bem, sendo campeão, sendo último, eu não vou sair disso”. 
Tem um lado teoricamente bom que dá uma certa segurança 
para todo mundo, mas não houve uma evolução. Não tem a 
disputa técnica. Isso aí mostrou o seguinte: as estruturas 
que eram fortes continuaram fortes e as que eram fracas 
continuaram fracas. 

Nesse sistema fechado, de acordo com Dehò (2008), os clubes 
interessados em participar da LNB tinham que desembolsar o 
valor estimado de 40 mil reais para aquisição de uma franquia 
e poder participar da primeira temporada (2008/2009). O 
sistema prevaleceu por mais uma temporada porque, no final 
de 2009, a LNB sinalizou a abertura de vagas para equipes por 
meio de mérito esportivo em um modelo que se aproximava do 
tradicional “acesso/rebaixamento”. Na ocasião, definiu-se que 
o campeão e vice da Super Copa Brasil, competição organiza-
da pela CBB, disputaria um quadrangular com os dois últimos 
colocados do NBB2 (2009/2010) para ocupar as vagas para a 
terceira temporada do NBB. Caso os vencedores dessa disputa 
fossem os postulantes às novas franquias, ou seja, os clubes 
que haviam disputado a competição da CBB, os mesmos deve-
riam desembolsar 200 mil reais para adquirir uma franquia e 
comprovar ainda a montagem de um elenco tecnicamente com-
petitivo para ser avaliado pelos dirigentes da LNB (DORO, 2009).

29.   Aluísio Elias Xavier Fer-
reira é mais conhecido como 

“Lula”, foi técnico da seleção 
brasileira de 2003 a 2007, foi 
técnico do COC/Ribeirão Pre-
to, Brasília e Franca, e atual-
mente é supervisor técnico do 
SESI/Franca e membro do Con-
selho de Administração da LNB.
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Essa é uma das decisões mais importantes a ser tomada 
por uma liga esportiva: a adoção do formato de liga fechada 
ou aberta (ANDREFF, 2011). O modelo de liga aberta prevaleceu da 
terceira temporada em diante, com a abertura para que novos 
membros fossem admitidos, seja pela Super Copa Brasil, pela 
Liga Ouro, ou por meio de solicitação de clube devidamente 
aprovada pelo Conselho de Administração. 

A inscrição das equipes para disputar o NBB tem como 
requisito a apresentação de documentação que demonstre a 
viabilidade financeira, técnica e estrutural da equipe, as quais 
envolvem comprovação de receitas financeiras, contratação 
de elenco de qualidade compatível e um ginásio devidamente 
vistoriado por funcionários da LNB e com capacidade mínima 
de mil espectadores (DEFINIÇÕES..., 2018). Estas informações são 
analisadas pelo Conselho de Administração e, após sua apro-
vação, é que as inscrições das equipes são homologadas.

Esse procedimento mostrou-se acertado, pois desde 
sua fundação, a LNB não houve temporada em que uma equipe 
tenha paralisado suas atividades durante a competição. No 
entanto, casos recorrentes de atraso no pagamento de salários 
de atletas por parte de alguns clubes foram registrados, fato 
que enfraquece a credibilidade da entidade e da competição 
e põe em xeque o modelo de comprovação de viabilidade fi-
nanceira adotado.

Entre 2008 e 2019, o número de equipes participantes 
dos NBBs tem variado entre 14 e 18 equipes, conforme pode 
ser observado no Gráfico 1. A inconstância mostra a dificuldade 

Gráfico 1  Número de 
equipes participantes por 
temporada dos NBBs. Fonte: 
Autoria própria.
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dos clubes de conseguir manter as atividades das suas equipes 
profissionais, indicando uma fragilidade na gestão dos mesmos.

Todavia, a inconstância do número de equipes não é o 
dado mais relevante, mas sim a ausência de perenidade das 
equipes, como exposto no Quadro 01, que apresenta as equi-
pes participantes em cada temporada. Apenas seis equipes, 
Pinheiros, Paulistano, Franca, Flamengo, Minas Tênis Clube e 
Bauru participaram das 12 edições do NBB.

Aparentemente é um número reduzido, mas, ao compa-
rarmos com o Voleibol Masculino, percebe-se que, mesmo uma 
modalidade que tem tido êxitos em competições internacionais 
com muito mais frequência, também apresenta dificuldade em 
ter uma competição com equipes mais estáveis. Se no basquete 
seis equipes (Bauru, Flamengo, Franca, Minas Tênis, Paulistano 
e Pinheiros) conseguiram se manter na elite da modalidade en-
tre 2008 e 2018, no voleibol este número se reduz a apenas 2: 
Minas Tênis e Cruzeiro (SUPERLIGA, [20--]; VÔLEI…, 2009). Domenici 
(2019) em seu depoimento corrobora esta informação: 

Nós fizemos um estudo dos anos de duração das nossas 
equipes. E a nossa média é muito maior de permanência da 
equipe na competição do que o voleibol, por exemplo, muito 
maior. Nós temos clubes que jogaram o NBB1 e que estão 
até hoje. Nós temos o Brasília, Minas, Flamengo, São José, 
Pinheiros, Paulistano, Bauru, Franca e o Joinville30 que tinha 
saído, voltou agora. Nove equipes. Isso é um número muito 
grande para dez anos, se considerarmos o Brasil. A média 
de permanência das nossas equipes, ela é muito maior que o 
vôlei, por exemplo, que é uma referência para a gente, uma 
referência de resultado e de gestão no país. 

Uma vez tendo suas inscrições homologadas, as equipes passam 
a obedecer ao Regulamento do NBB, documento que detalha 
as exigências mínimas cobradas das equipes na realização 
das partidas válidas pelo NBB e os procedimentos a serem 
observados na competição. O regulamento apresenta inúme-
ros indícios que contribuem para a análise do aspecto técnico, 
pois, entre uma temporada e outra, podem ser verificadas 
algumas alterações. Sobretudo, percebe-se que gradualmente 
as exigências foram aumentando e sendo mais detalhadas, e 
também expandiu-se o número de itens abordados no mesmo, 
o que denota um aperfeiçoamento nos critérios e na qualidade 
cobrada pela LNB (LIGA..., 2018b).

30.    Consideramos que São 
José ficou afastado em uma 
temporada da LNB, e os ti-
mes de Brasília e Joinville 
que disputaram as primei-
ras temporadas, apesar de 
alocados nas mesmas cida-
des, são distintos dos clubes 
que participaram dos NBB10, 
NBB11 e NBB12. 
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O regulamento do NBB é extremamente detalhista, por-
menorizando questões como: o valor das taxas de arbitragem 
e a respectiva estrutura que deve ser oferecida a eles; res-
ponsabilidades da equipe mandante em relação à estrutura 
a ser oferecida à equipe visitante em treinamentos e jogos; 
quantidade mínima de seguranças e suas vestimentas; tipo 
de piso, placar, tabelas e a obrigatoriedade de equipamentos 
substitutos; padronização dos detalhes sobre ingressos, uni-
formes,protocolo dos jogos e a forma de locução dos anima-
dores de torcida; quantidade e local das placas de publicidade, 
filmagem dos jogos e controle de dopagem, dentre outros por-
menores (LIGA..., 2018b).

A racionalização observada no Regulamento do NBB 
padroniza a forma como as partidas devem se desenvolver de-
talhadamente. O não cumprimento dessas obrigações, quando 
relatado pelos representantes de partidas, ocasiona multas de 
valores bem elevados para as equipes. Ao mesmo tempo que 
é exigente, o Regulamento se adapta, em certa medida, aos 
interesses da espetacularização do basquete, conforme relata 
Paulo Bassul31 (2019):

[...] podemos citar o Regulamento, que vem se modernizando 
ao longo dos anos, permitindo muito mais ações de entrete-
nimento dentro dos jogos. Por exemplo, hoje tem norma para 
narração dos lances, antes era proibido. O DJ pode colocar 
música e diversos sons dentro dos critérios pré-estabelecidos, 
tornando o jogo muito mais divertido para o público. 

A conformação da estrutura profissional dos clubes partici-
pantes do NBB tem uma parcela significativa de contribuição 
dos habitus dos agentes pertencentes a essas equipes; dito 
de outra forma, os agentes responsáveis em atender as nor-
mativas do regulamento tendem a revestir-se gradativamente 
do padrão de exigência da LNB em suas ações relacionadas à 
partida/campeonato, cuja repetição pode se transformar em 
uma disposição e se incorporar à estrutura do clube. 

O mesmo raciocínio deve valer para ações de instrução, 
aperfeiçoamento e especialização dos profissionais envolvi-
dos com a competição que citaremos adiante. Quando a LNB 
oportuniza capacitação aos agentes que trabalham nos mais 
diferentes segmentos, o objetivo é que estes profissionais incor-
porem as melhores práticas ao exercer suas funções para que 
se consolide como uma prática permanente em sua instituição.

31.   Paulo Roberto Bassul parti-
cipou de três Olimpíadas como 
membro da comissão técnica da 
Seleção Brasileira e atua como 
gerente técnico-operacional da 
LNB desde 2012. 
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 Quadro 1
19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09

 Total
NBB12 NBB11 NBB10 NBB9 NBB8 NBB7 NBB6 NBB5 NBB4 NBB3 NBB2 NBB1

ARARAQUARA - - - - - - - - x x x x 4

ASSIS - - - - - - - - - x x x 3

BASQUETE CEARENSE x x x x x x x x - - - - 8

BAURU x x x x x x x x x x x x 12

BOTAFOGO x x x - - - - - - - - - 3

BRASÍLIA/ UNIVERSO x x - - - - - - - - - - 2

BRASÍLIA/ VIVER MAIS - - - x x x x x x x x x 9

CAMPO MOURÃO - - x x - - - - - - - - 2

CAXIAS DO SUL - - x x x - - - - - - - 3

CORINTHIANS x x - - - - - - - - - - 2

FLAMENGO x x x x x x x x x x x x 12

FRANCA x x x x x x x x x x x x 12

GOIANIA - - - - - - x - - - - - 1

JOINVILLE/ JBA - - - - - - - x x x x x 5

JOINVILLE/ AABJ - x x - - - - - - - - - 2

LAJEADO - - - - - - - - - - - x 1

LIGA SOROCABANA - - x x x x x x x - - - 7

LIMEIRA - - - - - x x x x x - x 6

LONDRINA - - - - - - - - - - x - 1

MACAÉ - - - x x x x - - - - - 4

MINAS TÊNIS CLUBE x x x x x x x x x x x x 12

MOGI DAS CRUZES x x x x x x x x - - - - 8

PALMEIRAS - - - - - x x x - - - - 3

PATO BASQUETE x - - - - - - - - - - - 1

PAULISTANO x x x x x x x x x x x x 12

PINHEIROS x x x x x x x x x x x x 12

RIO CLARO x - - - x x - - - - - - 3

SALDANHA DA GAMA - - - - - - - - - x x x 3

SÃO JOSÉ x x - - x x x x x x x x 10

SÃO PAULO FC x - - - - - - - - - - - 1

SUZANO - - - - - - - x - - - - 1

TIJUCA - - - - - - - x x - - - 2

UBERLÂNDIA - - - - - x x x x x - - 5

UNIFACISA x - - - - - - - - - - - 1

VASCO DA GAMA - x x x - - - - - - - - 3

VILA VELHA/ CETAF - - - - - - x x x x x x 6

VITÓRIA - - x x x - - - - - - - 3

Quadro 1  Relação de equipes participantes dos NBBs por temporada 
(cont.) Fonte: Liga Nacional de Basquete ([20--]a). Autoria própria.
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 Quadro 1
19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09

 Total
NBB12 NBB11 NBB10 NBB9 NBB8 NBB7 NBB6 NBB5 NBB4 NBB3 NBB2 NBB1

ARARAQUARA - - - - - - - - x x x x 4

ASSIS - - - - - - - - - x x x 3

BASQUETE CEARENSE x x x x x x x x - - - - 8

BAURU x x x x x x x x x x x x 12

BOTAFOGO x x x - - - - - - - - - 3

BRASÍLIA/ UNIVERSO x x - - - - - - - - - - 2

BRASÍLIA/ VIVER MAIS - - - x x x x x x x x x 9

CAMPO MOURÃO - - x x - - - - - - - - 2

CAXIAS DO SUL - - x x x - - - - - - - 3

CORINTHIANS x x - - - - - - - - - - 2

FLAMENGO x x x x x x x x x x x x 12

FRANCA x x x x x x x x x x x x 12

GOIANIA - - - - - - x - - - - - 1

JOINVILLE/ JBA - - - - - - - x x x x x 5

JOINVILLE/ AABJ - x x - - - - - - - - - 2

LAJEADO - - - - - - - - - - - x 1

LIGA SOROCABANA - - x x x x x x x - - - 7

LIMEIRA - - - - - x x x x x - x 6

LONDRINA - - - - - - - - - - x - 1

MACAÉ - - - x x x x - - - - - 4

MINAS TÊNIS CLUBE x x x x x x x x x x x x 12

MOGI DAS CRUZES x x x x x x x x - - - - 8

PALMEIRAS - - - - - x x x - - - - 3

PATO BASQUETE x - - - - - - - - - - - 1

PAULISTANO x x x x x x x x x x x x 12

PINHEIROS x x x x x x x x x x x x 12

RIO CLARO x - - - x x - - - - - - 3

SALDANHA DA GAMA - - - - - - - - - x x x 3

SÃO JOSÉ x x - - x x x x x x x x 10

SÃO PAULO FC x - - - - - - - - - - - 1

SUZANO - - - - - - - x - - - - 1

TIJUCA - - - - - - - x x - - - 2

UBERLÂNDIA - - - - - x x x x x - - 5

UNIFACISA x - - - - - - - - - - - 1

VASCO DA GAMA - x x x - - - - - - - - 3

VILA VELHA/ CETAF - - - - - - x x x x x x 6

VITÓRIA - - x x x - - - - - - - 3

Quadro 1  Relação de equipes participantes dos NBBs por temporada 
(cont.) Fonte: Liga Nacional de Basquete ([20--]a). Autoria própria.
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O calendário e programação da competição são divulgados 
com a antecedência mínima de 60 dias, que é o prazo exigido 
pela legislação e, na grande maioria das vezes, a temporada 
inicia em outubro de um ano e se prolonga até junho do ano 
seguinte. Consta em regulamento que as datas das partidas só 
podem ser alteradas pela LNB, em função do agendamento de 
partidas das equipes em competições internacionais ou pela 
solicitação de algum parceiro de mídia interessado em realizar 
a transmissão da mesma. O procedimento mostra organização 
e compromisso da entidade com o planejamento de seus par-
ceiros, pois no Brasil é recorrente a solicitação de alteração de 
data de jogos, o que acarreta inúmeras situações de prejuízo 
as partes envolvidas.

Esse modelo de liga, em que a entidade se preocupa em 
atender os interesses dos clubes e torná-los mais organizados 
e estruturados, tem sido importante, em outros aspectos que 
acabam impactando positivamente no rendimento técnico das 
equipes envolvidas.

A título de exemplo, em 2014, a LNB deu um passo im-
portante em direção a possibilitar que as equipes possuíssem 
estruturas de última geração. A entidade, em parceria com o 
Ministério do Esporte, investiu cerca de cinco milhões de reais 
para aparelhar todas as equipes, em comodato, com um piso 
flutuante desmontável, dois placares exclusivos de basquete 
e um par de tabelas, padronizando os ginásios que receberiam 
jogos do NBB (CONDE, 2015). De acordo com o jogador Raulzi-
nho32, a quadra era melhor que muitas que ele conhecia na 
Espanha (DE PRIMEIRA..., 2014), onde jogava naquela época e que 
é reconhecidamente um dos melhores campeonatos do mundo, 
sem contar a NBA.

Outro indicador que contribui a perceber o profissiona-
lismo da LNB e interesse na espetacularização da modalidade 
é a utilização de atletas estrangeiros nas equipes participan-
tes dos NBBs. Contratar atletas de outra nacionalidade é um 
mecanismo para elevar o potencial técnico do elenco de uma 
equipe e, em decorrência disso, se tornar mais competitivo e 
deixar o espetáculo mais atraente. Os clubes do NBB utilizaram 
deste artifício desde a primeira edição de forma crescente, até 
a temporada 2013/2014, conforme relatado por Rojo et al. (2018).

Na primeira temporada, apenas 8 jogadores estavam distribu-
ídos em sete equipes. As sete equipes representavam 46,7% 
das 15 equipes que disputaram o campeonato. O aumento 

32.   Raul Togni Neto, mais 
conhecido como Raulzinho, 
é atleta brasileiro que atuou 
na NBA pelo Utah Jazz entre 
2015 e 2019 e desde então é 
Atleta do Philadelphia 76ers.
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gradativo se dá até a temporada 2013/14, em que se atinge o 
máximo de jogadores de origem não brasileira no NBB. Eram 
44 atletas em atuação durante a temporada, distribuídos 
nas 17 equipes que disputaram aquela temporada. (ROJO et 
al. 2018, p. 234)

Amparados em um estudo do CIES Sport Observatory e da Fe-
deração Internacional de Basquetebol (FIBA) (2017), os autores 
apontam que a liga brasileira é uma das que têm menor percen-
tual de estrangeiros em suas equipes quando comparado com 
as 16 principais ligas de basquete do mundo. A defasagem em 
relação aos outros países é provocada pelo aspecto regimental 
da competição, pois, no NBB, até a temporada 2018/2019 (NBB11), 
eram permitidos por regulamento apenas três estrangeiros 
em cada equipe, distintamente de outros países, que liberam 
uma quantidade maior de estrangeiros em seus campeonatos, 
conforme pode ser percebido na Tabela 4.

País Número de jogadores estrangeiros  
permitido em 2015/2016 pelas ligas

Brasil 3

Alemanha 6

Itália 5 + 3 jogadores da Europa

França 6

Argentina Sem limites de estrangeiros

Espanha Exige no mínimo quatro atletas espanhóis na equipe

O NBB, apesar de ser a competição com menor número de es-
trangeiros, é a terceira que mais proporciona tempo de jogo aos 
estrangeiros, aproximadamente 25 minutos por jogo, em média 

(CIES; FIBA, 2017). A quantidade de tempo de jogo mostra o pro-
tagonismo que estes atletas exercem em suas equipes, e esta 
informação pode ser corroborada quando analisamos as rela-
ções de maiores pontuadores das temporadas do NBB33. Des-
tacam-se as temporadas 2012/2013 (NBB5), 2014/2015 (NBB7) e 
2017/2018 (NBB10), nas quais, dentre os dez atletas com maiores 
médias de pontos por partida, seis eram estrangeiros (Gráfico 
2). Ou seja, os atletas estrangeiros, além de atuarem por um 
período de tempo elevado, também se sobressaem pelas suas 
médias de pontos por partida. Apesar de outros indicadores 
técnicos como rebotes, assistências, tocos, roubos de bola etc., 

Tabela 4  Número de 
jogadores estrangeiros 
permitido pelas ligas. Fonte: 
CIES; FIBA (2017). Autoria 
própria.
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serem importantes também, parece que os dois componentes 
citados podem ser suficientes para indicar a relevância destes 
atletas estrangeiros em suas respectivas equipes. 

Para a temporada 2019/2020 (NBB12), foi autorizada a utili-
zação de quatro estrangeiros por equipe. De acordo com a 
LNB, apesar da criação da LDB como ferramenta para formar 
jogadores, existe uma carência de jogadores brasileiros de nível 
elevado, tornando necessário momentaneamente a adoção 
deste subterfúgio (NOTA..., 2019a).

A LNB, ao longo de seus pouco mais de dez anos de exis-
tência, também promoveu eventos com o intuito de capacitar 
os profissionais envolvidos com diferentes áreas da entidade. 
Desde os técnicos, atletas, árbitros, estatísticos, responsáveis 
pelo marketing e comunicação, até os mascotes e fotógrafos 
foram beneficiados com as informações e conhecimentos sobre 
as melhores práticas de seu setor.

Os técnicos anualmente fazem uma reunião de avalia-
ção da temporada anterior e apontam aspectos de melhorias 
para os próximos campeonatos. Do primeiro congresso técnico 
realizado em 2010 até 2014, o evento envolvia especialmente 
os técnicos participantes do NBB. Em 2014, o gerente técnico 
da LNB, Paulo Roberto Bassul, relatou a importância de um 
evento com tal característica para o crescimento da modalidade.

Uma reunião como essas é crucial. Quanto mais cabeças pen-
santes melhor. Aqui nessa reunião tivemos de tudo, técnicos 
da nova geração, técnicos mais experientes, alguns dirigentes 
vieram também, técnicos que não estão no NBB no momento 
mas já vivenciaram o campeonato. Tivemos de tudo e essa 
troca de experiências é muito rica. Quando você abre para 
esse tipo de discussão você minimiza a possibilidade de erro. 

Gráfico 2  Atletas estran-
geiros entre os 10 maiores 
cestinhas do NBB. Fonte: 
Liga Nacional de Basquete 
([20--]a). Autoria própria.
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Erros sempre vão acontecer, mas eles são minimizados, e 
muito, com esse debate democrático, ainda mais a diversidade 
de técnicos que tivemos hoje. Essa diversidade faz com que 
essa discussão seja mais completa pois temos mais pontos 
de vista, às vezes até divergentes, para serem debatidos e 
chegarem em um ponto em comum no final. (UM PASSO..., 2014)

No entanto, após a parceria com a NBA ser concretizada, a 
LNB iniciou um intercâmbio de experiências com os profis-
sionais da liga norte-americana. Em 2015, Jim O’Brien, Head 
Coach (técnico principal) em dez temporadas como na NBA, 
foi o responsável por palestrar para os brasileiros. Em 2016, 
foi a vez do auxiliar-técnico do Golden State Warriors, Casey 
Hill (CONHECIMENTO..., 2016). Em 2018, vieram os assistentes téc-
nicos Bryan Gates, do Sacramento Kings, e Jordi Fernández, do 
Denver Nuggets, para trocar experiências com os técnicos das 
equipes participantes do NBB. Nessa mesma oportunidade, os 
técnicos tiveram palestra sobre as mudanças nas regras FIBA, 
a importância da preparação física nas equipes e o trabalho 
de preparação nas categorias menores (TRÊS..., 2018).

A capacitação dos técnicos não fica restrita aos técnicos 
da competição principal; a LNB mostrou ter uma preocupação 
em capacitar técnicos e atletas da competição de jovens, a LDB. 
Em 2016, o técnico norte-americano Casey Hill, o espanhol Jordi 
Fernández, comandante do Canton Charge, franquia filiada ao 
Cleveland Cavaliers e que disputava a Liga de Desenvolvimen-
to da NBA (D-League, hoje chamada de G League), o sérvio 
Aleksandar Glisic e o argentino Ricardo Bojanich estiveram no 
país trazendo para os técnicos formas de trabalho das diferen-
tes escolas de basquete (PADRÃO..., 2016). Para os atletas do LDB, 
foi ministrada uma clínica pelos especialistas norte-americanos 
Bryan Gates, assistente técnico do New Orleans Pelicans, e Ke-
vin Burleson, técnico de desenvolvimento do Houston Rockets 
(IMPRESSIONADOS, 2015). Ao capacitar os técnicos e atletas envol-
vidos na LDB, a LNB prepara os profissionais que em um futuro 
próximo poderão estar ocupando espaços no NBB.

O intercâmbio e atualização de informações estratégi-
cas e táticas com técnicos de praças em que o basquete tem 
níveis mais elevados favorece o amadurecimento e aperfeiço-
amento das comissões técnicas das equipes, que, em última 
análise, são responsáveis pela preparação da performance dos 
atletas que atuarão em um espetáculo esportivo.
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Nesta mesma perspectiva, a de municiar a comissão 
técnica de informações táticas, o regulamento do NBB exige, 
desde 2012, que a equipe mandante filme todas as partidas e 
as arquive em um sistema de armazenamento externo terceiri-
zado, comumente chamado de nuvem. O vídeo é compartilhado 
com todos os times e LNB, servindo de material de estudo para 
comissões técnicas e equipes de arbitragem. Complementando 
estes vídeos, a LNB adquiriu, no final de 2014, um sistema de 
análise e edição de vídeo especializado em basquete utilizado 
nas principais ligas profissionais de basquete do mundo, cha-
mado Sinergy. Essa ferramenta foi disponibilizada a todas as 
equipes participantes do NBB e funciona editando vídeos, sepa-
rando as jogadas e auxiliando o estudo das estratégias de cada 
equipe, através de mecanismos avançados de buscas (GRANDE..., 

2014). Ao disponibilizar o Sinergy para todas as equipes, a LNB 
acelera o processo de profissionalização das comissões técni-
cas, no sentido de aproximar a estrutura brasileira de outras 
mais avançadas, como as da Espanha e da NBA, que também 
utilizam tal sistema, sem esquecer que nossa compreensão 
sobre a profissionalização abrange não apenas a contratação 
dos trabalhadores em funções especializadas, mas é ampliada 
para o aparelhamento, capacitação e execução das atividades 
inerente às competições.

Outro aspecto técnico que a LNB busca constantemente 
aperfeiçoar é a arbitragem. Na maioria dos esportes coletivos 
com contato físico mais intenso, a arbitragem é questionada 
com frequência. No basquete não é diferente e, pensando em 
diminuir reclamações sobre esta temática, a LNB realiza anual-
mente, desde a primeira edição do campeonato, em 2009, uma 
clínica para os árbitros. Atualmente, além desta, são realizados 
encontros para discussão de lances de jogo ao longo da tem-
porada e antes dos playoffs (CONHECIMENTO..., 2018). Aos árbitros, 
também têm sido oportunizadas atividades de treinamento 
técnico, físico e psicológico, como relatado pela coordenadora 
de arbitragem da LNB, Flávia Almeida:

A Clínica de Arbitragem de pré-temporada acontece todos os 
anos e visa preparar os árbitros para o campeonato. Tivemos 
a inserção de um preparador físico, dois meses antes do início 
da competição, para ajudar na preparação dos árbitros para 
o teste físico, e a de uma psicóloga, que vem trabalhando 
conosco há cerca de quatro anos, visando o desenvolvimen-
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to mental e psicológico para controle emocional e outras 
situações de pressão durante o jogo. (A PREPARAÇÃO..., 2019) 

Complementarmente, na temporada 2016/2017, a LNB, visando 
aumentar a credibilidade das interpretações da arbitragem, im-
plantou o Instant Replay, mecanismo que possibilita ao árbitro 
rever lances duvidosos em uma tela para tomar suas decisões.

O recurso funcionará respeitando integralmente as regras da 
FIBA em relação a esse tema. As situações julgadas através 
do replay envolvem ações com os cronômetros estourando 
(arremessos, faltas, etc.), saídas de bola, definição de bolas 
de 2 ou 3 pontos, faltas, identificação de participantes de 
uma eventual briga, mau funcionamento do relógio de 24/14 
segundos, entre outras. (NOVIDADE, 2017)

Assim, as decisões dos árbitros podem ser tomadas com mais 
informações, e os resultados dos jogos passam a ter menor 
influência de erros de arbitragem. O uso da tecnologia para 
auxiliar a arbitragem é uma tendência em várias competições 
internacionais, e no Brasil, a LNB, ao adotar o uso do Instant 
Replay nos jogos do NBB, seguiu sendo pioneira no país.

Esse conjunto de iniciativas da LNB, junto à parte téc-
nica da modalidade, seja padronizando as práticas com um 
elevado nível de cobrança, seja atualizando os distintos agentes 
que atuam nos NBBs, ou, ainda, modernizando e inovando equi-
pamentos e mecanismos que cercam a modalidade, foi citado 
no intuito de compreender a transformação das estruturas 
que envolvem este subcampo, muitas vezes realizadas por in-
termédio da provocação de mudanças de habitus dos agentes, 
conforme já anunciado. Isso sem esquecer que o processo de 
profissionalização não se restringe a tornar profissionais os 
atletas envolvidos no subcampo do basquete brasileiro, mas 
engloba toda a estrutura ao redor da disputa de uma compe-
tição esportiva (GIOVANNI; GEBARA; PRONI, 1995).

Para finalizar, parece importante citar o reconhecimento 
de publicações especializadas em gestão do esporte, como o 
site Máquina do Esporte, que em 2015 premiou o NBB como 
um dos “10 cases de sucesso do esporte brasileiro na década” 
(TOP 10..., 2015), corroborando os indícios de crescente profissio-
nalização do NBB. 
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3.2.2 JOGO DAS ESTRELAS

O Jogo das Estrelas, promovido anualmente pela LNB, é um 
evento inspirado no All Star Game da NBA. A competição ame-
ricana é uma festa esportiva que reúne os melhores jogadores 
daquela liga em uma série de pequenos torneios em um final 
de semana. Até 2017, atletas eleitos pela imprensa, torcedores, 
técnicos e jogadores eram divididos em duas seleções repre-
sentando as equipes da Conferência Leste e Oeste. Além dessa 
partida, o All Star Game promove tradicionalmente um torneio 
de enterradas, uma competição de arremessos de três pontos, 
torneio de habilidades, jogo entre calouros e entre celebridades, 
dentre outras ações complementares.

O evento brasileiro, com as devidas proporções finan-
ceiras e de exposição, utiliza a mesma essência e, em virtude 
da sua evolução, tem sido considerado como um dos maiores 
eventos esportivos do país (NIKE..., 2018). A presença do público 
no evento também ajuda a corroborar esta afirmação. Monadje-
mi, em reportagem de 2018 da LNB, destaca números relativos 
a edições anteriores ao que foi sediado em Franca:

Colocamos 10 mil pessoas no Ginásio do Ibirapuera nas duas 
últimas edições, mas trouxemos o evento para cá de novo 
porque sabemos que é garantia de sucesso. Por mais que 
não caibam 10 mil pessoas no Pedrocão, o quesito energia 
certamente tem tudo para ser ainda melhor do que os outros 
anos. (FRANCA..., 2018)

Desde suas primeiras edições, durante os eventos ligados ao 
Jogo das Estrelas, a LNB homenageou personalidades que tive-
ram passagens importantes no basquete brasileiro. As primeiras 
equipes foram batizadas com nomes de atletas e técnicos com 
passado vitorioso no basquete, como Rosa Branca e Ubiratan, 
na edição de 2009, e Kanela e Pedroca, em 2010. Em outros 
momentos, homenagearam ex-atletas de Sírio, Monte Líbano, 
Franca, Mogi das Cruzes, os bicampeões mundiais com a Seleção 
Brasileira Masculina em 1959 e 1963 e as campeãs mundiais em 
1994, seja nos intervalos, colocando-os para fazer uma partida 
festiva entre eles, ou convidando-os para participar de alguma 
das atividades do evento (DENTRO…, 2016; JOGO…, 2011; JUSTAS…, 2017; 

NOVIDADADE..., 2014).
No entanto, um indicador significativo que mostra a con-

solidação do Jogo das Estrelas como um produto atrativo da 
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LNB e o seu progressivo potencial de mercantilização é a quan-
tidade de patrocinadores e parceiros ligados ao evento. Se na 
primeira edição do Jogo das Estrelas, além da LNB, apenas seis 
parceiros: Rede Globo, Spalding, Eletrobrás, CBB, Flamengo e 
Suderj eram nominadas como entidades envolvidas na organiza-
ção do espetáculo (JOGO..., 2009), na edição de 2019, esse número 
evoluiu para 17 entidades entre patrocinadores, apoiadores e 
parceiros: NBA, CEF, Avianca, Nike, Penalty, Infraero, Eurofarma, 
McDonald’s, TNT Energy Drink, Caoa Chery, FIESP, Algar Telecom, 
Unimed Franca, Prefeitura de Franca, UNISAL, Açúcar Guarani, 
Ministério do Esporte e Governo Federal (HORA..., 2019). O modelo 
de evento é inspirado na prática americana, não só pelo seu 
formato, mas também pela criação de oportunidade de atrair 
novos parceiros comerciais, como relata Lopes (2019):

O mesmo pode ser dito da criação de um grande evento no 
meio da temporada. Pensar em um fato novo para aos tor-
cedores quando uma competição está em um momento de 
pouca atratividade também é uma prática americana. Ainda 
assim, impressiona o sucesso que tem obtido o NBB desde 
que o Jogo das Estrelas foi criado. Com o encontro festivo, 
a Liga Nacional conseguiu criar um fim de semana de valori-
zação aos seus parceiros, com uma entrega especial, cheia 
de ativações. E com um fim de semana tão atrativo, o Jogo 
das Estrelas se tornou um ímã de patrocinadores. Há uma 
outra venda, com outras propriedades. E com uma iniciativa 
de sucesso, o evento se tornou a melhor porta de entrada 
para parceiros comerciais.

Para além do crescimento quantitativo de parceiros, que ga-
rantem serviços e produtos necessários para a realização do 
evento e, dessa maneira, diminuem os custos operacionais da 
organização do Jogo das Estrelas, percebe-se a aproximação de 
empresas com fins de explorar a publicidade de um espetáculo 
esportivo que reúne os principais atletas da modalidade no 
país e de elevada exposição em nível nacional, ou seja, o autor 
sugere que a LNB33 utiliza o evento como forma de proporcionar 
uma experiência inicial a novos parceiros, os quais podem ser 
convencidos a investir em um relacionamento mais prolonga-
do caso percebam o investimento superar as expectativas de 
retorno da exposição de seu produto/marca.

33.   As estatísticas dos atle-
tas podem ser consultadas no 
site da LNB no seguinte link: 
http://lnb.com.br/nbb/esta-
tisticas/cestinhas/.
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[...] o Franca teve duas experiências muito significativas com 
o Jogo das Estrelas. Numa, jogo que foi em Franca, uma 
oportunidade que a Luiza Elena34 teve de ir e ver o basquete 
como um produto diferente, não era só o jogo, era um espe-
táculo, é basquete. Ela ficou encantada. A outra foi no Jogo 
das Estrelas, que o Paulo Skaff, presidente do SESI, da FIESP, 
ele também foi lá participar e viu o tamanho do basquete. O 
Jogo das Estrelas é um grande cartão de visita de todos os 
clubes. A Liga sempre colocou isso para os clubes. Nós temos 
o Jogo das Estrelas. Usem isso para vocês mostrarem para 
seus patrocinadores o que é o basquete. Não é o meu time, 
não é o Franca, o Flamengo, o Campo Mourão. É o basquete, 
isso é o basquete. (Entrevistado FERREIRA, 2019)

O relato acima revela como Franca soube explorar este evento 
para mostrar as potencialidades de expor marcas em uma par-
tida de basquete, proporcionando uma experiência aos seus 
futuros parceiros no Jogo das Estrelas, abrindo portas para 
negociações posteriores. Empresários, ao verem as ativações 
dos patrocinadores ao longo do evento, certamente imaginam 
como podem atingir seus objetivos. Isso fica mais evidente com 
as ações promocionais realizadas pelas empresas patrocinado-
ras durante e ao redor do evento, as quais contribuíram para 
incrementar as atrações para o público. Citem-se, a título de 
exemplo, a distribuição de lanches gratuitos pelo McDonald´s a 
todo o público presente no momento que uma das equipes fez 
o centésimo ponto nas edições de 2018 e 2019, a exposição de 
um carro de Stock Car pela Eurofarma, a criação de uma bola 
especial pela Penalty para o Desafio dos Arremessos de Três 
Pontos e a montagem de espaços temáticos para a distribuição 
de brindes (ATIVAÇÕES..., 2019).

Este espaço temático criado ao redor do ginásio onde o 
evento é realizado foi introduzido gradativamente. Inicialmente 
batizado de Espaço #JogaJunto, oportunizou uma área de 
lazer com atrações que possibilitam a interação do visitante, 
mesmo os não pagantes, com atividades ligadas ao basquete. 
Foram instaladas pelas empresas parceiras do evento tabelas 
de basquete e máquinas de arremessos para entreter os par-
ticipantes com atividades recreativas e distribuição de brindes, 
painéis com imagens de atletas em tamanho real para os vi-
sitantes tirar fotos, estandes de empresas que comercializam 
produtos relacionados à modalidade e food trucks com diver-
sas opções de gastronomia (DIVERSÃO..., 2016). Um movimento 

34.   Luiza Elena Trajano Ro-
drigues é Empresária respon-
sável pela gestão do Magazine 
Luiza, uma das maiores redes 
de varejo do país e que teve 
atuação importante na recu-
peração financeira do Franca 
Basquete. O Magazine Luiza é 
um dos principais apoiadores 
do Franca Basquete.
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diferenciado foi a criação de um espaço de entretenimento 
no entorno do palco principal do evento batizado de Casa SKY, 
espaço elaborado para uma série de atividades de ativação do 
patrocinador, tais como:

Desafio Cestas Impossíveis SKY e Desafio de Habilidades 
contra o Canal Chuá, a Casa SKY ainda terá exposições de 
objetos do NBB CAIXA, distribuição de brindes, ambiente para 
postagem de fotos no Facebook, DJ e animador e um painel 
de comparação com as alturas reais dos atletas, 3X3; 5X5. 
(IMPERDÍVEL, 2017)

Outra forma de retorno para os investidores é a exposição 
obtida na mídia com a ajuda do evento. O Jogo das Estrelas 
de 2018 teve 412 matérias veiculadas em 175 veículos de co-
municação, e a audiência medida pelo IBOPE REPUCOM foi de 
cerca de 8,8 milhões de indivíduos na TV aberta (LIGA NACIONAL 

DE BASQUETE, 2018a).
A primeira parte da análise do Jogo das Estrelas mostrou 

que esse evento criou uma demanda dupla: a dos torcedores e 
simpatizantes do basquete que têm consumido o espetáculo 
in loco ou nas transmissões, e a das empresas patrocinadoras, 
que têm percebido, na oferta de espaços e ações publicitárias 
do Jogo das Estrelas, um bom investimento. Assim, a LNB pa-
rece ter conseguido êxito em ofertar um produto/serviço que 
atende a demandas e que se autossustenta financeiramente. 
Bassul (2019) detalha como o evento tem se transformado e 
o interesse que tem atraído, tanto da comunidade esportiva 
como das empresas: 

[...] esse é um dos eventos que mais mudou nos anos que 
estou na Liga. Eu sentia que ele era um evento bacana. Era 
um evento divertido, mas hoje ele é extremamente divertido. 
Ele tem ativações no lado de fora. Hoje eu vejo que o envolvi-
mento da comunidade é muito maior. Vai lá brinca, se diverte, 
interage. Tem coisas fora do ginásio, tem coisas dentro do 
ginásio. Entrou a questão do show. O show não existia nos 
últimos anos. A gente introduziu a questão do show. O Jogo 
das Estrelas virou mesmo uma referência no esporte bra-
sileiro, não só no basquete, virou um negócio tão bacana, 
que transcende a modalidade e isso tem trazido ainda mais 
marcas de patrocinadores relevantes para a Liga.
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É importante perceber que a NBA e, agora, a LNB utilizam es-
tes eventos festivos para marcar um conceito de espetáculo 
esportivo diferenciado, com novidades e interações com per-
sonalidades de outras áreas, uma vez que existe a necessidade 
de criar interesse e procura pelo evento.

Uma das inovações que agregou ares de espetáculo 
ao Jogo das Estrelas brasileiro foi a introdução de um show 
musical no intervalo das partidas, prática comum nos espetá-
culos esportivos norte-americanos. Em 2017, a banda de rock 
Jota Quest foi a protagonista do Jogo das Estrelas do NBB. 
Em 2018, foi a vez do cantor Thiaguinho e, na temporada se-
guinte, da banda Atitude 67 (COLLETI, 2019). Apesar de o modelo 
vir das quadras norte-americanas, as duas últimas escolhas 
respeitaram a particularidade do gosto do público brasileiro 
pelo samba/pagode, melhor dizendo, ainda que a globalização 
sugira a padronização, os gestores não se abstêm de incluir 
elementos locais, que caracteriza a mescla do global com o 
local ou glocalização (MAGUIRE et al., 2002).

Ainda no intuito de agregar valor ao espetáculo, nos 
intervalos entre os quartos ou nos tempos técnicos, a LNB 
promoveu atrações também inspiradas no modelo americano, 
como na utilização de mascotes para entreter os espectadores 
ou quando trouxe um dos mais conhecidos e interativos mas-
cotes da América Latina, o Jay Jay (JAY-JAY..., 2012).

Em 2017, a LNB incorporou ao evento uma partida de 
basquete batizada de Jogo das Celebridades, pois reunia ex-jo-
gadores de basquete famosos, astros da televisão, da música, 
das redes sociais e do esporte em uma partida de basquete, tais 
como Alex Escobar e Ivan Moré (apresentadores da Rede Globo), 
Raí (ex-jogador do São Paulo), Thiago Braz (medalhista olímpico 
do salto com vara), Scooby (surfista profissional), dentre outras 
personalidades (CELEBRIDADES..., 2017). A empreitada em certa 
medida mescla entretenimento com interesse em repercussão, 
pois a inclusão de personalidades famosas aumenta a procura 
da mídia em geral e também facilita a produção de conteúdo 
interessante para as redes sociais.

Por fim, a escolha das cidades e ginásios que sediam 
o Jogo das Estrelas (Quadro 2) provavelmente tenham sido 
influenciadas pelas suas possibilidades mercantis, pois privile-
giou-se as grandes capitais e cidades com tradição na modalida-
de, que tem público cativo para este tipo de evento, e ginásios 
com capacidade e estrutura para receber grandes espetáculos 
esportivos. Na linha sugerida por Coakley (2007), as metrópoles 
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têm um mercado consumidor maior, um contingente mais ele-
vado de pessoas com potencial para ir ao evento e consumir 
produtos durante o mesmo. Somam-se a isso, ainda, a maior 
facilidade de atrair parceiros que queiram fazer ativações em 
grandes cidades e o fato de a logística ser mais acessível em 
grandes centros.

Ano Cidade sede Nome do ginásio

2009 Rio de Janeiro - RJ Maracanãzinho

2010 Uberlândia - MG Ginásio Tancredo Neves (Sabiazinho)

2011 Franca - SP Ginásio Pedro Murilla Fuentes (Pedrocão)

2012 Franca - SP Ginásio Pedro Murilla Fuentes (Pedrocão)

2013 Brasília – DF Ginásio Nilson Nelson

2014 Fortaleza - CE Ginásio Paulo Sarasate

2015 Franca - SP Ginásio Pedro Murilla Fuentes (Pedrocão)

2016 Mogi das Cruzes - SP Ginásio Hugo Ramos

2017 São Paulo - SP Ginásio Ibirapuera

2018 São Paulo - SP Ginásio Ibirapuera

2019 Franca – SP Ginásio Pedro Murilla Fuentes (Pedrocão)

Dentre as cidades-sede, Franca, Uberlândia e Mogi das Cruzes 
não se enquadram no conceito de metrópole, mas a tradição 
com o basquete e a estrutura do ginásio compensaram o menor 
potencial de comercialização e ativações locais. 

Todo o cuidado da LNB com o evento fez com que ele 
fosse indicado a “Melhor evento esportivo de 2018”, em premia-
ção promovida pelo site especializado em marketing esportivo, 
Máquina do Esporte (CONHEÇA..., 2019), sendo um indício do su-
cesso atingido pelo evento. Lordello (2017), em reportagem no 
site da Revista Exame, especialista em economia e negócios, 
aponta na mesma direção: 

A NBB Caixa, com o Jogo das Estrelas 2017, que aconteceu 
no Ginásio do Ibirapuera em São Paulo, fez o que há tempos 
se pedia para um evento esportivo brasileiro. Porque, embora 
o futebol ainda seja o esporte preferido dos brasileiros, há 
uma lacuna em relação a um grande evento esportivo na-
cional. Ou melhor, havia. [...] O Brasil, a despeito dos milhares 
de pedidos para que o esporte seja profissional e encarado 

Quadro 2  Cidades e 
ginásios sedes do Jogo das 
Estrelas. Fonte: Liga Nacio-
nal de Basquete ([20--]a). 
Autoria própria. 
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como entretenimento, não realizava evento algum com ta-
manha grandeza e eficiência. Seja no futebol, vôlei, tênis ou 
em qualquer outra modalidade, sempre estávamos reféns de 
uma reta final de competição ou uma final em si para que os 
ingredientes que compõe um evento esportivos estivessem 
presentes além da disputa em si. [...] Eis que com o evento 
de domingo, que em nada tinha relação com um jogo final ou 
coisa do gênero, mas “apenas” um jogo festivo, o basquete 
brasileiro assume para si um papel de protagonismo nessa 
guinada. [...] Busca a imagem de quem dita os caminhos do 
esporte como entretenimento no Brasil. E isso está longe de 
ser pouco. É muito para os atletas, gestores, mídia, patroci-
nadores e, principalmente, para o esporte nacional.

Assim, apesar de ser um evento isolado, o Jogo das Estrelas 
ocupa estrategicamente o meio da temporada, provocando um 
aumento do interesse dos simpatizantes da modalidade em um 
período menos movimentado da competição. 

Se o Jogo das Estrelas parece um produto pronto e 
autossustentável, o mesmo não pode ser dito de outras compe-
tições promovidas pela LNB, que ainda carecem de amadureci-
mento. Um dos casos é a segunda divisão do NBB, a Liga Ouro.

3.2.3 LIGA OURO

A Liga Ouro começou a ser disputada em 2014 e foi criada para 
ser a competição de acesso ao NBB, uma espécie de segunda 
divisão. Até então, entre 2011 e 2013, a forma de as equipes 
terem acesso ao NBB era a Super Copa Brasil, competição 
promovida pela CBB que reunia as melhores equipes das etapas 
regionais Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste da Copa 
Brasil (FOLHA, 2010). Nesse período, Tijuca e Liga Sorocabana 
(2011), Mogi das Cruzes e Palmeiras (2012), Fluminense e Macaé 
(2013) conquistaram o direito de jogar o NBB em função de sua 
colocação na Super Copa Brasil.

 Apesar de nascer com a chancela da CBB, a iniciativa 
da LNB, de organizar uma segunda divisão para o NBB, sugere 
uma conotação estratégica política e econômica, pois, além de 
aumentar o número de clubes sob sua jurisdição, atraía para si 
o poder de definir as exigências estruturais e financeiras dos 
clubes participantes, o que levaria os possíveis postulantes a 
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vaga no NBB a se organizar melhor e ir se adequando ao cader-
no de encargos do NBB que era ainda mais exigente. Pensando 
na lógica bourdieusiana, os dirigentes e integrantes dos clubes 
postulantes a uma vaga no NBB poderiam adquirir progressi-
vamente o habitus de agentes pertencentes a instituições par-
ticipantes desse subcampo mais restrito, mais exigente e mais 
organizado, e que, com a repetição, se incorporaria à prática 
dos agentes das instituições, ocasionando uma adaptação das 
estruturas em direção ao pretendido pela LNB.

A Liga Ouro faz com que essas equipes que estavam com uma 
estrutura, às vezes, até quase amadora, acabam fazendo um 
esforço adicional para conseguir participar da competição. 
Essas equipes às vezes ficam alguns anos jogando a Liga 
Ouro e isso vai motivando patrocinadores, a cidade, o poder 
público etc., etc., e aí sim ela consegue às vezes dar um salto 
para o NBB. Então, a gente viu a Liga Ouro como crucial para 
aquele momento. Várias equipes que passaram pela Liga 
Ouro se fortaleceram e chegaram efetivamente ao NBB. Ela 
se mostrou um sucesso também. A Liga Ouro deve passar 
a ser organizada pela CBB a partir do próximo ano. É uma 
competição que tem que continuar. Ela tem que seguir. Ela 
está fazendo exatamente o papel que ela nasceu para fazer. 
(Entrevistado BASSUL, 2019) 

No Quadro 3, elencamos as equipes participantes e destacamos 
em laranja as que conquistaram o direito de disputar o NBB na 
temporada seguinte: Rio Claro (2014), Caxias do Sul (2015), Vasco 
e Campo Mourão (2016), Botafogo e Joinville (2017) e Corinthians 
e São José (2018).

Mesmo a Liga Ouro sendo uma competição que exi-
ge uma condição financeira, estrutural e de plantel um tanto 
rigorosa, também é fato que a distância considerável entre 
ela e o NBB, sobretudo no aspecto econômico, era exagerada, 
uma vez que os orçamentos dos clubes do NBB eram muito 
superiores aos da Liga Ouro. Gozzer (2017) relata o fato de as 
duas equipes finalistas da Liga Ouro de 2017, Botafogo (RJ) e 
Joinville (SC), terem gasto, juntas, menos de 700 mil reais para 
jogar a competição, valor menor do que o investido pelo time 
carioca de Macaé, o qual investiu um milhão de reais e ainda 
assim não escapou da última colocação do NBB.
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Temporada Número  
de equipes Equipes participantes

2014 4 Campo Mourão (PR), Lins (SP), Rio Claro (SP) e Sport (PE)

2015 4 Campo Mourão (PR), Caxias do Sul (RS), CEUB Brasília (DF) e Sport (PE)

2016 4 Campo Mourão (PR), Ginástico (MG), Sport (PE) e Vasco da Gama (RJ)

2017 5 Blumenau (SC), Botafogo (RJ), Brusque (SC), Contagem (MG) e Joinville (SC)

2018 9 Blumenau (SC), Brasília Bufallos (DF), Brasília Cerrado (DF), Brusque (SC), 
Corinthians (SP), Londrina (PR), Macaé (RJ), São José (SP) e Unifacisa (PB)

2019 8 Blumenau (SC), Cerrado (DF), Campo Mourão (PR), Londrina (PR), 
Pato Branco (PR), Rio Claro (SP), São Paulo F. C. (SP) e Unifacisa (PB)

Na questão mercantil, se a LNB não consegue fazer com que 
Liga Ouro desperte o interesse de empresas a fim de patrocinar 
a competição, ao menos a LNB, ao assumir a organização dessa 
competição e ampliar o número de equipes sob sua “jurisdição”, 
também conquista, consequentemente, um número maior de 
torcedores, consumidores e simpatizantes, o que indiretamen-
te colabora para engrossar os números a se apresentar para 
potenciais patrocinadores da entidade.

Além dessa questão estratégica, a LNB utiliza a Liga 
Ouro como uma competição a mais a proporcionar oportunida-
des para os jogadores mais jovens de amadurecer e melhorar 
seu potencial, a fim de posteriormente conseguir espaço em 
uma equipe da NBB; e garante isso no regulamento da com-
petição que exige a inscrição de ao menos três jogadores com 
menos de 21 anos em cada partida (LIGA NACIONAL DE BASQUETE, 

2019), ou seja, a Liga Ouro também contribui para que o NBB 
melhore sua qualidade técnica e tenha atletas com condições 
de substituir os jogadores que encerram a carreira. É uma es-
tratégia utilizada em outros países. A Espanha, por exemplo, 
tem a Leb Oro, espécie de segunda divisão do basquete espa-
nhol, que serviu de trampolim para jogadores, como o brasileiro 
Thiago Spitler e os argentinos Luis Scola, Andrés Nocioni e Pablo 
Prigioni (ROMAN, PANADÉS, CUEVAS, [2009?]), e a NBA organiza a G 
League, uma espécie de laboratório para as equipes testarem e 
amadurecem atletas que estão sendo prospectados para uma 
possível contratação para equipes da liga maior.

Quadro 3  Equipes partici-
pantes da Liga Ouro. Fonte: 
Liga Nacional de Basquete 
([20--]a). Autoria própria.
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Com a criação da Liga Ouro, a Super Copa Brasil perdeu 
o sentido de divisão de Acesso, mas ainda assim continuou 
a ser organizada pela CBB. De forma não oficial, poderíamos 
considerá-la uma terceira divisão do basquete brasileiro e, por 
ser uma competição que começava com confrontos regionais, 
os custos eram mais acessíveis a clubes com menor estrutura 
que os da NBB e da Liga Ouro conseguiam para participar.

Entretanto, em 2017, tentando contribuir com o fim da 
suspensão da FIBA ao basquete brasileiro35, a LNB abre mão 
de organizar a Liga Ouro em prol da CBB, o que acabou não se 
concretizando (LNB..., 2017). Esse foi mais um capítulo da disputa 
pelo poder no interior do campo, no qual o segmento ligado ao 
campeonato nacional tem pendido para a LNB, sobretudo pela 
dificuldade da CBB de conseguir parceiros que transformem as 
dívidas em possibilidades de negócios (BALASSIANO, 2018c).

No ano seguinte, novo episódio que contribuiu para 
estremecer as relações entre as entidades foi a forma como a 
CBB lançou a competição que substituirá a Liga Ouro a partir 
de 2020. A CBB batizou a competição de Campeonato Nacio-
nal de Basquete Masculino, sem fazer menção que seria uma 
espécie de segunda divisão (BALASSIANO, 2018a), causando indig-
nação dos dirigentes da LNB por entenderem que a nomencla-
tura provoca dúvidas e enganos por parte de patrocinadores, 
torcedores e imprensa, que podem confundir o NBB com a 
competição da CBB.

Foi necessário intervenção da FIBA para que fossem 
definidas as atribuições de cada entidade. Em nota oficial con-
junta, a LNB e a CBB anunciam que o Campeonato Brasileiro 
de Basquetebol Adulto realizado pela CBB substituirá a Liga 
Ouro a partir de 2020, e a competição servirá como divisão 
de acesso ao NBB, já a partir deste mesmo ano (NOTA..., 2019b). 
Dessa maneira, uma competição que estava dando passos im-
portantes rumo a encontrar possibilidades de mercantilização 
deixa de ser responsabilidade da LNB.

3.2.4 LIGA DE DESENVOLVIMENTO  
DE BASQUETE (LDB)

Pensando não apenas na criação de uma nova linha de receitas, 
mas sobretudo na necessidade de preparar material humano 

35.   A CBB foi suspensa em 
2016 pela FIBA, em função 
de uma série de problemas 
estruturais e financeiros. Em 
junho de 2017, em acordo 
entre CBB e LNB, a última 
decide deixar de organizar 
a Liga Ouro como forma de 
apoiar a CBB na busca pelo 
fim da suspensão. 
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qualificado para as edições futuras, a LNB criou a Liga de De-
senvolvimento de Basquete (LDB), em 2011. A iniciativa, em 
parceria com a CBB e Ministério do Esporte, inicialmente foi 
batizada de Liga de Desenvolvimento Olímpico e tinha o objetivo 
de formar e amadurecer os jovens atletas de até 22 anos, pos-
sibilitando-lhes oportunidade de atuar e ter novas experiências 
na transição entre as categorias de base e o adulto (ESSE..., 2011). 
Raciocínio similar serve para a formação e desenvolvimento 
de novos árbitros e técnicos, que, ao atuarem em jogos desta 
nova competição, passaram a ter um número maior de jogos 
competitivos para exercer sua profissão e, assim, aumentar 
sua experiência (LIGUE NATIONALE DE BASKET, [2018?]). 

[...] a gente anda repensando bastante o modelo da Liga de 
Desenvolvimento porque ela tem um papel crucial dando 
protagonismo para jogadores que em sua maioria não têm 
ainda tanto espaço no NBB. É muito comum na carreira de 
um jogador, ele ser formado em uma equipe muito forte e aí, 
com 19, 20 anos ele tem que ir para uma equipe média, para 
ter mais espaço para jogar. A LDB resolve isso fazendo com 
que esse menino jogue e tenha protagonismo nestes dois, 
três anos que são complicados. (Entrevistado BASSUL, 2019)

A LNB, com esta competição, mostra sua preocupação em 
possibilitar aos novos talentos oportunidades para que pu-
dessem jogar mais vezes e por mais tempo, tendo em vista 
que, se estivessem em um clube do NBB, talvez não tivessem 
tanto espaço na rotação de minutos da equipe, ou dificilmente 
lhes seria oportunizado protagonizar lances decisivos em 
fechamentos de partidas, experiências que, quando acu-
muladas, poderiam no futuro propiciar apresentações de 
qualidade superior.

Não obstante, a LNB, enquanto entidade organizadora 
desse evento, deve analisar não só a perspectiva esportiva, 
mas especialmente a importância do mesmo no seu aspecto 
comercial em longo prazo. Ou seja, fazer isso sabendo que 
existe a necessidade de substituir os atletas que vão se apo-
sentando por jovens com potencial esportivo suficiente para 
ao menos manter o padrão de qualidade técnica das partidas 
de basquete, a fim de torná-lo mais atrativo para os espec-
tadores e meios de comunicação de massa e por conseguinte, 
para os patrocinadores.
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Nós estamos pagando uma conta grande que é a falta de for-
mação de atletas que houve lá trás. Hoje você vai ao mercado 
contratar atleta, ou você contrata meninos de 20, 21 anos, ou 
você não tem jogador mais. Porque a última geração que foi 
formada no Brasil que nasceu em 80, 81, 82, está começando 
a parar. Marcelinho parou. Alex em breve vai parar. Alex deve 
jogar até uns 70 anos (risos). Mas, o Guilherme Giovanonni 
deve parar nos próximos anos, Fúlvio deve parar. Larry Taylor 
deve parar, apesar que não foi formado aqui, mas é dessa 
geração. Então você tem uma geração que nasceu aí que 
está parando. Ou você tem menino ou não tem nada. Então 
a gente está pagando uma conta forte disso aí no aspecto 
técnico. (Entrevistado DOMENICI, 2019)

Um indicador que sugere ser acertada essa estratégia de inves-
tir no amadurecimento dos jovens talentos é a participação de 
cerca de 43% dos atletas participantes do NBB 2016/2017 em 
pelo menos uma das seis edições da LDB, isto é, quase metade 
dos atletas do NBB daquela temporada tiveram oportunidade 
de competir e se desenvolver em um campeonato para jovens 
(LIGUE NATIONALE DE BASKET, [2018?]). 

Além disso, atletas como Bruno Caboclo e Cristiano Fe-
lício, que atuaram ou ainda atuam na NBA, também tiveram 
passagens pela LDB e, em certa medida, chamaram a aten-
ção dos empresários norte-americanos devido a suas per-
formances na LDB.

No Gráfico 3, é possível observar a quantidade de equi-
pes participantes do LDB ao longo de sua existência. Percebe-

-se a discrepância de participação entre as temporadas e, em 
função disso, emerge um questionamento sobre os motivos 
que podem ter acarretado o aumento/diminuição entre um ano 
e outro. A principal resposta reside no aspecto financiamento, 
haja vista que as temporadas com maior quantidade de equi-
pes coincidem com o apoio do poder público, que, mediante o 
Ministério do Esporte, custeou as despesas mais significativas 
das cinco temporadas iniciais, desonerando as equipes e es-
timulando a crescente participação dos clubes na competição.

E, em oposição, a possível explicação para o declínio do 
número de equipes inscritas no LDB, 24 times em 2014 e 2015 
para 11 equipes em 2016, relaciona-se com o aumento do custo 
para participação na competição, uma vez que, diferentemente 
dos cinco anos de parceria entre LNB e Ministério do Esporte, a 
sexta temporada da LDB não contou com recursos do ministério. 
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Nas três primeiras temporadas, foram investidos 4,8 milhões 
de reais no campeonato, e previa-se mais 11,1 milhões de reais 
entre as edições da LDB de 2014 a 2016 (5ª EDIÇÃO..., 2015).

A LNB passou um período com uma certa dificuldade para 
organizar a LDB. A partir do momento que a gente perdeu 
o apoio financeiro do Ministério, que bancava quase a to-
talidade dos custos da competição. Hoje essa questão está 
equacionada parcialmente porque uma parte do custeio da 
competição está sendo assumida pelo Comitê Brasileiro de 
Clubes. Nossa meta agora é buscar outros recursos para 
complementar esse investimento e desonerar os clubes. (En-
trevistado BASSUL, 2019)

Em 2016, o Ministério do Esporte pôs fim à parceria. Dessa 
maneira, os clubes interessados teriam que desembolsar um 
valor maior que em anos anteriores. De acordo com Balassiano 
(2016a), o período pós-Jogos Olímpicos, o momento econômico 
no país e a troca de comando no Ministério do Esporte foram 
os responsáveis pelo encerramento do apoio à LDB.

Em 2017, um acordo entre a LNB e o CBC garantiu a 
realização das LDBs por mais quatro temporadas, entre 2017 
e 2020. O site da LNB anunciou que o projeto tem valor de 6,5 
milhões de reais e que a coordenação do evento será compar-
tilhada entre a LNB e o CBC, com a chancela da CBB (LDB..., 2017).

A diminuição de recursos financeiros para organizar a 
competição impactou, não apenas no menor número de equipes 
participantes, como também no volume total de jogos da com-
petição, conforme pode ser observado na Tabela 5. A redução 
significa menos oportunidades para os atletas com potencial 

Gráfico 3  Número de equi-
pes participantes da LDB 
Fonte: Liga Nacional de 
Basquete ([20--]b). Autoria 
própria.
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de atuar em um NBB, bem como para os técnicos e árbitros, 
que, similarmente, têm nessa competição uma oportunidade 
para ganhar mais experiência.

Temporada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Quantidade de times 16 18 20 24 24 11 10 11

Total de jogos 77 48 300 291 291 50 65 75

Assim, considerando ser a LDB um produto da LNB que contribui 
em médio prazo com a qualidade dos espetáculos esportivos 
oferecidos na competição principal e colabora na produção de 
conteúdo para que o basquete apareça na imprensa e redes 
sociais, uma das preocupações dos dirigentes do basquete 
brasileiro é elevar o número de equipes envolvidas na competi-
ção. Uma medida do Conselho de Administração da LNB definiu 
que todas as equipes participantes do NBB deverão ter uma 
equipe participando da LDB a partir de 2021 (LNB..., 2019). Essa 
decisão possivelmente foi embasada na diminuição do número 
de clubes participantes na LDB, e é um bom indício de que a 
LNB não pretende ficar esperando a iniciativa de outros clubes 
e, assim, cobra o protagonismo de seus filiados.

Mesmo não sendo profícuo comparar com a realidade 
norte-americana, é relevante compreender que a maior parte 
dos milhares de jovens que participam das ligas universitá-
rias americanas não seguirá carreira esportiva, mas, pela sua 
inclinação e simpatia pelo esporte, possivelmente serão con-
sumidores das competições profissionais. Em outras palavras, 
estimular a construção de uma base larga de praticantes e 
simpatizantes do basquete nas idades mais jovens é uma es-
tratégia para que os mesmos continuem acompanhando e, es-
pecialmente, consumindo a modalidade quando não estiverem 
mais competindo.

Dessa maneira, a LNB, ao exigir que seus filiados te-
nham equipes participando da LDB, explora duplamente essa 
condição, pois contribui na formação de potenciais futuros 
atletas do NBB e amplia, ainda que timidamente, o leque de 
simpatizantes da modalidade que consumirão basquete ao 
longo de suas vidas, sendo atleta profissional ou não, ou, dito 
de outra maneira, os atletas participantes da LNB, seus amigos 
e familiares podem passar a fazer parte de um grupo de sim-
patizantes que futuramente podem demandar pelo consumo 
de jogos de basquete ou seus subprodutos. 

Tabela 5  Número de 
equipes participantes e 
número total de jogos nas 
temporadas da LDB. Fonte: 
Liga Nacional de Basquete 
([20--]a). Autoria própria.
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3.2.5 INTERLIGAS E SUPER 8 

Tradicionalmente, a NBA explora comercialmente o período 
de festas de final de ano e a pré-temporada com a realização 
de jogos. Nesses momentos que poderiam ser de menor ex-
posição, a liga americana transforma as partidas da NBA em 
eventos de concorrida audiência (SACCO, 2019; TRADIÇÃO…, 2017). 
Possivelmente inspirado nessa iniciativa, a LNB realizou, em 
2010, um torneio entre equipes da liga brasileira e da LaLiga, 
entidade argentina equivalente à LNB no Brasil. A competição 
foi chamada de Torneio Interligas e realizada posteriormente nos 
anos de 2011 e 2012 também. Em setembro de 2019, aconteceu 
a quarta edição da competição, a qual serviu de preparatório 
especialmente para as equipes que não disputam o campeonato 
paulista (BASQUETE..., 2019).

O interstício de sete anos sem a realização do Torneio 
Interligas é um indicador de que financeiramente a competição 
não parece ser tão rentável, contudo, pelo fato de envolver uma 
rivalidade internacional entre Brasil e Argentina, ao menos a 
exposição dos clubes é aumentada.

O outro empreendimento da LNB na direção de ocupar 
espaços na mídia ocorreu no final de 2018, visando aproveitar a 
diminuição de eventos esportivos no período entre Natal e Ano 
Novo e a possibilidade de ocupar um espaço na mídia brasileira. 
De acordo com o presidente da Liga na época, João Fernando 
Rossi, a prática de colocar partidas do NBB em datas festivas de 
final de ano já acontecia havia três temporadas – e com sucesso. 
Por isso, a LNB resolveu utilizar o período e organizou a Copa 
Super 8, envolvendo as oito equipes melhor classificadas no 
primeiro turno do NBB e garantindo ao campeão uma vaga na 
Liga das Américas, o que estimularia as equipes a participarem 
com seu melhor plantel (CASTRO, 2018a).

A Copa Super 8 teve 100% de suas partidas transmitidas 
ao vivo na televisão (VOCÊ..., 2018), mostrando que o pensamento 
dos dirigentes da LNB estava correto em relação a haver menor 
disputa pelo espaço na televisão no período de recesso entre 
Natal e Ano Novo, e ao consequente retorno midiático que a 
LNB e as equipes envolvidas tiveram, o que pode facilitar futu-
ras negociações com parceiros comerciais ou patrocinadores 
a fim de reeditar o evento.

Uma reflexão que merece atenção é a possibilidade de 
aumento da distância entre clubes maiores e menores que a 
determinação meritocrática das vagas para as competições 



LN
B

 e
 o

 e
sp

or
te

-e
sp

et
ác

ul
o 

(2
0

0
8

-2
0

19
)

135

internacionais pode ocasionar. O que é comum no meio espor-
tivo também pode ser entendido como uma forma oculta de 
dominação que provoca a reprodução social, ou seja, oportu-
nidades melhores são dadas a quem tem melhor performance, 
o que, por sua vez, traz consigo uma maior exposição midiática 
e consequente melhor cenário para negociar bons patrocínios. 
Mais recursos financeiros possibilitam a formação de equipe 
mais competitiva e o ciclo segue.

Com isso, não estamos criticando a criação de mais um 
espaço para as equipes explorarem comercialmente seus es-
petáculos, apenas queremos indicar a necessidade de se pro-
piciar oportunidades para as equipes que não estão na ponta 
superior da tabela de participar também de intercâmbios in-
ternacionais, pois, apesar de aparentemente justa, a indicação 
por mérito deve ser contrabalanceada por outras ações que 
desenvolvam as equipes excluídas, sob pena de colocar em 
risco o desejado equilíbrio competitivo entre os participantes 
de um evento esportivo.

3.3 DEPARTAMENTO DE MARKETING E 
COMERCIAL 

Em tempos em que a mercantilização do esporte é um dos 
sustentáculos para a manutenção e desenvolvimento das ati-
vidades das entidades esportivas, o setor que comercializa os 
produtos das mesmas passa a ter função primordial. É o caso 
do Departamento de Marketing e Comercial da LNB, comanda-
do por Álvaro Cotta Teixeira da Costa desde abril de 2015 até 
os dias atuais. Antes de assumir essa função, Cotta já havia 
passado pela direção de marketing do Clube Atlético Mineiro 
(CAM) por cinco anos e pela presidência da Federação Mineira de 
Basquete (FMB). A atuação de Cotta frente às ações comerciais 
da LNB fez com que o NBB fosse eleito pelo site especializa-
do em marketing esportivo Máquina do Esporte como “Maior 
valorização do esporte” em 2016 e ele recebesse o prêmio de 

“Executivo do Ano” em 2017. Boa parte dos acordos comerciais 
que a LNB conquistou (Figura 5) tiveram a participação de Cot-
ta; entretanto, cabe-nos citar aqui o que foi realizado, antes e 
depois de sua chegada.
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A primeira negociação comercialmente relevante da LNB foi 
com a Rede Globo, inicialmente contatada para ser uma das 
emissoras a transmitir o campeonato. Porém, as conversas 
avançaram e transformaram a Rede Globo em uma sócia, par-
ceira comercial, que, além de ter pago um milhão e meio de 
reais para ser a promotora do evento, ficou responsável pela 
comunicação, negociação e marketing da competição, cedendo 
percentual nos lucros das negociações da emissora relaciona-
das ao NBB (LNB..., 2009). Em 2009, a LNB conseguiu ainda para 
a primeira temporada, os patrocínios da estatal de energia 
elétrica Eletrobrás no valor de um milhão de reais (LEISTER FILHO, 

2009; LNB..., 2009), da fabricante norte-americana de material 
esportivo Spalding, além do apoio da Araldite, marca ligada a 
linha de adesivos e colas (NBB..., 2009).

A temporada de 2010/2011 inicia com a troca do for-
necedor oficial de bolas da LNB, entrando a empresa nacional 
Penalty no lugar da Spalding. De acordo com a apuração de 
Neves (2010), a mudança traria um retorno financeiro 80% maior 
aos clubes. Apesar desse substancial aumento de receitas, a 
decisão foi contestada em grande medida pelos jogadores, que 
questionaram a qualidade da bola nacional, sugerindo ser in-
ferior à das suas congêneres utilizadas nos principais torneios 
internacionais. A reclamação era tanta, que a bola foi apelidada 
de “Jabulani”, em alusão à criticada bola de futebol utilizada 
na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Em um primeiro momento, o descontentamento dos 
atletas não foi suficiente para evitar o uso da nova bola, tendo 
prevalecido os aspectos mercantis sobre as questões técnicas. 
O fato corrobora a tendência existente nos campos, a qual 
sugere que os agentes com maior capital levam vantagem nas 
disputas existentes no interior desse espaço, ou seja, os atle-
tas no Brasil, mesmo sendo os protagonistas do espetáculo 

Figura 5  Linha do tempo 
dos principais acordos 
comerciais da LNB. Fonte: 
Autoria própria.
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esportivo, não são portadores de um capital suficiente para 
fazer valer seus interesses: estão no lado dominado da disputa 
contra o predominante capital econômico. Posteriormente, a 
Penalty desenvolveu, em 2017, uma bola chamada Crossover 
com o auxílio dos clubes e atletas para uso nos jogos do NBB 
(PENALTY..., 2017).

No final de 2014, a LNB assina um acordo de parceria 
com a NBA, no qual a liga americana se compromete a auxiliar 
a gestão comercial da competição brasileira (AÇÃO…, 2016; LEISTER 

FILHO, 2014). De acordo com Arnon de Mello, diretor-executivo 
da NBA no Brasil, a intenção da NBA é "trazer parceiros de 
longo prazo para que o basquete brasileiro não tenha que ficar 
correndo todo ano atrás de patrocinadores", e enfatiza que 
a parceria entre as entidades é de longo prazo. É o primeiro 
acordo da NBA com uma liga estrangeira, que pode denotar 
especialmente o interesse da NBA no mercado brasileiro e o 
uso do NBB para elevar o interesse dos brasileiros no basquete 
e consequentemente na NBA. Conde (2014; 2015) e Aleixo (2014) 
informam que o contrato entre as partes era para três anos e 
previa o investimento de 15 milhões de reais na liga brasileira.
O interesse no mercado brasileiro pode ser confirmado pelo 
então vice-presidente da NBA para a América Latina, Arnon de 
Mello, que relata, em entrevista à Revista Isto É Dinheiro, que:

[o Brasil] já disputa, cesta a cesta, o posto de segundo maior 
mercado fora dos Estados Unidos, atrás apenas da China, 
levando-se em conta fatores como acordos de mídia, audi-
ência e venda de produtos. O executivo não revela a receita 
local. De acordo com fontes consultadas pela DINHEIRO, a 
estimativa é de que o negócio movimente cerca de R$ 100 
milhões. (JANKAVSKI; DRSKA, 2017)
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Se o interesse da liga americana é aumentar a fatia do mercado 
brasileiro, da parte da LNB a pretensão não é distinta. Roque 
(2019) enfatiza a importância da parceria firmada em sua gestão 
como presidente da LNB, seja como forma de massificar a mo-
dalidade no país ou ainda como a utilização do capital simbólico 
da NBA fortalecendo a liga brasileira:

No começo quando foi feito a parceria com a NBA, maior 
orgulho, motivo de orgulho. Única liga do mundo que fez 
parceria com a NBA, tal... Mas eles vão entrar no Brasil? Vão 
começar a transmitir jogos aqui? [...] A pessoa que começa 
gostar do basquete entrando pela porta da NBA, ele vai 
acabar saindo no NBB. Vai aumentar o número de torcedores 
e vai aumentar o número de praticantes. Massificando, vai 
aumentar a qualidade. Aumentando a qualidade a gente pode 
ter uma seleção maior, melhor, criar ídolos, que é o que falta 
hoje. Nós não temos ídolos referência. Nossos ídolos são da 
NBA e não tem vínculo com o Brasil.

Outro ponto proeminente da atuação do segmento comer-
cial aconteceu em 2016, quando a CEF assinou um contrato 
em que assumiu o direito de ter o naming rights do NBB, que 
passou a ser chamado de “NBB Caixa” por quatro anos. Pelo 
acordo, a Caixa repassaria 22 milhões de reais, maior valor de 
patrocínio até então (ACORDO..., 2016; BRASIL, 2016). A ação estatal 
no esporte de alto rendimento pode ser justificada comercial-
mente; todavia, tem sido questionada na literatura acadêmica 
(CANAN; SANTOS; STAREPRAVO, 2017) e dedicaremos uma parte deste 
estudo para discutir pormenorizadamente a ação estatal no 
basquete brasileiro.

O primeiro contrato realizado sob a tutela da NBA foi 
com a operadora de TV por assinaturas SKY, primeiro patro-
cinador privado do torneio, haja vista que os patrocinadores 
anteriores, Eletrobrás e Caixa, eram estatais (BETING, 2016). Nesse 
mesmo ano, a LNB também fechou com a companhia empresa 
aérea Avianca, que ficaria responsável em transportar o staff 
da LNB, a arbitragem e as equipes envolvidas com a maior 
competição de basquete do país (NBB... 2016).

A forma de abordagem, negociação, entrega e avalia-
ção das parcerias comerciais propostas pelo departamento 
de marketing parece ser um diferencial que tem atraído novas 
empresas junto à LNB. No site da LNB, os princípios são des-
critos da seguinte maneira:
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A Liga Nacional de Basquete trabalha de forma customizada 
com uma plataforma de marketing adaptável às necessidades 
de cada marca, sempre buscando aderência entre os objetivos 
com a premissa do crescimento do basquete no Brasil e do 
engajamento dos fãs com os patrocinadores. Atualmente, são 
mais de 15 milhões de fãs impactados diretamente pelo NBB 
nos ginásios, nos eventos, nas redes sociais e nas transmis-
sões pelas televisões.
A construção personalizada das parcerias é feita em con-
junto e ajusta o projeto às expectativas de cada marca. A 
plataforma customizada para patrocínios oferece um grupo 
de propriedades, como: direitos institucionais, direitos de 
marca, ações de relacionamento, ações promocionais, mídia, 
conteúdos digitais exclusivos, ativações e ações sociais.
Uma equipe de atendimento dá suporte para cada parceiro 
no acompanhamento das entregas comerciais com relatórios 
periódicos para mensuração e comprovação dos resultados 
(mensal, trimestral e anual). Essa gestão transparente e ino-
vadora envolve os parceiros nas discussões de avaliação e 
planejamento dos produtos, explorando visões diversificadas 
para melhorar a experiência dos fãs e obter resultados mais 
assertivos para as marcas. (LIGA..., [20--]d)

Os princípios elencados vão ao encontro dos pressupostos 
teóricos que Cardia (2004) preconiza: conhecer as potenciais 
empresas patrocinadoras e compreender como os produtos 
esportivos podem contribuir no alcance dos objetivos comer-
ciais e proporcionar relatórios que demonstrem os resultados 
obtidos. Os contratos firmados nos últimos três anos indicam 
que a prática tem correspondido ao anunciado no site da LNB 
como norte de seus trabalhos na área comercial.

A líder mundial em artigos esportivos Nike e a LNB fe-
charam um acordo, em 2017, válido por quatro anos e cujo obje-
tivo era desenvolver o basquete brasileiro por meio dos pilares: 
busca por novos talentos, potencialização do crescimento da 
modalidade, aprimoramento da parte técnica e a constante 
evolução do nível do jogo. A primeira ação realizada foi o 1.° 
Nike Elite NBB Camp, onde cinco atletas consagrados do NBB 
ministraram clínicas para 22 jovens jogadores do NBB (LEISTER 

FILHO, 2017). Além disso, a multinacional de produtos esportivos 
seria a responsável por uniformizar a equipe de árbitros, o staff 
da LNB e do Jogo das Estrelas de 2017 (INICIATIVA..., 2017). A Nike 
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também, com de sua marca Jordan, vestiu as duas equipes 
durante o Jogo das Estrelas de 2018 (NIKE..., 2018).

Ainda em 2017, a Infraero também tornou-se patrocina-
dora da LNB. O site da empresa anunciava um investimento de 
R$ 300 mil ao longo de dois anos e a promoção da empresa nos 
jogos de abertura e finais e Jogo das Estrelas (INFRAERO..., 2017). 
O acordo foi renovado em 2018, por meio do qual o prêmio de 
jogador mais eficiente do NBB Caixa foi batizado com o nome 
da empresa (INFRAERO..., 2019).

Em 2018, Açúcar Guarani e o Centro Universitário Sa-
lesiano - UNISAL se juntaram aos parceiros da LNB. O primeiro 
vinculou seu aporte financeiro às transmissões online pelo 
Facebook e teve direito a programação pré-jogo como a es-
calação das equipes, entrevistas exclusivas e o aquecimento 
dos atletas antes do início da partida (LOPES, 2018). No segundo 
caso, o acordo com a UNISAL contemplou a exibição da marca 
em todas as partidas do NBB CAIXA na comunicação visual da 
quadra, além de ingressos, hospitalidade e direitos de ações 
promocionais (BEM-VINDO…, 2018; UNISAL..., 2019).

A parceria com a NBA pode ter sido determinante para 
que a marca de cervejas Budweiser resolvesse investir também 
no basquete brasileiro, uma vez que a Budweiser já era patro-
cinadora da NBA. O acordo firmado em 2019 cedeu os direitos 
para a Budweiser nomear os prêmios de Jogador mais Valioso 
(MVP) da fase de classificação e das finais, premiar os destaques 
eleitos pelas mídias sociais do NBB Caixa nas partidas semifi-
nais e finais com o troféu estilizado pela Budweiser e explorar 
entrevistas e análises exibidas em de programetes antes e pós 
jogo no Facebook (BUDWEISER..., 2019; MVP..., 2019).

Mais recentemente, em 2019, a montadora Ford tor-
nou-se patrocinadora da LNB e, em uma ação de marketing 
inovadora, tentou vincular uma característica de seus veículos 
à transmissão das partidas do NBB. O som tradicional dos tênis 
freando e arrancando nas quadras foi silenciado durante par-
te das transmissões tentando relacionar com um dispositivo 
antiderrapagem dos carros da Ford (FORD..., 2019).

A citação detalhada dessas parcerias é a demonstra-
ção de formas inovadoras encontrada pela LNB para conciliar 
os interesses dos patrocinadores com as possibilidades exis-
tentes de mercantilizar o espetáculo esportivo, ou seja, cada 
patrocinador é prospectado em seus objetivos publicitários e 
a eles é oferecido pacotes personalizados de propriedades de 



LN
B

 e
 o

 e
sp

or
te

-e
sp

et
ác

ul
o 

(2
0

0
8

-2
0

19
)

141

marketing disponíveis em uma partida de basquete profissional. 
É o que acredita o atual presidente:

É uma variação de coisas... você pode olhar na Liga, você tem 
açúcar, Mcdonald´s, Caixa, telefone, tem de tudo. Você saber 
vender para cada um, o que ele quer receber. (Entrevistado 
MONADJEMI, 2019)

A recorrente entrada de novos parceiros comerciais é poten-
cializada pela mensuração do retorno que a LNB proporciona 
aos patrocinadores. A LNB fechou parceria com a agência ame-
ricana MVPIndex para mensurar resultados de redes sociais 
e ter consultoria sobre as melhores práticas na comunicação 
online. A entidade será o primeiro cliente brasileiro da com-
panhia, criada em 2014, no Texas. De acordo com Lopes (2017), 
o trabalho da MVPIndex consiste em: 

Calcular os valores de marcas nas redes sociais, com foco na 
indústria do esporte e do entretenimento. A empresa avalia 
o alcance, o engajamento e a capacidade de gerar conversas 
no meio online de diversos agentes do segmento, com atletas, 
ligas e patrocinadores. 

A parceria possibilita à LNB mostrar a seus parceiros comerciais, 
com maior precisão, qual é a exposição que eles estão tendo 
ao patrocinar a liga brasileira de basquete e monitorar o com-
portamento dos torcedores da modalidade a fim de elaborar as 
melhores estratégias de uso de seus canais de comunicação. 
As ferramentas mostram o grau de profissionalismo da LNB ao 
entregar as propriedades aos seus patrocinadores e parceiros, 
que, mesmo em tempos de turbulência econômica, continuam 
fiéis aos contratos com a entidade, afirmação fundamentada 
na recorrente renovação de acordos comerciais.

Parece evidente que a mercantilização do basquete tem 
sido intensificada pela LNB, por meio da crescente atração de 
novos parceiros e da negociação de diferenciadas propriedades 
a serem entregues. Em função disso, a LNB é reconhecidamente 
vista como um modelo a ser seguido pelas demais entidades 
de organização do esporte, especialmente por estar amplian-
do seus parceiros em um momento em que a economia do 
país está retraída.
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Se considerarmos que a expansão dos parceiros co-
merciais da LNB ocorreu paralelamente a uma década eco-
nomicamente ruim para o país, haja vista que Gerbelli (2019), 
embasado em estudo do Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE), relata que a projeção é 
de que o Brasil cresceria economicamente entre 2011 e 2020, 
aproximadamente, 0,9% ao ano, taxa menor do que a da chama-
da “década perdida”, nos anos 1980, tornando as negociações 
exitosas da LNB ainda mais impactantes.

Se os valores específicos de alguns contratos de pa-
trocínio são protegidos por cláusulas de confidencialidade, os 
balanços anuais publicados no site da LNB apresentam valores 
das receitas anuais da entidade que autorizam concluir que o 
faturamento da entidade tem crescido constantemente desde 
2014, conforme exposto no Gráfico 4.

No entanto, a preocupação da Liga se estende à forma como os 
clubes negociam com seus parceiros. Para além da sua função 
de vislumbrar negócios, prestar os serviços acordados e relatar 
os resultados aos patrocinadores e parceiros, o Departamento 
de Marketing e Comercial da LNB tem procurado instrumenta-
lizar os clubes filiados para que os mesmos também possam, 
em seus escopos, atuar utilizando as melhores práticas.

Para tanto, criaram um evento para aproximar a parte 
de marketing e comercial da Liga e os potenciais parceiros e 
patrocinadores do basquete por meio de palestras com pro-
fissionais do marketing e da comunicação. O evento foi rea-
lizado pela primeira vez em 2015 e foi chamado inicialmente 
de NBB Marketing Meeting e depois, em 2016, se tornou NBB 
Marketing Summit.

Gráfico 4  Receitas da 
LNB de 2014 a 2018. Fonte: 
Liga Nacional de Basquete 
([20--]a). Autoria própria.
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Importante citar os nomes e funções dos palestrantes para 
dar uma dimensão mais objetiva do que se tratou durante o evento: 

A principal atração foi a executiva norte-americana Pam El, 
chief marketing officer da NBA, que trocou suas experiên-
cias por mais de uma hora com o público presente. Quem 
também marcou presença foi o brasileiro Gustavo de Mello, 
vice-presidente sênior de marketing, estratégia, planejamento 
e integração da NBA. Além da dupla que atua no escritório da 
NBA, em Nova York (EUA), outros quatro profissionais prota-
gonizaram palestras durante o NBB Marketing Meeting 2015. 
Diretor-executivo da NBA Brasil, Arnon de Mello discursou 
sobre a parceria entre as ligas brasileira e norte-americana, 
e Bianca Maksud, gerente de marketing do SporTV, falou 
sobre a relação do canal com a modalidade da bola laranja. 
Superintendente da LNB, Sergio Domenici abriu as ativida-
des, enquanto que o presidente Cássio Roque encerrou o 
evento. (NOVO..., 2015)

De acordo com a Liga (2ª EDIÇÃO..., 2016), na segunda edição do 
evento, nomes também importantes marcaram presença como 
palestrantes: Emilio Collins, vice-presidente executivo de par-
cerias globais da NBA; Marie Sornin, head de desenvolvimento 
internacional – parcerias de conteúdo do Twitter; Arnon de 
Mello, vice-presidente e diretor executivo da NBA Latin America; 
José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repucom; e Álvaro 
Cotta, gerente de marketing e comercial da LNB.

A aproximação entre os profissionais de marketing es-
portivo e potenciais patrocinadores é considerada essencial no 
Brasil pela falta de experiência dos gestores com os conceitos 
deste segmento. As palestras contribuíram para que os agentes 
pudessem compreender como funciona esse campo, quais as 
características do público que consome espetáculos de bas-
quete e quais as lógicas específicas que devem ser exploradas.

Em 2018, a LNB organizou o 1° Workshop NBB Marketing 
com um escopo um pouco distinto. O material distribuído aos 
participantes anunciava que o evento tinha o objetivo de

contribuir para o crescimento das receitas dos times do NBB 
CAIXA através de compartilhamento de experiências de pro-
fissionais do mercado, de práticas positivas de equipes da 
própria Liga e de debates sobre as variadas fontes de recursos. 
(WORKSHOP NBB MARKETING, 2018) 
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Na oportunidade, os dirigentes dos clubes puderam comparti-
lhar as melhores práticas de seus clubes com os demais partici-
pantes, oportunizando exemplos de como aumentar as receitas 
comercializando propriedades de marketing menos tradicionais.

Essas ações corroboram o entendimento de que a LNB 
só se torna forte com clubes fortes, ou seja, o intercâmbio de 
melhores práticas entre os clubes integrantes da LNB visa pro-
porcionar o fortalecimento de todos, que, com estrutura mais 
sustentáveis e gestões mais profissionais, diminuem os riscos 
de interrupções nas atividades de basquete das equipes.

Liga tem que estar muito estruturada. Essa estrutura tem 
um preço. São vários profissionais. Não é só um jogo. Geren-
ciamento de tudo. É um ano inteiro, não para. A Liga está 
imediatamente ligada à FIBA, torneios, Liga das Américas, 
Sul-americano, Intercontinental, Torneio interno, LDB, Liga 
Ouro. Estrutura que é grande. Ela tem que estar capitali-
zando e ter também esta estrutura para poder dar suporte 
aos clubes. Embora, as Ligas são os clubes. A gente tem de 
partir de: Clubes fortes, Liga forte. Não adianta uma Liga 
forte e clubes fracos. Nem clube forte e a liga também não, 
porque a Liga em si, é a entidade que faz a interface entre 
os clubes. Vai mediar os conflitos também, os anseios. [...] Ela 
tem dado subsídios aos clubes para os clubes se tornar mais 
profissionais na captação para que possam sair ao mercado 
buscando sua independência. Captar, enfim, se estruturar. 
(Entrevistado MESSIAS, 2019)

Destaca-se, na primeira década de existência da LNB, primei-
ro: a performance de excelência do Departamento Comercial, 
segmento da Liga que tem prospectado, comercializado e en-
tregado com qualidade aspirada por todo o meio esportivo, 
sobretudo após a contratação de Álvaro Cotta; e segundo, o 
contrato fechado com a NBA e a consequente absorção de co-
nhecimentos e estratégias repassados pela parceira americana 
à LNB e seus filiados.
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3.4 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

A evolução das tecnologias ligada à comunicação tem impacta-
do profundamente a forma de viver e comunicar das pessoas, 
sobretudo neste início de século, em que a velocidade das 
mudanças tem sido exponencialmente aumentada. Veículos de 
comunicação tradicionais como o rádio, jornal e televisão têm 
perdido espaço para os novos formatos ligados à transmissão 
digital de dados. 

Com o esporte não tem sido diferente. As entidades que 
administram eventos e atividades esportivas têm tido que se 
adaptar às novas demandas, e é nessa perspectiva que anali-
saremos como a LNB se organizou, seja em suas plataformas 
de comunicação com o público, como o site, as mídias sociais 
e materiais de divulgação, seja na estruturação de uma equipe 
de comunicação capaz de produzir conteúdo com diferentes 
escopos, ou ainda, na interação da entidade com os meios de 
comunicação de massa.

O relatório da Assembleia Geral de 2018 apresenta in-
formações úteis para compreendermos como a organização 
aconteceu e quais ações a LNB realizou para alavancar o po-
tencial de mercantilização de suas competições e propriedades 
de marketing. O documento informa que o departamento era 
conduzido por Guilherme Buso e, na época, contava com mais 
oito colaboradores (WORKSHOP NBB MARKETING, 2018).

O primeiro item abordado foi o site, o qual traz infor-
mações sobre os campeonatos que a LNB organiza, sobre as 
equipes participantes e seus respectivos atletas, bem como 
é possível ter acesso a reportagens, vídeos e fotos desses 
eventos. O site possibilita acesso a estatísticas online de to-
das as partidas e tem um espaço destinado a documentação e 
estrutura da LNB. Distintamente de suas redes sociais, o site 
da LNB possui ferramentas de acesso a dados dos jogos em 
tempo real, atraindo os simpatizantes da modalidade, espe-
cialmente aqueles interessados em informações dos jogos de 
seu time predileto.

O relatório de 2018 informa que o site da LNB teve, na 
temporada 2017/2018, quase 12 milhões de acessos, que equi-
vale a um aumento de 15% em relação à temporada anterior 
e um acréscimo de 1,3 milhão de novos consumidores (LIGA..., 

2018a). Ainda que o site mostre números significativos e tenha 
relevância em segmento especializado, a exposição em meio 
digital da LNB é potencializada por suas redes sociais.
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Uma publicação da LNB sobre o NBB apontava que o 
Facebook tinha atingido a marca de 500 mil fãs, números que 
a credenciava como segunda maior liga esportiva do país no 
Facebook, atrás apenas do futebol. A LNB também se conso-
lida como a quarta maior página de basquete do mundo, atrás 
apenas da NBA, com 32 milhões de seguidores, da FIBA, com 
3,5 milhões e se aproximando da Euroleague, com pouco mais 
de 636 mil seguidores (LIGA NACIONAL DE BASQUETE, [2018?]). Em 
relação ao Facebook, destaca-se ainda o pioneirismo do NBB, 
por ter feito o primeiro evento esportivo transmitido ao vivo 
nesta plataforma no Brasil (NBB..., 2019).

O relatório de 2018 atualizou o número de seguidores em 
cada uma das principais redes sociais, e apresentou a quantida-
de de conteúdo produzido pelo Departamento de Comunicação 
da LNB, que municia a imprensa especializada e é também 
consumida pelos torcedores e simpatizantes das equipes de 
basquete (Tabela 6). Mais do que quantificar os seguidores 
das redes sociais da LNB e do NBB, os números servem para 
dimensionar a quantidade de material produzido pelo Depar-
tamento de Comunicação.

Facebook Twitter Instagram

Número de seguidores 658.000 100.000 128.000

Número de publicações no ano 1.067 8.064 973

Média mensal de publicações 151 734 81

Alavancar os números de acessos a sites e redes sociais de-
pende de um volume significativo de conteúdo interessante ao 
internauta e atualização constante. Além de ter em seu site 
reportagens sobre o antes e pós jogo de todas as partidas do 
NBB, sobre acontecimentos importante da competição, de 
atualidades sobre as seleções brasileiras, notícias dos joga-
dores brasileiros que se destacam em competições interna-
cionais, com o intento de aproximar os atletas de seus fãs, a 
LNB criou uma série de desafios entre os atletas, tais como o 

“Reloginho SKY”, que envolvia uma competição de arremessos 
entre equipes; “Cestas impossíveis SKY”, em que os atletas 
filmam cestas inusitadas ou de difícil execução; o “Passando 
a bola”, em que os atletas têm que mostrar raciocínio rápido 
sobre determinado tema; “Parça ou farsa”, onde demonstram 
conhecer as predileções de colegas de time; “Metralhadora 
de perguntas”, no qual respondem rapidamente a dezenas 

Tabela 6  Número de se-
guidores nas mídias sociais 
do NBB. Fonte: Relatório 
da Assembleia Geral 2018. 
Autoria própria.
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de perguntas; e “Resta 1”, em que os atletas de uma equipe 
realizavam uma competição de arremessos. Em algumas opor-
tunidades, a LNB aproveitou esses desafios para ativar algum 
patrocinador ou parceiro, conciliando o conteúdo atrativo para 
os internautas com a exposição da marca de algum patroci-
nador. A iniciativa oferece aos torcedores uma aproximação 
com os ídolos de seus times, e, ao mesmo tempo, as marcas 
patrocinadoras eram expostas em um ambiente menos formal. 
Há de se destacar também que este conteúdo produzido pela 
LNB pode ser replicado pelos clubes, ou seja, em boa medida, 
a LNB atua sinergicamente com os clubes. O entrevistado Luís 
Inácio Messias (2019) concorda com a importância de aproximar 
o público dos assuntos ligados ao basquete: 

Hoje você tem essas plataformas falando de basquete nos 
seus programas. Mostrando basquete, mostrando particu-
laridades dos atletas. Igual fizeram: atleta cantando, equipe 
fazendo na cidade dela alguma coisa social, indo na escola, 
interagindo com o público. Isso é importante. Claro que o jogo 
é o jogo em si. Mostrar o jogo ao vivo, mas essa de passar 
na programação durante o dia, falar de basquete, mostrar 
basquete, mostrar peculiaridades do basquete, particulari-
dade do basquete. Isso é muito importante. Conteúdo que 
tem sido divulgado, produção que a Liga tem feito. Isso não 
tem dúvida que é importantíssimo. É um salto enorme. Até 
porque mostrando os atletas, você precisa de ídolos. Se você 
não tiver ídolos, seu produto não vai. 

Em relação às redes sociais, atualizamos os números acima 
citados e, para posicionar o subcampo do basquete brasileiro 
em relação a seus principais concorrentes, fizemos um levan-
tamento nos sites oficiais e respectivos perfis oficiais da Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF), da LNB, do NBB Caixa, 
da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), da Liga Nacional 
de Futsal (LNF), da CBFS e da CBB nas redes sociais Facebook, 
Instagram e Twitter, e relatamos a quantidade de usuários das 
mesmas na Tabela 7. 

Os números que a Tabela 7 apresenta são mais recentes 
que as duas estimativas anteriores e possibilitam uma série 
de considerações. Ao olharmos o volume de usuários de cada 
entidades/eventos, a primeira e mais destoante informação se 
refere aos números da CBF, pelo menos seis vezes maior que 
a soma de todas as outras entidades/eventos juntas, o que 
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retrata e confirma a já conhecida predominância da cultura 
futebolística em nosso país.

Facebook Twitter Instagram

CBF 12.108.117 6.400.000 4.527.277

NBB Caixa 664.458 185.000 128.400

LNF 179.511 149.000 12.900

CBV 445.622 386.000 266.800

CBB 84.462 48.400 16.300

CBFS 354.504 139.000 7.640

Os números das redes sociais não podem ser considerados 
conclusivos para compreendermos a posição que o basquete 
ocupa no campo esportivo em relação a outras modalidades, 
pois, se o basquete predomina no Facebook depois do futebol, 
nas outras duas redes o voleibol figura na segunda posição. 
Um limite desse levantamento é a forma como as modalidades 
trabalham suas redes sociais, a CBV centraliza as postagens 
do vôlei masculino e feminino, que, em certa medida, enviesa 
a análise. Além disso, outros fatores também impactam nesse 
posicionamento, tais como: número de praticantes federados 
da modalidade, número de praticantes como lazer, número de 
competições, número de fãs que acompanham a modalidade 
pela televisão, jornais e outros meios de comunicação, quan-
tidade de transações de produtos licenciados etc., muitos dos 
quais não possuem dados objetivos e também não é o foco 
principal desta discussão.

Porém, minimamente pode-se compreender que nas 
redes sociais o basquete ocupa uma posição privilegiada no 
campo esportivo brasileiro. Embora não seja o único parâme-
tro, o volume de seguidores em redes sociais tende a ser um 
importante indicador na decisão dos patrocinadores por uma 
ou outra modalidade. A lógica do investidor considera que o 
alcance de redes sociais com maior número de seguidores é 
superior, por isso, enfatizamos a importância de ocupar um 
espaço maior nas redes sociais. Ainda que existissem empresas 
dispostas a financiar todas as modalidades esportivas, aque-
las que estejam melhor posicionadas em relação ao público 
brasileiro certamente terão uma vantagem competitiva nas 
negociações de patrocínio.

Tabela 7  Seguidores das 
redes sociais das maiores 
ligas esportivas brasileiras 
Fonte: Páginas oficiais da 
CBF, LNB, CBV, LNF, CBFS e 
CBB nas redes sociais Fa-
cebook, Instagram e Twitter. 
Fonte: Autoria Própria.
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Isso, não com a perspectiva de ter números para sub-
sidiar decisões de mercado, mas tentando compreender qual é 
o tamanho do potencial da competição brasileira, por meio de 
comparações com outros campeonatos nacionais de basquete 
mais atrativos, ou seja: como se dá a relação entre as princi-
pais competições de clubes do mundo e os seus simpatizan-
tes e como traçar um paralelo com o que acontece no Brasil? 
Realizamos um levantamento do número de seguidores nas 
redes sociais Facebook, Instagram e Twitter dos campeonatos 
nacionais de clubes dos seguintes países: Alemanha, Espanha, 
França e Itália. A escolha desses países foi balizada pelo seu 
potencial de mercantilização, haja vista que, de acordo com o 
International Basketball Migration Report 2017, esses quatro 
países foram os que mais importaram e exportaram atletas de 
basquete (CIES; FIBA, 2017). 

Os dados permitem que lancemos algumas hipóteses 
para pensarmos relacionalmente a posição que o basquete 
brasileiro e alguns de seus congêneres na Europa ocupam 
nas redes sociais.

Primeiro, em relação ao Facebook, no qual a soma dos 
seguidores das ligas dos quatro países europeus é quase igual 
à do NBB, poderia ter como explicação o possível fato de o 
Facebook não ser uma rede social tão popular naqueles paí-
ses. Talvez isso seja verdade na Espanha, mas na Itália, França 
e Alemanha, os maiores números também são no Facebook 
(Gráfico 5). Assim, parece viável sugerir que o NBB realmente 
tem um potencial de consumido-res bem superior aos demais.

36.   Fontes de consulta: Liga 
Italiana: https://www.facebook.
com/legabasketa, https://
www.instagram.com/lega-
basketa/, https://twitter.com/
LegaBasketA; Liga Espanhola: 
https://www.facebook.com/
ACBCOM, https://instagram.
com/acbcom, https://twitter.
com/ACBCOM; Liga Francesa: 
https://www.facebook.com/
LNBOfficiel, https://www.
instagram.com/lnb_officiel/, 
https://twitter.com/LNBoffi-
ciel; Liga Alemã: https://www.
facebook.com/easyCreditBBL, 
https://www.instagram.com/
easyCreditBBL, https://twitter.
com/easyCreditBBL; Liga Bra-
sileira: https://www.facebook.
com/NBB/, https://www.insta-
gram.com/nbb/, https://twit-
ter.com/NBB Acesso em: 9 set. 
2019. Acesso em: 9 set. 2019..

Gráfico 5  Volume de 
seguidores das ligas de bas-
quete (em milhares). Fonte: 
Redes sociais das Ligas de 
Basquete da Itália, Espanha, 
França, Alemanha e Brasil36. 
Autoria própria. 
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Uma informação que deve ser considerada é a quantidade de 
habitantes de cada país, pois países mais populosos tenderiam 
a ter maior volume de seguidores37. Quando se percebe que a 
população brasileira é duas a cinco vezes maior que a popula-
ção dos países que estão servindo de comparativo, os números 
de um lado deixam de ser tão robustos, pois percentualmente 
a diferença seria menor.

Nas outras duas redes sociais, o Instagram e Twitter, 
a liga espanhola é a que mais atrai seguidores, seguida pela 
liga brasileira, com as ligas italianas e francesas com núme-
ros bem próximos.

Contudo, a relação mais importante deve ser o potencial 
de cada uma das ligas e seu respectivo consumo, ou seja, o 
cruzamento dos dados do público presente nos ginásios com 
o número de seguidores das ligas em suas redes sociais deve-
ria apontar certa linearidade. Se observarmos que o NBB tem 
menos da metade do público presente nos ginásios compara-
do com as ligas europeias, e que o inverso ocorre em relação 
aos seguidores, pode-se acreditar que o potencial da NBB é 
realmente verdadeiro. O que intriga e deve ser objeto de in-
vestigação é o maior interesse demonstrado nas redes sociais 
do basquete brasileiro não se traduzir em espectadores pre-
sentes nos ginásios.

Cabe averiguar se a ausência de maior público pode 
estar ligada ao menor poder aquisitivo do brasileiro em relação 
aos seus concorrentes europeus, pelos maus serviços e estru-
turas prestados ou ainda pela violência e falta de segurança que 
envolve especialmente as grandes cidades, como apontado no 
estudo sobre o Voleibol em Kasznar e Graça Filho (2012).

O segmento responsável pela comunicação da LNB, além 
dos cuidados com site e páginas oficiais da entidade nas redes 
sociais, também se preocupa em abastecer os seus parceiros 
e os parceiros de mídia dos clubes com material informativo 
sobre a competição, os clubes e atletas participantes do NBB.

Como exemplo, a LNB começou a produzir, na tempora-
da 2010/2011, o Guia Oficial do NBB, publicação que apresentava 
todas as equipes detalhando o perfil dos atletas e técnicos, a 
história dos clubes, estatísticas, recordes e fatos históricos 
do NBB. O material era enviado aos clubes, imprensa e pa-
trocinadores, para que pudessem ser utilizados como fonte 
de informação para reportagens, entrevistas, comentaristas 
etc. Nessa mesma linha, o Departamento de Comunicação da 
LNB realiza anualmente ensaio de fotos e vídeos com todos os 

37.   De acordo com a União 
Europeia, a Alemanha tem 
81.197.527 habitantes; Es-
panha tem 46.449.565 
habitantes; França tem 
66.415.161 habitantes; Itália 
tem 60.795.612 habitantes. 
O Brasil possui 210.391.461 
habitantes. Fonte: União Eu-
ropeia ([20--]); IBGE ([20--]).



LN
B

 e
 o

 e
sp

or
te

-e
sp

et
ác

ul
o 

(2
0

0
8

-2
0

19
)

151

jogadores e técnicos de todas as equipes participantes, tendo 
produzido mais de 12 mil fotos e vídeos (LIGA..., 2018a):

A preocupação em municiar seus parceiros com dados e 
materiais de qualidade possibilita-lhes melhores condições 
para produzir conteúdo próprio, como uma reportagem, um 
anúncio ou postagem. Certamente tem relação com o inte-
resse em aumentar a exposição na mídia, uma vez que, com 
informações e fotos de qualidade, eleva-se a possibilidade 
de produzir uma reportagem com potencial de ser publicada 
em um veículo de mídia. Isso, em grande medida, contribui 
também para elevar o interesse e exposição do campeonato, 
dos clubes e patrocinadores, que com maior visibilidade expan-
dem seu potencial de mercantilizar seus produtos e serviços.

Na perspectiva de preparar todos seus parceiros, na temporada 
2009/2010, a LNB implantou o Media Training, evento que se 
tornou frequente e que tem como objetivo auxiliar as asses-
sorias de imprensa das equipes participantes da competição a 
promover os seus próprios times e a competição em geral junto 
aos fãs do basquete. Thiago Moreira, assessor de imprensa do 
Vasco da Gama, um dos participantes do Media Training, em 2016, 
apontou o evento como um elemento modernizador, inovador 
e acima da média do campo esportivo brasileiro:

Achei muito legal fazer parte desta modernização da LNB. Um 
modelo legal, muito diferente das coisas que a gente vê no 
Brasil. Acho que a Liga é um ponto fora da curva neste aspecto. 
Acho muito boa essa interação, essa comunicação, sempre 
ficando mais próximos das assessorias. As duas palestras 
foram sensacionais, com muitas dicas, muitos detalhes que 
a gente não está atento e eles abriram os olhos para que a 
gente consiga trabalhar melhor na comunicação com os fãs 
de basquete. (THIAGO MOREIRA apud SUCESSO..., 2016)

Ainda nesta direção, em 2011, a LNB proporcionou, aos fotógra-
fos de clubes e membros da imprensa, um treinamento com o 
fotógrafo oficial do Washington Wizards (NBA) e do Washington 
Redskins (NFL), Ned Dishman, que ensinou os princípios básicos 
e posicionamentos para uma boa foto de basquete, apresentou 
os modernos equipamentos de produção fotográfica para a mo-
dalidade e mostrou como posicionar as câmeras na tabela, em 
busca de fotos dentro do garrafão. Dishman também ensinou 
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a instalar os flashes no ginásio, que permitem imagens mais 
nítidas mesmo com pouca iluminação (UM SHOW..., 2011), situação 
recorrente nos ginásios brasileiros.

A realização dos cursos de capacitação desses pro-
fissionais mostra a preocupação da LNB com a produção de 
conteúdo ligada ao basquete, uma vez que, na concorrência 
por espaço na mídia com outras modalidades, a qualidade de 
uma foto ou um bom texto pode ser o diferencial para que a 
matéria seja escolhida para ser destaque em uma chamada, ou 
seja, uma foto de qualidade superior ou informações detalha-
das e interessantes podem elevar a exposição dos clubes e da 
competição na imprensa e nas redes sociais. A preocupação 
vai ao encontro da perspectiva percebida por Bourdieu (1997), 
de que o consumo do espetáculo esportivo não se encerra no 
momento em que acontece o evento, pois, quando se reproduz 
em imagens e discursos, não é a informação pela informação, 
mas sim uma ação intencional de interesse comercial, ainda 
que não explícita.

Em relação ao departamento de Comunicação, embora 
sombreie o departamento Comercial e Marketing, uma vez 
que parte das negociações realizadas por este tem que ser 
desenvolvidas pelo primeiro, pensamos ser importante mapear 
o espaço que o basquete brasileiro tem ocupado nos meios 
de comunicação, mais especificamente, na televisão. Quando 
os pesquisadores Giovanni, Gebara e Proni (1995) incluem, em 
seu modelo de análise do potencial mercantil de modalidades 
esportivas, o parâmetro “grau de exposição na mídia”, sugerem 
que, quanto mais um esporte aparece nos meios de comuni-
cação, maior a possibilidade de conseguir mercantilizar suas 
propriedades. Dessa maneira, a relação de tempo de exposição 
na televisão das diferentes modalidades esportivas pode mos-
trar quais têm atraído mais espectadores e mais anunciantes, 
números que podem contribuir nas negociações entre as en-
tidades esportivas e as emissoras e patrocinadores. 

Os números da Tabela 8 são provenientes de um estudo 
do Ibope/Repucom ([20--]) e indica os esportes/competições 
com maior volume de horas relacionadas a transmissão de 
competições ao vivo, excetuando futebol e automobilismo, que 
possuem números mais elevados. Há de se ressaltar que o valor 
do basquete masculino é alavancado, em boa medida, pela trans-
missão de jogos da NBA, mas, ainda assim, parece importante 
pontuar essa exposição em relação às demais modalidades.
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Modalidade Quantidade de horas (h)

Basquete masculino 283

Voleibol masculino 172

Tênis masculino 696

Voleibol feminino 143

A análise da quantidade de partidas transmitidas foi restrita às 
três últimas temporadas, em função de o site da LNB ter regis-
trado as emissoras que transmitiram os jogos apenas nesses 
três últimos NBBs. Percebe-se o crescimento constante da ex-
posição do campeonato e dos clubes nos meios de comunicação 
(Gráfico 6), que, por sua vez, pode proporcionar um argumento 
a mais no momento de negociar os acordos de patrocínio.

O crescimento apontado na análise do NBB entre as tempora-
das de 2016 e 2019 também pôde ser observado nos campeo-
natos promovidos pela Liga Nacional de Futsal e pela Superliga 
Masculina de Voleibol no mesmo período. Todavia, se em 2016 o 
campeonato de basquete era a segunda modalidade com mais 
partidas transmitidas consideravelmente atrás do voleibol, em 
2017, a diferença foi reduzida e, em 2018, o NBB tomou o posto 
de competição com mais partidas transmitidas entre os três 
campeonatos (Gráfico 7). 

Tal comparação mostra a posição do basquete em rela-
ção aos outros esportes, como preconizado por Bourdieu (1990). 
Uma estratégia que tornou possível a inversão na ordem entre 
voleibol e basquete foi a adoção do conceito de multiplatafor-
ma adotado pela LNB na temporada 2018/2019, no qual a LNB 
pulverizou as transmissões ao dividir em seis opções para o te-
lespectador. O salto foi impactante por dois motivos principais: 

Tabela 8  Espaço ocupado 
na mídia com transmissão 
de jogos (ao vivo). Fonte: 
IBOPE/REPUCOM ([20--]). 
Autoria própria.

Gráfico 6  Percentual de jo-
gos transmitidos nos NBBs 
Fonte: Liga Nacional de 
Basquete ([20--]a). Autoria 
própria.
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primeiro, a Rede Globo foi preterida nas negociações, embora 
seja portadora de um potencial avantajado de massificação em 
relação às demais emissoras. Segundo, o basquete brasileiro 
passou a ofertar mais opções para os simpatizantes das mo-
dalidades acompanharem suas equipes preferidas. Havia seis 
plataformas de mídia transmitindo jogos ao vivo: o canal aberto 
da Band; os canais por assinatura ESPN Brasil, Band Sports e 
Fox Sports; e via streaming no Facebook e Twitter (CASTRO, 2018). 
Ferreira (2019) confirma isso:

Vamos pular para hoje. Hoje você tem: Segunda-feira o bas-
quete está no Facebook, na terça está na ESPN Brasil, na 
quarta está no Twitter, na quinta está na Band Sports, sexta 
Fox Sports e sábado está na Band aberta. Mudou totalmente, 
mudou totalmente. É o suficiente? Ainda não. Ainda temos 
muita dificuldade. Ainda não atingimos um público significa-
tivo numericamente. Em termos de Ibope, por exemplo, para 
você entender, ainda tem muita coisa para melhorar. Se a 
gente pegar o que era o basquete há 30 anos atrás e o que 
é hoje em termos e exposição, foi uma evolução gigante. Só 
que o mundo de hoje está em constante modificação e se 
o basquete não acompanhar isso, ele vai ficar para trás de 
novo. Mas acho que está caminhando bem. 

As transmissões das partidas, que a princípio era responsabi-
lidade apenas das emissoras, foi aos poucos sendo assumida 
pelo Departamento de Comunicação da LNB. Este ponto foi 
comentado pelos dirigentes como uma conquista, pois, ao 
conseguir montar uma estrutura para produzir o conteúdo do 
NBB, a LNB consegue vencer um dos principais desafios de 

38.   https://superliga.cbv.
com.br/tabela-de-jogos-
masculino, http://superliga.
cbv.com.br/17-18/resultados-
masc-class, http://superliga.
cbv.com.br/16-17/tabela-
jogos/Masculino, https://
lnb.com.br/nbb/tabela-de-
jogos/?season%5B%5D=47
&wherePlaying=-1&played=-
1,https://ligafutsal.com.br/
tabela-de-jogos/?season=4, 
https://ligafutsal.com.br/
tabela-de-jogos/?season=2, 
https://ligafutsal.com.br/
tabela-de-jogos/?season=1.

Gráfico 7  Percentual de 
partidas transmitidas por 
temporada regular na LNF, 
Superliga Masculina e LNB 
Fonte: Sites da LNF, LNB e 
CBV38. Autoria própria.
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quem quer explorar o streaming (GASPARETTO; BARAJAS, 2018) e 
vai além, porque, quando a mídia passa a apenas reproduzir 
o conteúdo produzido pela Liga, o jogo de forças se altera 
(BETING, 2019). Ou seja, como a LNB assumiu a produção das 
partidas, ela pode explorar as mensagens que quer transmitir, 
bem como aumentar a exposição de seus parceiros comerciais, 
antes limitada por cortes ou ângulos que desprivilegiavam o 
aparecimento de placas publicitárias e afins. 

Hoje nós não fazemos só contrato com essas empresas e elas 
produzem tudo. Nós estamos produzindo o nosso trabalho. 
Todos os jogos são produzidos pela Liga. A Liga vende a dis-
tribuição ou a entrega do sinal a estes canais. As televisões 
estão assombradas porque eles recebem o trabalho pronto. 
Isto nos facilitou sabe o quê? De você poder utilizar o nome 
do patrocinador cada vez mais. Porque quando estávamos 
na Globo, a Globo não permite isso, não permite aquilo. Não 
pode colocar o nome do clube com seu patrocinador, não 
pode isso, não pode aquilo. Hoje quem produz somos nós e 
nós colocamos. E a distribuição é feita pelos canais. Tem sido 
um sucesso danado. Ajudou muito aos clubes nessa formação. 
(Entrevistado MONADJEMI, 2019)

[...] porque hoje a Liga é a única entidade esportiva, talvez 
da América Latina e uma das poucas do mundo que produz 
o sinal de seus jogos. Isso é novidade no mundo. A NBA, a 
Fórmula 1 faz isso e a Liga Nacional de Basquete faz isso. 
(Entrevistado DOMENICI, 2019)

Foi o conceito de produção própria de conteúdo que oportunizou 
à LNB negociar com parceiros de mídia e poder ofertar no NBB12 
(2019/2020) a possibilidade de transmitir 100% das partidas de 
uma competição esportiva brasileira em várias plataformas: 
canal aberto na Band, por assinatura na Fox Sports, ESPN e via 
streaming pela DAZN, Facebook e Twitter. A LNB consolida a 
mudança adotada em 2018 para um modelo de multiplataforma 
em detrimento de uma audiência mais elevada com a Globo. 
Apenas os números de audiência, exposição e negociação dos 
direitos de transmissão das próximas temporadas poderão 
confirmar se foi uma boa escolha ou não. Para Domenici (2019), 
é um caminho que será adotado permanentemente:
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O modelo não se volta atrás. Se eu vou ter todas estas emis-
soras transmitindo no futuro? Isso eu não sei. Isso depende 
naturalmente de uma performance econômica, tanto da Liga 
como das próprias emissoras. Não sei se terão todas, mas 
o modelo, acredito que não sei se vamos abandonar mais.

A transmissão de todas as partidas de uma temporada só é 
possível graças a um acordo entre LNB e a plataforma DAZN39 
por três anos, o qual garantirá a transmissão de 120 jogos na 
temporada 2019/2020 (BETING, 2019). A produção das partidas 
será realizada pelos profissionais da LNB, conforme apontado 
pelo diretor de comunicação da LNB, Guilherme Buso:

Produzir 100% dos jogos será um desafio muito grande para a 
nossa equipe, mas algo que condiz totalmente com a filosofia 
de inovação e com a entrega multiplataforma que vamos 
oferecer aos times, parceiros e aos fãs. Esse, sem dúvidas, é 
mais um ano histórico para o NBB CAIXA. (VOCÊ..., 2019) 

Para garantir a produção foi necessário aumentar a equipe, com 
a contratação de serviços de 13 profissionais (A EQUIPE..., 2019), 
comentaristas, narradores e repórteres, o que indica a supe-
ração de um dos principais desafios, apontado em Gaspareto e 
Barajas (2018) para entidades esportivas que pretendem explorar 
as transmissões via streaming. 

Dado o elevado volume de postagens e de seguidores 
nas páginas oficiais do NBB nas redes sociais Facebook, Ins-
tagram e Twitter, em especial por posicionarem o basquete na 
disputa para se tornar novamente a segunda modalidade mais 
apreciada pelos brasileiros, somado às ações de treinamento 
e de apoio aos clubes na parte de comunicação entre clubes e 
seus torcedores e apoiadores e a crescente exposição do NBB 
nos meios de comunicação, sobretudo com a responsabilidade 
da produção própria nas transmissões das partidas, parece 
justo compreender as ações do Departamento de Comunicação 
da LNB como referência para as demais modalidades no país.

39.   DAZN é uma empresa 
que presta serviço online 
(streaming) de transmis-
são de eventos esporti-
vos mediante pagamen-
to de assinatura.
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3.5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
E FINANCEIRO E DEPARTAMENTO 
SOCIOAMBIENTAL

O Departamento Administrativo e Financeiro é um segmento 
mais operacional da parte administrativa da LNB, e o Departa-
mento Socioambiental tem uma carga menor de ações ligadas 
à mercantilização e espetacularização do NBB, portanto, nos 
restringiremos a analisar algumas informações que possam 
influenciar nestas perspectivas.

Dentre as atribuições do Departamento Administrativo 
e Financeiro, destacam-se o controle das contas, prestação 
de contas dos convênios e projetos incentivados, logística e 
tecnologia da informação (LIGA..., 2018a). 

A LNB firmou uma série de convênios com o Ministério 
do Esporte. Um deles teve a finalidade de aparelhar as equipes 
do NBB, e outros, de organizar competições como o NBB, as 
LDBs e a Copa Intercontinental de 2014. Além dos convênios 
citados, a LNB também teve projetos aprovados e com recursos 
captados com auxílio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte 
para organizar o Jogo das Estrelas, fazer capacitações com 
profissionais do Basquete e também desenvolver ações no 
NBB. Tratando-se de recursos públicos, a exigência legal de 
prestação de contas é um tanto rigorosa e detalhista, e de-
manda serviços de profissionais para preparar os documentos 
fiscais correspondentes.

O site da LNB disponibiliza acesso aos balanços anu-
ais desde a sua fundação, estatuto da entidade, borderô das 
partidas realizadas, prestação de contas de convênios, o que 
demonstra profissionalismo e transparência com seus dados 
financeiros, fato um tanto incomum para as entidades espor-
tivas brasileiras.

Domenici (2019), entretanto, relata qual a situação da 
estrutura de funcionários que a LNB tem à disposição para 
tais tarefas atualmente, e indica a necessidade de ampliar o 
quadro para atender todas as demandas citadas: 

O financeiro só tem três pessoas para prestar conta de con-
vênio. Você sabe o que é esse trabalho. [...] Hoje nós temos 
um faturamento de mais de dez milhões, então todo o contas 
a pagar, contas a receber, gerar relatórios, indicadores, tudo 
isso é feito por três pessoas dentro da Liga. Enfim, a área 
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de logística ficou sufocada. Vou ter que terceirizar ela. Um 
rapaz que não dava conta está saindo. Eu vou passar para 
uma agência de viagem. Então, tem várias áreas ali dentro 
que nós poderíamos crescer. 

Além da terceirização sugerida acima, que é um indício de 
tratamento mais empresarial de entidade esportiva, se recor-
darmos a fala de Domenici (2019), na qual relata que a primeira 
temporada do NBB foi realizada apenas com um funcionário 
na parte administrativa e que o crescimento da LNB provo-
cou um aumento considerável de tarefas em setores distintos 
e consequente necessidade de funcionários para executar. 
Percebe-se que as funções se especializaram e demandaram 
profissionais mais especializados e melhor remunerados para 
executar tarefas antes realizadas de forma mais amadora. As-
sim, não obstante Domenici (2019) tenha apontado a precisão de 
ampliar a equipe de trabalho, reconhece-se a profissionalização 
da entidade como um todo, compreendendo a ampliação do 
setor administrativo e financeiro também. 

Por sua vez, o Departamento Socioambiental foi implanta-
do sob a gestão do presidente José Fernando Rossi, que justificou:

A LNB sempre teve a preocupação social e ambiental. Recebe-
mos muitos pedidos de parceria em anos anteriores, mas agora 
sentimos que era a hora de ter um departamento dentro de 
nosso escritório que se concentrasse apenas nesse assunto. 
Sabemos da importância que o esporte tem como ferramenta 
de desenvolvimento humano e também da conscientização 
ambiental. (MISSÃO..., 2017)

Nessa seara, uma das ações da LNB foi a implantação de uma 
premiação para as melhores ações sociais e ambientais reali-
zadas pelas equipes participantes do NBB, com o objetivo de 
aumentar o engajamento social e ambiental utilizando o esporte 
como ferramenta de desenvolvimento humano e conscientização 
ambiental. O prêmio foi vencido duas vezes por Franca, e uma 
vez por Macaé e Bauru (TROFÉU..., 2019).

No final de semana em que é habitualmente realizado 
o Jogo das Estrelas, os atletas participantes também se en-
volvem em eventos filantrópicos. Como exemplo, cite-se sua 
visita ao Centro Olímpico de Ceilândia (DF) em 2013 (BOA..., 2013); 
à Associação Peter Pan, entidade de combate ao câncer infan-
to-juvenil em Fortaleza (FAZENDO..., 2014); ou ainda aos atletas 
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do basquete de cadeira de rodas Magic Hands, em Mogi das 
Cruzes (ENCONTRO..., 2017).

Em certa medida, a demonstração de responsabilidade 
social e ambiental aliada ao esporte também se torna um ar-
gumento a mais para atrair parceiros comerciais para a entida-
de, e a criação deste departamento parece ser uma forma de 
estimular os clubes a compreender a importância de utilizar a 
recorrente argumentação de que o esporte pode ser uma fer-
ramenta de transformação social para formular parcerias com 
o meio corporativo interessado em utilizar deste instrumento 
em prol de sua comunidade. 

Em síntese, salientamos alguns pontos da atuação da 
LNB em sua ainda breve história, pontos esses que contribuí-
ram na espetacularização do basquete brasileiro, quais sejam: 
o crescimento da estrutura de recursos humanos para profis-
sionalizar os departamentos da LNB, saindo de 3 para quase 30 
pessoas; a parceria com a NBA contribuindo na transferência 
de conhecimento e potencializando o aumento e retenção das 
parcerias comerciais e consequente crescimento de receitas; 
a exposição nas mídias sociais, a transmissão de 100% das 
partidas do NBB e a produção de conteúdo próprio. Destaca-
mos especialmente as repetidas contribuições e a realização 
de eventos para qualificar os dirigentes e profissionais e, por 
consequência, as estruturas e práticas dos clubes filiados, uma 
vez que este tipo de capacitação e treinamento mostra como 
o subcampo tenta moldar o habitus dos agentes, que, com sua 
atuação, interferem na constituição do subcampo.
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OS CLUBES E  
O ESPORTE- 
-ESPETÁCULO 
(2008-2019)

Encontrar características particulares dos clubes participantes 
do NBB é uma tarefa inicial importante a ser realizada, pois pode 
apontar alguns indícios úteis para se definir quais as desejáveis 
conformações que um clube deve possuir para contribuir com 
a espetacularização e a mercantilização da modalidade, ou, 
mais precisamente, encontrar as potencialidades e fragilidades 
dos clubes participantes dos NBBs, bem como indicadores que 
balizem as análises de cada tipo de clube e possam servir para 
as tomadas de decisões estratégicas.

A nossa discussão se inicia com a apresentação das 
distintas configurações dos clubes participantes dos NBBs. Em 
um segundo momento, analisaremos as questões estruturais 
referentes à comercialização, comunicação e exposição dos 
mesmos, em uma categorização próxima ao que executamos 
no debate sobre a LNB (Figura 6).

Figura 6  Categorias de 
análise dos clubes. Fonte: 
Autoria própria.
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4.1 TIPOLOGIA DOS CLUBES

Como já visto, no Brasil, a figura do clube socioesportivo foi 
uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento do 
esporte. Todavia, quando iniciamos o estudo não era intenção 
elaborar uma tipologia dos clubes participantes de competições 
esportivas, entretanto, com o subsídio dos dados coletados, 
pareceu-nos viável defender uma proposta que incluísse três 
possibilidades: 1) entidades com atuação em diversos esportes, 
que denominamos de clubes socioesportivos; 2) associações 
que desenvolvem atividades em várias modalidades esportivas 
mas que priorizam a atuação em uma modalidade. No caso 
brasileiro, acontece com mais frequência no futebol e, por 
isso, os nominamos de clubes de futebol; e 3) associações que 
fomentam uma única modalidade, denominadas aqui de clubes 
especializados em basquete (Figura 7).

Clubes de futebol Clubes socioesportivos Clubes especializados 
em basquete

Associações com atuação 
em várias modalidades, mas 
que priorizam a atuação em 
um esporte. No Brasil, é mais 
comum no futebol

Entidades com atuação em 
diversos esportes

Associações que fomentam 
uma única modalidade, neste 
caso, o basquete

Essa tipologia pode ser utilizada para interpretar outras moda-
lidades e verificar similitudes e diferenças em outros contextos, 
dentro e fora do Brasil. No basquete, percebemos que cada um 
destes tipos de clubes tem particularidades que tornam ainda 
mais valiosa a análise sob esta ótica.

4.1.1 Clubes de futebol

Algumas equipes participantes dos NBBs representam clubes 
que tradicionalmente têm no futebol a sua principal atividade 
esportiva e econômica, são os casos do Flamengo, Vasco da 
Gama e Botafogo, no Rio de Janeiro; do Corinthians, São Paulo 
e Palmeiras, em São Paulo; do Vitória, na Bahia. 

Um dado relevante para a discussão é o tamanho das 
torcidas dessas equipes, que, apesar de terem uma ligação 
motivada especialmente pelo futebol, em inúmeras situações, 

Figura 7  Tipologia dos clu-
bes. Fonte: Autoria própria.
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podem ser transferidas para outras modalidades, ou seja, um 
torcedor do time de futebol do Flamengo tem uma probabili-
dade grande de acompanhar e torcer pelo time de basquete do 
mesmo clube, podendo até consumir produtos e serviços desta 
equipe. Tendo isso em mente, baseado em uma pesquisa do 
Lance/Ibope (ÚLTIMA..., 2017), ilustramos na Tabela 9 o tamanho 
das torcidas dos principais clubes de futebol do Brasil que 
possuem ou possuíram equipes em alguma temporada do NBB. 

Clube Quantidade de torcedores 
(em milhões)

Flamengo (RJ) 32,5

Corinthians (SP) 27,3

São Paulo (SP) 13,6

Palmeiras (SP) 10,6

Vasco (RJ) 7,2

Botafogo (RJ) 3,4

Vitória (BA) 2,6

Ainda que não se transfira a totalidade dos torcedores dos 
times de futebol para o seu representante no basquete, estes 
números parecem ser importantes para atraírem empresá-
rios interessados em investir no campeonato ou nas equipes 
participantes. Especialmente porque estes clubes carregam 
consigo um capital simbólico, acumulado ao longo de mais de 
100 anos de história esportiva e de recorrente exposição nos 
meios de comunicação de massa do Brasil, o qual potencializa 
o interesse pela competição.

Em função dessa característica, os clubes de futebol 
podem exercer um papel importante sobre o subcampo do 
basquete brasileiro, sobretudo para auxiliar na massificação 
da modalidade. Sérgio Domenici, em entrevista ao site Bala na 
Cesta, reforça este pensamento, mas ressalta a necessidade 
de serem clubes de futebol com histórico na modalidade, ainda 
que nas categorias de base:

No planejamento estratégico há a massificação da modali-
dade. E que clubes como Corinthians e Vasco contribuiriam 
enormemente para isso não há a menor dúvida. Mas antes 
a gente tem que entender se o projeto que esses clubes 
vão apresentar têm consistência. Vamos pegar o exemplo 

Tabela 9  Tamanho das 
torcidas de clubes ligados 
ao futebol e participantes 
dos NBBs. Fonte: Últimas... 
(2017). Autoria própria.
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do Corinthians que você citou. É um clube que tem história 
no basquete há anos. É um clube que tem até hoje todas 
as categorias de base do basquete. O profissional seria 
apenas a extensão. Pelo que temos acompanhado, eles 
estão se cercando para fazer uma possível entrada no 
basquete profissional da melhor maneira possível. O Vasco 
é a mesma coisa. Tem história e jamais deixou de fazer as 
divisões de base. Essas são equipes que nos interessam. 
O que não podemos mais é ter o camarada que cai de 
paraquedas. Entra em um ano, não sabe se estará no 
outro, essas coisas. O projeto é mais importante do que 
ter a camisa. (DOMENICI, 2016)

Kouros Monadjemi aponta na mesma direção em relação a 
equipes de basquete vinculadas a times de futebol, em uma 
entrevista ao jornal O Estado de São Paulo:

Estes clubes são muito importantes, mas com uma ressalva. 
Não queremos clube de futebol que nunca ouviu falar de 
esporte olímpico. Flamengo, Vasco, Botafogo, Corinthians, 
São Paulo, todos eles têm estrutura de esporte olímpico. 
(MONADJEMI, 2018)

Por estrutura de esporte olímpico, parece-nos que o dirigente 
está se referindo a instalações esportivas e ao trabalho de 
formação nas categorias de base de modalidades olímpicas. Em 
consulta aos sites da Federação Paulista de Basketball (FPB) 
e da Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro 
(FBERJ), foi possível identificar que os relatos de Monadjemi e 
de Domenici têm fundamento, pois percebe-se uma participa-
ção efetiva dos clubes de futebol nos campeonatos estaduais 
das categorias de base, o que demonstra a existência de uma 
estrutura voltada para a modalidade (Quadro 4 e 5).

Sub-13 Sub-14 Sub-15 Sub-17 Sub-19

Botafogo x x x x x

Flamengo x x x x x

Fluminense x x x x x

Vasco x x x x x

Além de Flamengo, Botafogo e Vasco, que já participam do NBB, 
o Fluminense também tem equipes nos campeonatos estaduais 

Quadro 4  Participação em 
Campeonato Carioca de 
base por categoria/clube 
em 2018. Fonte: BasketRio 
([20--]). Autoria própria.
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de base e já teve tentativa fracassada de participar do NBB 
em 2013/2014 e, por essa razão, foi incluído na análise. No Rio 
de Janeiro, as quatro equipes cariocas participaram em todas 
as categorias, o que mostra uma tradição de investimento na 
modalidade. Em São Paulo, o quadro não é distinto, ou seja, as 
equipes participantes do NBB que são ligadas a clubes de futebol 
têm participado dos campeonatos paulistas de base com índi-
ces de 100% (Corinthians), 85% (Palmeiras) e 57% (São Paulo). 

Sub-12 Sub-13 Sub-14 Sub-15 Sub-16 Sub-17 Sub-19

Corinthians x x x x x x x

Palmeiras x x x x x x

São Paulo x x x x

Assim, a tradição desses clubes de futebol em ofertar a mo-
dalidade basquete nas categorias de base parece realmente 
contribuir para que os mesmos tenham equipes no NBB. 

Todavia, o fato de o futebol ser o grande protagonista 
nesses clubes ofusca a importância das demais modalidades, 
conforme relata o entrevistado Marcelo Vido (2019). O dirigente 
recorda que o futebol é o carro-chefe destes clubes, e é inegá-
vel que grande parcela do orçamento vá para o futebol. Ferreira 
(2019) responde em direção semelhante: 

Eu já trabalhei com time de futebol, como o Palmeiras, por 
exemplo. É bom trabalhar em time de futebol que já tem um 
nome forte, em partes sim, mas em partes não. Por quê? 
Porque as modalidades que não seja futebol, dentro de um 
clube de futebol, elas são vistas como uma coisa que atrapalha 
o clube, que atrapalha... que o dinheiro daquilo ali poderia 
ser usado para contratar mais um jogador de futebol. Infe-
lizmente é assim. 

A prioridade dada ao futebol já provocou situações em que os 
clubes deixaram de participar do NBB, como ocorreu uma vez 
com o Palmeiras, que anunciou, em 2015, o fim do time profis-
sional de basquete, em função de não ter conseguido renovar 
o patrocínio com a Meltex, que pagava cerca de R$2,5 milhões 
por temporada. A equipe só seria mantida caso tivesse patro-
cinador, haja vista o corte que o clube havia feito em despesas 
com esportes olímpicos (LANCEPRESS..., 2015). A outra passagem 
aconteceu com o Vasco, que desistiu de participar do NBB por 

Quadro 5  Participação em 
Campeonato Paulista de 
base por categoria/clube em 
2019. Fonte: Federação Pau-
lista de Basketball ([20--]). 
Autoria própria.
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ter preferido utilizar o orçamento para suas categorias de base 
do futebol (BRAZ, 2019).

Neste ponto, ressalta-se a importância do pensamento 
de Bourdieu (1983) sobre as posições relativas que cada esporte 
ocupa. O relato dos dirigentes e os acontecimentos com Pal-
meiras e Vasco deixa exposta a dominância dos interesses do 
futebol sobre o basquete neste tipo de instituição. Cabe aos 
gestores da modalidade encontrarem mecanismos para sub-
verter essa dependência e a autonomia em relação ao futebol 
por meio de patrocínios específicos para o departamento de 
basquete. Nestes clubes parece ser um caminho necessário. 

O que ainda está errado e queremos cortar isso, é que o 
esporte olímpico ainda está ligado ao futebol. O Flamengo 
conseguiu. Hoje é totalmente independente. Temos de sa-
ber utilizar os times de futebol pelo interesse nas marcas. 
(MONADJEMI, 2018)

O profissionalismo da gestão do basquete do Flamengo, apon-
tado pelo entrevistado Vido (2019) e corroborado em Balassiano 
(2019), ainda é uma ilha de excelência em meio a outras realidades 
bem heterogêneas encontradas na forma com que os clubes 
de futebol administram o basquete.

Hoje o Flamengo está superestável, com credibilidade, com 
responsabilidade. Desde 2013, o esporte olímpico tem buscado 
a autossustentabilidade. Nossa meta é buscar a autossusten-
sabilidade. Aos poucos, é lógico. Nós conseguimos muito pró-
ximo disso. Porque quando eu falo em autossustentabilidade, 
estou falando em três coisas: a parte financeira, o basquete 
é autossustentável. Eu tenho que buscar autossustentabi-
bilidade do ponto de vista de equipamento e facilities, de 
treinamento, de ciência, enfim, uma boa quadra, uma boa sala 
de musculação, uma boa recuperação ou prevenção. Você vai 
conhecer essa área. O terceiro pilar para que isso aconteça, 
eu preciso ter bons profissionais. Buscar autossustentabili-
dade também no conhecimento. Buscar melhores práticas 
para o basquete, seja onde for. Estamos desenvolvendo um 
programa interno que a gente está vendo o que é feito na 
Argentina. Estados Unidos é uma realidade um pouco dife-
rente. No Canadá, tem um programa muito interessante no 
basquete. Assim como outras modalidades têm um grupo de 
discussão. (Entrevistado VIDO, 2019)
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De acordo com o entrevistado Vido (2019), o Flamengo tem três 
atividades-fins ou área de negócios: futebol, clube social e es-
porte olímpico. As outras áreas são complementares: marketing, 
jurídica, de comunicação, RH, administrativo, financeiro, con-
tábil, compras, todos meios para essas três áreas-fins. Para o 
funcionamento do clube, Vido (2019) apresenta o tamanho da 
estrutura, com alguns números:

Vou falar em torno de 700 funcionários, contando os atletas 
que são CLT. Todos os atletas do basquete e futebol que são 
acima de 20 anos. Isso é governança. Fez 20 anos, futebol 
ou basquete, ou vôlei, tem CLT. Quando eu falo em número de 
atletas que são CLT. No meu caso, é basquete e vôlei. Hoje o 
clube tem em torno de 700 funcionários e o esporte olímpi-
co tem 125 funcionários, contando atletas, técnicos, equipe 
multidisciplinar e professores.

Apesar de se tratar de clubes socioesportivos, a trajetória 
histórica, financeira e estrutural destes clubes está intima-
mente ligada ao futebol, por isso, nossa escolha em destacar 
tal característica em nossa sugestão de tipologia dos clubes 
participantes dos NBBs, sobretudo porque os interesses do 
basquete estão no lado dominado ou de menor capital simbólico 
nas lutas no interior deste tipo de instituição.

Uma primeira análise pode sugerir que clubes com esta 
característica têm vantagens sobre os demais, sobretudo quan-
do se trata da mercantilização, uma vez que as negociações 
com patrocinadores são suscetíveis de serem influenciadas pelo 
número de torcedores dos clubes de futebol e pela exposição 
na mídia de clubes com estas caracterísiticas, que tende a 
ser aumentada em comparação aos de outro tipo. Todavia, as 
particularidades mostraram outros tipos de dificuldades.

4.1.2 Clubes socioesportivos 

A segunda categoria de clubes que elencamos em nosso es-
tudo tem características similares as dos clubes já analisados, 
diferenciando-se especialmente por não ter a modalidade fu-
tebol como principal atividade econômica e esportiva. Dentre 
os clubes participantes de todos os NBBs, enquadram-se o 

Quadro 6  Características 
dos clubes socioesportivos 
participantes de todos os 
NBBs. Fonte: Club Athletico 
Paulistano ([20--]b); Esporte 
Clube Pinheiros ([20--]a); 
Minas Tênis Clube ([20--]b); 
Molinero (2018). Autoria 
própria. 
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De acordo com o entrevistado Vido (2019), o Flamengo tem três 
atividades-fins ou área de negócios: futebol, clube social e es-
porte olímpico. As outras áreas são complementares: marketing, 
jurídica, de comunicação, RH, administrativo, financeiro, con-
tábil, compras, todos meios para essas três áreas-fins. Para o 
funcionamento do clube, Vido (2019) apresenta o tamanho da 
estrutura, com alguns números:

Vou falar em torno de 700 funcionários, contando os atletas 
que são CLT. Todos os atletas do basquete e futebol que são 
acima de 20 anos. Isso é governança. Fez 20 anos, futebol 
ou basquete, ou vôlei, tem CLT. Quando eu falo em número de 
atletas que são CLT. No meu caso, é basquete e vôlei. Hoje o 
clube tem em torno de 700 funcionários e o esporte olímpi-
co tem 125 funcionários, contando atletas, técnicos, equipe 
multidisciplinar e professores.

Apesar de se tratar de clubes socioesportivos, a trajetória 
histórica, financeira e estrutural destes clubes está intima-
mente ligada ao futebol, por isso, nossa escolha em destacar 
tal característica em nossa sugestão de tipologia dos clubes 
participantes dos NBBs, sobretudo porque os interesses do 
basquete estão no lado dominado ou de menor capital simbólico 
nas lutas no interior deste tipo de instituição.

Uma primeira análise pode sugerir que clubes com esta 
característica têm vantagens sobre os demais, sobretudo quan-
do se trata da mercantilização, uma vez que as negociações 
com patrocinadores são suscetíveis de serem influenciadas pelo 
número de torcedores dos clubes de futebol e pela exposição 
na mídia de clubes com estas caracterísiticas, que tende a 
ser aumentada em comparação aos de outro tipo. Todavia, as 
particularidades mostraram outros tipos de dificuldades.

4.1.2 Clubes socioesportivos 

A segunda categoria de clubes que elencamos em nosso es-
tudo tem características similares as dos clubes já analisados, 
diferenciando-se especialmente por não ter a modalidade fu-
tebol como principal atividade econômica e esportiva. Dentre 
os clubes participantes de todos os NBBs, enquadram-se o 

Quadro 6  Características 
dos clubes socioesportivos 
participantes de todos os 
NBBs. Fonte: Club Athletico 
Paulistano ([20--]b); Esporte 
Clube Pinheiros ([20--]a); 
Minas Tênis Clube ([20--]b); 
Molinero (2018). Autoria 
própria. 

Esporte Clube Pinheiros, o Club Athletico Paulistano e o Mi-
nas Tênis Clube. 

Parece-nos que investigar algumas características como 
anos de existência, quantidade de associados e a vocação es-
portiva dos mesmos pode contribuir para a compreensão das 
potencialidades de mercantilizar profissionalmente o basquete 
em seu interior. 

O Quadro 6 mostra que os três clubes são tradicionais, 
dois centenários, o Pinheiros e o Paulistano, um octogenário, 
Minas Tênis. Esta longevidade passa uma imagem de estabili-
dade e credibilidade, potencializada pela política de transpa-
rência observada nos sites das respectivas instituições. Tais 
características contribuem a atrair parceiros e patrocinadores.

Clube Fundação Quantidade de sócios Quantidade de 
esportes oferecidos40

Minas Tênis Clube 1935 22.000 8

Esporte Clube Pinheiros 1899 39.000 36

Club Athletico Paulistano 1900 25.000 26

Os três clubes estão na categoria “grandes clubes” na escala 
tipológica de tamanho de clubes de Battaglia (2003), por possu-
írem mais de 15 mil associados. O número de associados mostra 
o potencial financeiro destas agremiações, que podem arreca-
dar mensalmente mais de um milhão de reais só com as men-
salidades dos associados. Esse volume de membros associado 
às estruturas para oferecer o esporte olímpico é uma relação 
explorada na Espanha (GALATTI, 2010) e compreendida como uma 
opção de gerar receitas para o clube. Ademais, considerando 
a oferta de esportes pelos clubes (Quadro 6), parece viável a 
utilização da estrutura para atender o basquete também.

Então cada clube tem seu lado bom e seu lado ruim. Um clube 
social, por que um clube social tem facilidade? Porque tem 
toda a estrutura. Tem seu gerente, tem sua secretaria, não 
precisa criar nada disso. A modalidade se aproveita dessa 
estrutura e funciona. Ajuda. Clube de futebol, mesma coisa. 
(Entrevistado FERREIRA, 2019)

Não é que não exista a necessidade de mobilizar recursos 
financeiros, mas este custo é diluído pela estrutura já existen-
te e consolidado ao longo de décadas de atividade esportiva, 

40.    Consideramos apenas 
esportes competitivos, sen-
do olímpicos ou não. O Minas 
Tênis Clube tem atividades de 
basquete, futsal, ginástica ar-
tística, ginástica trampolim, 
judô, natação, tênis, voleibol. 
O Pinheiros desenvolve ativi-
dades de atletismo, badmin-
ton, basquete, beach tennis, 
bocha, bolão, boliche 9 pinos, 
boliche 10 pinos, boxe, cano-
agem, corrida de rua, esgri-
ma, futebol, futevôlei, futsal, 
ginástica artística, handebol, 
jiu- jítsu, judô, karatê, levan-
tamento de peso, natação, 
peteca, polo aquático, remo, 
saltos ornamentais, skate, 
squash, taekwondo, tênis, tê-
nis de mesa, triatlo, vela, vô-
lei, vôlei de areia e xadrez. No 
paulistano existem atividades 
com badminton, basquete, 
beach tennis, biatlo, boxe, 
capoeira, ciclismo, esgrima, 
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tornando menos onerosas as despesas de uma equipe profissio-
nal. Monadjemi (2019) vai além nessa questão por acreditar que 
os atletas do time profissional podem servir de espelho para 
os jovens das categorias de base dos clubes socioesportivos, 
justificando investimento contínuo do clube: 

Você vai pegar Pinheiros, você vai pegar Paulistano, você vai 
pegar Minas, na adversidade e no sucesso eles vão continuar 
na Liga. Por quê? Porque eles têm uma gama de meninos que 
estão sendo formados. Para eles precisa de um espelho. Es-
pelho é lá em cima. E eles fazem tudo para dar continuidade 
a este trabalho. Esta é a diferença.

Os associados têm um peso significativo nas decisões dos clu-
bes em relação ao esporte profissional, no caso, o basquete. Se 
em clubes como Flamengo, Corinthians, Vasco etc. o basquete 
profissional é o lado dominado em relação ao futebol, nestes 
clubes socioesportivos quase sempre os interesses dos sócios 
não sucumbem nas disputas e tensões que acontecem com 
as equipes profissionais de basquete em seu interior. Ferreira 
(2019) cita um dos poucos exemplos em que o basquete conse-
gue suplantar o predomínio dos interesses dos associados, o 
caso do Paulistano: 

O Paulistano não tinha essa cultura esportiva, era um clube 
muito mais social. O basquete conseguiu. Furou essa barreira 
e hoje o basquete é forte, mas foi graças a abnegação de 
algumas pessoas, alguns dirigentes, alguns profissionais 
foram muito competentes, que transformaram.

Ibarra (2017) lembra que, no mercado de São Paulo, o basquete 
concorre contra o futebol, mais especificamente os chamados 
grandes clubes, como Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que 
arrebanham parcela significativa dos consumidores. Porém, o 
autor aponta outro aspecto a ser levado em consideração nessa 
disputa, o poder aquisitivo, uma vez que Pinheiros e Paulistano 
segmentam seus mercados em grupos de pessoas com parti-
cularidades e características sociais específicas, sobretudo no 
nível de renda médio e alto. 

Conforme já discutido, a possibilidade de financiamen-
to do esporte profissional, exclusivamente com recursos das 
contribuições sociais dos associados, se tornou inviável devido 
à insatisfação da comunidade interna, e a inserção de patro-

futebol, futevôlei, ginástica 
artística, ginástica de tram-
polim, golfe, handebol, jiu-jít-
su, judô, karatê, muay thai, 
natação, pelota basca, polo 
aquático, remo, squash, tênis, 
voleibol e xadrez. 
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cinadores às equipes foi uma das soluções encontradas para 
evitar conflito (GALATTI, 2010). Ainda assim, a identificação do 
associado com o time profissional pode ser uma das formas 
de aproximar novos patrocinadores.

Para que essas equipes sejam legítimas diante de seus as-
sociados, é importante o apoio dos mesmos. Uma vez que 
os patrocínios evitam o aporte de recursos do clube nessas 
equipes, são uma possibilidade de fomento ao esporte profis-
sional em clubes socioesportivos; entretanto, também o apoio 
de associados e torcedores à equipe representativa pode 
atrair mais patrocinadores. Estabelece-se, assim, relação 
interdependente, porém delicada, na busca de um equilíbrio 
entre a comunidade interna do clube e a necessidade de 
parcerias externas, o que evidencia a necessidade do clube 
em ter claro seus objetivos e metas. (GALATTI, 2010, p. 153) 

Considerando o crescimento dos orçamentos para disputar 
uma temporada do NBB, torna-se cada vez mais necessária a 
profissionalização dos responsáveis em comercializar produtos 
e serviços que, em última análise, contribuirão para financiar 
a equipe profissional.

Este tipo de clube que participa dos NBBS geralmente tem 
tradição em promover esportes olímpicos e precisa conciliar os 
interesses de seus associados, da equipe e dos patrocinadores.

4.1.3 Clubes especializados em basquete

Por fim, tratemos dos clubes especializados em basquete. A 
característica mais evidente desse tipo de entidade é a sua 
ligação com as cidades do interior, haja vista que, dos 23 clubes 
desta categoria que já participaram de NBBs, apenas quatro 
são sediados em capitais de estado ou no Distrito Federal. São 
eles: Basquete Cearense (CE), Goiânia (GO) e os dois times de 
Brasília (DF). Todos os outros 19 clubes são provenientes do 
interior: Araraquara (SP), Assis (SP), Bauru (SP), Campo Mourão 
(PR), Caxias do Sul (RS), Franca (SP), Joinville/JBA (SC), Joinville/
AABJ (SC), Lajeado (RS), Liga Sorocabana (SP), Limeira (SP), 
Londrina (PR), Macaé (RJ), Mogi das Cruzes (SP), Rio Claro (SP), 
São José dos Campos (SP), Suzano (SP), Uberlândia (MG) e Vila 
Velha/Cetaf (ES).



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

170

 Alguns clubes com esta configuração têm conseguido 
certo destaque esportivo. Ibarra (2017, p. 57) cita alguns exemplos:

[...] o sucesso esportivo e o maior crescimento da torcida 
nos últimos anos ficaram para os times do interior do estado, 
sendo o exemplo mais visível o time de Bauru com frequente 
participação em copas internacionais e atual vice-campeão 
da América. O clube Franca Basquete localizado no município 
de Franca, hoje é referência e orgulho local sendo consi-
derada a cidade do basquete no Brasil. O caso do time de 
Mogi das Cruzes, localizado na Região Metropolitana de São 
Paulo, aproveita a acessibilidade da sua arena e as particu-
laridades do município como a principal oferta de lazer da 
cidade. Isso pode responder à visão dos gestores dos clubes 
em empreender em cidades médias com expectativas de 
crescimento, expansão de negócios e aumento do índice de 
desenvolvimento humano e pouca ou ausência de concor-
rência, entretanto, outros fatores como os subsídios públicos 
são de grande peso nas tomadas de decisões que levam os 
times do interior a permanecer nas atuais cidades. O clube 
de São José Basquete é um claro exemplo deste fator, pois 
para a temporada 2016/2017 já não contaram com o apoio 
da prefeitura, dando entrada a um time de outro estado. 

Se a estrutura física dos clubes socioesportivos geralmente foi 
delineada ao longo de décadas, estas mais novas instituições 
do esporte profissional, os clubes especializados em basquete, 
buscam, quase sempre, na parceria com as prefeituras, a sua 
forma de diminuir despesas, pois, além de não ter que contar 
com instalação esportiva própria, conseguem por meio de par-
cerias, valores menos onerosos ou até cessões gratuitas, a fim 
de utilizar o ginásio para sediar seus jogos e treinos.

Isso pode ser confirmado no Quadro 7, o qual mostra 
que 100% das equipes participantes do NBB11 (2018/2019), que 
têm o perfil de clube especializado em basquete, utilizam giná-
sios esportivos de prefeituras ou do governo estadual para suas 
atividades esportivas. Embora não seja possível determinar se a 
utilização do equipamento é autorizada por concessão, locação, 
permuta ou outro mecanismo legal, minimamente percebe-se 
uma parceria entre poder público e entidade esportiva espe-
cializada em basquete.
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Clube Nome do ginásio Proprietário

Cearense Centro de Formação Olímpica
Ginásio Paulo Sarasate

Governo do Ceará
Prefeitura de Fortaleza

Bauru Ginásio Panela de Pressão Prefeitura de Bauru

Brasília Ginásio Nilson Nelson
Ginásio da ASCEB

Governo Distrito Federal
Assoc. Serv. Cia. Elétrica Brasília

Franca Ginásio Pedrocão Prefeitura de Franca

Joinville Centreventos Cau Hansen Prefeitura de Joinville

Mogi Ginásio Prof. Hugo Ramos Prefeitura de Mogi

São José Ginásio Lineu de Moura Prefeitura de São José dos Campos

Com relação às despesas para funcionamento administrativo/
burocrático, já citamos que os clubes socioesportivos e os 
clubes ligados ao futebol utilizam boa parte da estrutura de 
recursos humanos do clube para as atividades do basquete. Os 
clubes especializados em basquete geralmente têm ocupado 
as funções necessárias com um número menor de funcionários 
por razões de economia.

Roque (2019) recorda que, em Limeira, sua equipe era 
bem pequena: “10 pessoas. Uma estrutura extremamente en-
xuta, mas bem organizada, não faltava nada, sabe? Muito bem 
estruturada” (Entrevistado ROQUE, 2019). 

Franca, em boa medida, ia na mesma direção: por não 
ter a estrutura de um clube socioesportivo ou de futebol à 
disposição, tinha que contratar funcionários e arrumar um 
escritório como sede (Entrevistado FERREIRA, 2019). 

Talvez, em função de terem equipes de trabalho redu-
zidas, sobretudo na parte administrativa/financeira, os clubes 
especializados em basquete tenham maior dificuldade com 
a sua gestão. Enquanto os clubes socioesportivos e clubes 
de futebol têm sua estrutura administrativa e financeira já 
contratada e respondendo por mais uma dezena de outras 
atividades, os clubes de basquete contratam profissionais ou 
serviços apenas para a demanda de uma modalidade e equipe.

A análise dos sites das equipes também fornece alguns 
indícios de fragilidade de governança em boa parte dos clubes 
especializados em basquete, uma vez que, das sete equipes par-
ticipantes do NBB11 (2018/2019), apenas duas equipes, Franca 
e São José, apresentaram preocupação com a transparência 
de sua gestão ao mostrar seus resultados financeiros em seus 
sites (Quadro 8). Ziani et al. (2019) indica que a ausência de in-

Quadro 7  Ginásios das par-
tidas do NBB11 (2018/2019).
Fonte: Liga Nacional de 
Basquete ([20--]a). Autoria 
própria.
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formações nos sites das equipes do NBB sobre seus respectivos 
estatutos, demonstrativos financeiros e outras informações 
relacionadas à gestão são indícios de pouca transparência e 
profissionalismo. Apesar de os autores também relatarem ser 
uma condição recorrente no Brasil (e isso ser um argumento 
para reafirmar a necessidade de mudanças na forma de gestão 
do esporte), parece não ser justo generalizar que os clubes 
participantes do NBB têm controles financeiros obscuros, uma 
vez que boa parte deles efetiva parcerias com órgãos gover-
namentais que demandam prestação de contas com o rigor 
da lei, tais como as leis de incentivo estaduais ou federais, 
sobretudo os clubes socioesportivos mais tradicionais que 
participam dos NBBs, pois 100% daquelas equipes apresentam 
em seus sites documentos comprobatórios de suas movimen-
tações financeiras.

As empresas patrocinadoras têm aderido a movimentos 
em prol da transparência nas contas dos clubes e federações 
esportivas, por meio dos quais os clubes são cobrados a ado-
tar práticas de governança, integridade e transparência de 
suas prestações de contas (ALEIXO, 2017). Ou seja, as empre-
sas patrocinadoras querem diminuir o risco de ver o nome de 
seus produtos/serviços vinculados a notícias negativas sobre 
a equipe patrocinada, como atraso ou até falta de pagamento 
de atletas, desvios de recursos e afins.

Clube Disponibilidade de 
dados financeiros no site Fonte

Cearense Não https://soucarcara.com.br/

Bauru Não https://www.baurubasket.com.br/

Brasília Não https://www.bsbbkt.com.br/

Franca Sim http://www.francabasquete.com.br/

Joinville Não http://basquetejoinville.com.br/

Mogi Não https://www.mogidascruzesbasquete.com.br/

São José Sim http://www.sjdesportivo.com.br/

A falta de transparência nas informações sobre a gestão finan-
ceira dos clubes certamente afasta os potenciais patrocinadores 
e contribui para que exista uma maior dependência financeira 
do poder público em clubes especializados em basquete41. Ibarra 
(2017, p. 53) considera que o fator econômico é preponderante 

Quadro 8  Dados financei-
ros disponibilizados nos si-
tes dos clubes participantes 
do NBB11 (2018/2019). Fonte: 
Sites dos clubes. Autoria 
própria.

41.   Parte da seção 4.2.3 abor-
dará mais detidamente a par-
ticipação estatal nos clubes de 
basquete brasileiros.
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para a presença deste tipo de clube no interior das cidades 
do Sudeste do Brasil.

[...] seis dos oito times paulistas localizam-se em cidades 
médias do interior, em contraposição ao padrão de locali-
zação em grandes áreas metropolitanas, sendo Bauru, Rio 
Claro, Franca, Sorocaba e São José dos Campos as sedes 
dos clubes do interior paulista. Essas cidades, como todas 
as cidades médias brasileiras têm se firmado como polos 
atrativos, tanto para fluxos migratórios internos, como para 
novos investimentos empresariais nos setores da indústria, 
do comércio, de serviços e imobiliário, fazendo surgir novos 
espaços produtivos. As cidades médias têm recebido novos 
empreendimentos voltados ao mercado de consumo como 
hipermercados, shopping centers, lojas de franquias, conces-
sionárias de veículos, hotéis e diversos estabelecimentos de 
prestação de serviços. A atração de novos empreendimentos 
econômicos tem levado, em muitos casos, a uma reestrutu-
ração do espaço urbano dessas cidades, produzindo novas 
centralidades urbanas. (SPOSITO, 2001) 

Neste sentido, o fator mercadológico para a localização dos 
clubes nessas cidades tem peso em um aspecto territorial 
específico, como as oportunidades de empreender em uma 
região praticamente sem concorrência com outros esportes 
profissionais, amparado as perspectivas de crescimento e me-
lhoras do índice de desenvolvimento humano, diferentemente 
do outro fator de localização como o tamanho do mercado 
(demografia). (IBARRA, 2017, p. 53)

A interpretação de Ibarra (2017) sobre o potencial de mercado 
nas cidades de tamanho médio faz sentido, mas a decisão de 
ter um clube especializado em basquete parece ter mais rela-
ção com a história esportiva da cidade, com a vontade de lide-
ranças esportivas ou ainda a grupo de pessoas simpatizantes 
da modalidade que em algum momento tiveram resultados 
expressivos, a ponto de estimular a criação de uma entidade 
para organizar as suas atividades, como foi o caso de Limeira 
citado pelo entrevistado Roque (2019).

O Limeira apresentava um modelo diferenciado, o qual 
não tinha quase recursos públicos e, apesar de ter maior de-
pendência da iniciativa privada, talvez se enquadrasse em um 
modelo próximo ao de mecenato, pois as principais patrocina-



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

174

doras eram empresas de propriedade do principal diretor do 
clube, Cássio Roque. 

Vamos dizer que a participação no orçamento das minhas 
empresas era 100, 90, 80, 70% e não baixou disso. Quando 
o ideal seria 30%, se houvesse necessidade de você não 
patrocinar mais, tivesse uma maneira de se autossustentar. 
Eu não consegui ter esta estrutura. (Entrevistado ROQUE, 2019)

Além da dependência financeira, muitos clubes especializados 
em basquete sofrem com a centralização das decisões sobre 
um número restrito de dirigentes. Este retrato de poucos ab-
negados à frente dos projetos de basquete profissional em 
cidades do interior é um tanto comum. Roque (2019) recorda que 
teve dificuldades em encontrar outras lideranças para dividir 
a gestão do clube:

Nos últimos três anos eu montei uma diretoria bem forte de 
pessoas da cidade, mas pela própria formação do time que 
no início era sempre eu, eu, eu. Eles eram diretores mas eles 
sentiam meio inibidos. Não consegui, não consegui. Tanto 
é que quando eu falei assim: “Minhas empresas estão em 
época de contenção de gastos, não dá”. Acabou o time. [...] 
Eu não consegui criar uma estrutura de clube, que o clube 
funcionasse com ou sem o Cássio. Então, quanto mais eu 
me envolvia, China, na cidade tinha uma percepção assim: 

“É o time do Cássio. Então ele se vira, ele precisa, ele dá jeito, 
ele dá um jeito”. Muita gente falou: “Que beleza, parabéns”. 
Mas ninguém... colocou... “Será que você precisa de ajuda?” 
Ninguém tem noção de quanto custa um time de basquete, 
né? A imagem, tirando o futebol no Brasil, o resto eles acham 
que tudo é amador. Que jogador de basquete ganha 500 
reais por mês. Infelizmente, acho que a parte ruim foi não 
ter conseguido criar esta estrutura.

Hirata (2005) já havia detectado no time de Londrina a centra-
lização de decisões em cima de poucos abnegados por causa 
da falta de comprometimento da grande maioria dos membros 
de diretoria de clubes especializados de basquete. A gestão 
de um clube profissional por dirigentes amadores é cada dia 
mais criticada. Por isso, muitas vezes, o destino deste tipo 
de clube é o encerramento das atividades em função de não 



O
s 

cl
ub

es
 e

 o
 e

sp
or

te
-e

sp
et

ác
ul

o 
(2

0
0

8
-2

0
19

)

175

haver um número maior de interessados no desenvolvimento 
do esporte profissional.

A fórmula indicada pelos gestores para tornar mais pe-
rene as equipes especializadas em basquete passa pela menor 
dependência do poder público, em especial das prefeituras. 
Equipes que têm percentual elevado de receitas advindas dos 
governos municipais podem ser extintas em momentos em que 
o “humor” político não é favorável ou em recessões econômicas, 
que invariavelmente colocam o esporte como primeiro setor 
a sofrer cortes.

Ferreira (2019) acredita que:

Os clubes que dependem do poder público, eu acho muito 
perigoso. Por quê? Porque é política. Política assim, pode 
entrar um governo, vamos falar da política no bom sentido, 
não no mau sentido. Tem governo que não tem o esporte como 
bandeira. Então não vai. Franca tem a sorte de... na bandeira 
de Franca tem uma bola de basquete. Isso aí significa o quê? 
Uma cultura da cidade, mas mesmo assim eu acho errado 
depender do poder público porque a legislação brasileira não 
permite. Eu acho correto, não acho errado. Não permite que 
o poder público apoie um esporte de alto rendimento, pode 
apoiar o esporte formativo. Esporte de alto rendimento tem 
que se virar com as empresas privadas. Então depender de 
prefeitura é isso. 

Organizar o seu orçamento com recursos oriundos de órgãos 
estatais também é um erro na opinião de Vido (2019), que, além 
de citar uma experiência de dissabor, aconselha aos gestores 
a busca de fontes de receitas diversificadas:

Mesma coisa de clubes que não podem depender da prefeitura 
ou do dinheiro público. Não é, tem que ter equilíbrio. Não é: 

“Eu não quero esse dinheiro, quero sim”. Mas eu tenho que 
estar preparado se um dia mudar o prefeito, e não é fácil. 
Não estou dizendo que é fácil. Joguei muitos anos em São 
José, teve um ano que o prefeito simplesmente perdeu e 
acabou com o time. O prefeito perdeu acabou com o time 
que era campeão brasileiro, bicampeão paulista, acabou. 
Essas dependências, não pode. Cidade do interior não pode 
depender. Tem que ter um parceiro legal. Não dependa só 
disso. Pulveriza um pouco mais essa receita. De que forma? 
Cada local tem que estudar a forma.
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É quase um consenso que Franca é um dos bons modelos a 
serem seguidos por clubes especializados em basquete e, por 
que não dizer, pelos outros dois modelos também, conforme 
relatado por Vido (2019):

Às vezes, Franca é um modelo para ser replicado para cidade 
do interior porque não é só dinheiro público. Tem Magazine 
Luiza. Lógico que eles deram muita sorte com o Sesi. Se o 
Sesi sair, eles têm uma estrutura melhor. Se o prefeito mudar, 
eles têm como. Isso é uma solução para os clubes do interior. 

Mais à frente nos deteremos em detalhar o caso de sucesso 
da gestão de Franca, mas esse ensinamento, em certa medi-
da, pode abranger os outros dois segmentos também, pois a 
essência da fragilidade dos clubes de basquete está na falta 
de distribuição e de variação de fontes de receitas financeiras. 
Clubes de futebol, clubes socioesportivos e clubes especia-
lizados em basquete que pulverizam o seu orçamento com 
inúmeros patrocinadores, um fortalecido volume de venda de 
ingressos, um programa de fidelidade que garanta a presença 
do torcedor no ginásio consumindo nos bares, restaurantes 
e lojas de produtos licenciados e que desenvolvam projetos 
de formação esportiva – tudo isso eleva as possibilidades de 
longevidade das atividades do time profissional, uma vez que, 
caso uma das fontes de receita seja diminuída ou até extinta, as 
demais receitas podem assegurar a sustentabilidade do clube.

4.2 AS ESTRUTURAS DOS CLUBES

Quando na introdução deste trabalho elencamos, a título de 
exemplo, as desistências de clubes de participar do NBB (e.g., 
Brasília, Palmeiras, Vasco, Rio Claro, Limeira, Macaé) ou dos 
atrasos nos pagamentos dos salários dos atletas de Vasco, 
Macaé, Flamengo, Londrina, Goiânia, Franca, Brasília e Campo 
Mourão, mostramos apenas os casos em que a situação foi 
mais exposta na imprensa, pois inúmeras situações podem ter 
ocorrido e terem sido resolvidas em âmbito interno. 

Para solucionar estes inconvenientes, a LNB já elencou 
como prioritário a melhoria da gestão dos clubes. Kouros, em 
entrevista ao jornal O Estado de São Paulo (2018), enfatizou essa 
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necessidade e citou exemplos de clubes que são organizados 
e clubes que conseguiram organizar sua gestão depois de en-
frentar problemas financeiros.

Há três anos, o Franca estava quebrado, com muitas dívidas. 
Estávamos preocupados que iria acabar. A dona Luiza (dona 
do Magazine Luiza) salvou uma cidade e virou um modelo para 
os clubes. O Flamengo também. No começo da liga, o Flamen-
go era o time que não pagava salários, era desorganizado 
e hoje está estruturado. Temos também Minas, Pinheiros e 
Paulistano, que são clubes sociais e são organizados. Fizemos 
uma auditoria em todos os times, sabemos os pontos fortes e 
fracos. Agora vamos buscar conscientizá-los de que há uma 
necessidade de ter uma gestão profissional para atingir um 
patamar maior. (KOUROS..., 2018)

Essa auditoria feita nos times apontados por Monadjemi foi 
realizada pelo Instituto Áquila, empresa de consultoria em 
gestão contratada por intermédio de iniciativa do presidente 
João Fernando Rossi (BALASSIANO, 2017b).

Ao relacionar a análise de Monadjemi (2019) e os acon-
tecimentos citados de desistências e atrasos de pagamentos, 
é possível identificar que os clubes socioesportivos, especial-
mente Pinheiros, Paulistano e Minas Tênis, têm sua gestão bem 
estruturada, haja vista serem as equipes que participaram 
de todos os NBBs e, aparentemente, não terem relatos na 
imprensa de problemas financeiros. Ziani et al. (2019) também 
identificaram a relação positiva entre gestão e clubes socio-
esportivos tradicionais.

 Na outra extremidade, clubes de futebol e clubes es-
pecializados têm sido recorrentemente citados como exem-
plos de má gestão. A literatura aponta que um dos principais 
problemas enfrentados no campo esportivo é a presença de 
dirigentes amadores em um esporte tido como profissional 
(BENELI, 2007; GALATTI, 2010; PRONI, 2000), indicando ser uma das 
principais causas dos problemas citados. O relato de Ferreira 
(2019), ao recordar como era a gestão naquela crise vivida por 
Franca em 2014, reforça a tese: 

Você se dedica a uma coisa que precisa de uma dedicação 
praticamente exclusiva. Você dedica como voluntário, obvia-
mente dentro de sua disponibilidade para administrar uma 
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coisa altamente profissional. Era o esquema certo para não 
dar certo. Acabou que levou o clube a uma dívida gigantes-
ca. Isso é público, eu posso falar porque a própria diretoria 
divulgou. Quando a atual diretoria assumiu, o clube era de-
vedor de 3 milhões e 600 mil reais, quer dizer, é um valor 
muito significativo. 

Domenici (2019), na mesma perspectiva, acredita na necessi-
dade da profissionalização dos clubes para a continuidade do 
processo de melhoria do basquete brasileiro:

Porque não existe essa coisa de liga forte, clubes fracos, igual 
algumas pessoas falam. Se os clubes estão fracos, a liga está 
fraca. Mas, a liga se destaca? Se destaca, mas nós temos um 
universo para crescer. Isso só vai melhorar quando virar a 
chave dos clubes e os clubes se profissionalizarem como eu 
acabei de falar. 

O superintendente da LNB exemplifica como as equipes ameri-
canas priorizam a sustentabilidade financeira e critica a ausência 
de clubes brasileiros que compreendam e incorporem a lógica 
mercantil em suas práticas.

Quando o cara vai montar um time na G League, ele chega 
na NBA e apresenta um projeto. A primeira pessoa que ele 
contrata são as pessoas do marketing. E o cara tem dois anos 
para viabilizar a equipe financeiramente. Ele vai construir um 
modelo de negócio daquela equipe. Depois que ele terminou. 
Está tudo pronto. “Agora eu vou contratar o técnico, con-
tratar jogador”. Mas são dois anos preparando o modelo de 
negócio da equipe. Se nós não virarmos essa chave, nós não 
crescemos mais. A Liga pode crescer mais um pouquinho e 
tal, mas se não tiver a resposta dos clubes na quadra, en-
tendendo isso como um negócio. Eu não posso ter uma arena 
com trezentas pessoas, com quinhentas pessoas. Entendeu? 
Isso é ruim para a imagem da competição. Isso é pior ainda 
para o time. (Entrevistado DOMENICI, 2019) 

Sintetizando, a profissionalização da gestão passa pelo enten-
dimento dos dirigentes em mudar o foco de seu olhar para fora 
das quadras. É compreensível que os clubes pensem em ter um 
elenco competitivo; todavia, é necessário o equilíbrio entre as 
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partes que compõem o clube. Nas entrevistas, a questão foi 
alvo de vários comentários nesse sentido:

Eu acho que com essa falta de ter um centro de marketing 
e comunicação mais voltada aos esportes olímpicos, e aí 
o basquete é a grande força do esporte olímpico, tende a 
melhorar sim. Estão revendo isso para esse ano já, agora em 
2019. Financiamento também. Melhorias. Precisa depender um 
pouco mais de recursos incentivados. Buscar mais o recurso 
do patrocínio direto, patrocínio próprio. Ter mais de equilíbrio. 
(Entrevistado VIDO, 2019)

Não havia também a figura do gestor. Hoje é um cara que é 
procurado no mercado. Hoje muitos times hoje tem aquela 
pessoa que faz a gestão. Ela ainda é mais voltada para a área 
técnica mas você já percebe. Nós temos feito encontros de 
marketing para os clubes, você já percebe o tipo de pessoa 
que tem vindo que é voltada para aquela área. (Entrevista-
do DOMENICI, 2019)

Nós precisamos buscar parceiros. Nós temos um parceiro 
que entrou com a NBB, que é uma empresa de São José dos 
Campos que já enxerga, ele está desenvolvendo departa-
mento de marketing dele para juntar o nosso e fazer ações. 
Aumentar a estrutura. (Entrevistado MESSIAS, 2019)

Acho que a gente avançou muito na área técnica, na área 
específica do basquete, mas na área administrativa, na área 
de marketing, a gente precisa melhorar muito. (Entrevistado 
FERREIRA, 2019) 

O segundo aspecto é que há uma necessidade de profissio-
nalização cada vez maior na gestão dos clubes. Mais pessoas 
especializadas fazendo cada função. E eu acho que a Liga 
precisa ajudar isso no sentido de multiplicar boas ações. De 
repente quem tem uma assessoria de imprensa extremamente 
profissional, a gente tentar multiplicar isso para os outros. 
Quem tem de repente um comercial, um marketing que fun-
ciona muito bem para captação de recursos para transformar 
todas as propriedades, utilizar todas as propriedades, que 
são possíveis, estar fazendo isso bem feito. Sei lá, Franca, 
hoje faz isso muito bem, um exemplo, tentar multiplicar o 
máximo possível e por aí vai. Se a LNB conseguir estimular 
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essa multiplicação de boas práticas, entre os clubes, acho que 
nós vamos ter um upgrade violento. (Entrevistado BASSUL, 2019)

Diante do exposto, nossa análise sobre os clubes parte do 
pressuposto de que a estrutura de uma entidade que organiza 
competições não é idêntica à das entidades que participam 
dessas competições; por isso, as categorias que elencamos 
para discutir a LNB diferem um pouco daquelas que escolhemos 
para analisar os clubes participantes dos NBBs. Separamos 
em três segmentos. Inicialmente, o foco será nos recursos 
humanos e na estrutura física dos clubes para buscar simila-
ridades e diferenças entre os clubes e entre os tipos de clubes 
que diferenciamos no item anterior. Aqui, informações sobre 
os ginásios e arenas utilizados para jogos e treinamentos e 
sobre a conformação da comissão técnica das equipes foram 
consultadas para nos fornecer subsídios.

O segundo quesito investigado dos clubes foi a sua for-
ma de comunicação. O volume de seguidores nas redes sociais 
e a quantidade de postagens, aliado à quantidade de partidas 
transmitidas ao vivo, são indicadores utilizados para a verifi-
cação do profissionalismo dos clubes neste segmento.

Por fim, a compreensão da parte comercial e de marke-
ting dos clubes baseou-se na origem e volume das receitas 
financeiras dos clubes e se nestes aspectos existem similitudes 
entre os diferentes tipos de clubes participantes dos NBBs.

4.2.1 Recursos Humanos e Estrutura Física

Entendemos ser importante discutir sobre as instalações em 
que as partidas do NBB são realizadas, sobretudo suas con-
dições estruturais para receber espetáculos esportivos e as 
possibilidades de gerar receitas para os clubes.

Iniciaremos a análise tratando da quadra de jogo, espa-
ço onde os atletas executam suas performances. Aqui reside 
o quesito que possivelmente menos se diferencie das compe-
tições de status mais elevado, como a NBA ou as ligas euro-
peias. Graças a um convênio realizado entre a LNB e o então 
Ministério do Esporte em 2013, o órgão estatal repassou cerca 
de 5,4 milhões de reais para que a LNB fornecesse a seus fi-
liados um equipamento de padrão internacional. Cada equipe 
foi contemplada com um kit, que era composto de um piso de 
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madeira flutuante, desmontável e com absorção de impacto 
proporcionando menor índice de lesões, um par de tabelas e 
um placar específico para o basquete (MINISTÉRIO..., 2014).

Mas a garantia de uma performance esportiva nos equi-
pamentos citados depende também da estrutura do teto do 
ginásio. Um problema que incomoda os dirigentes brasileiros 
há tempos é a presença de infiltrações nos tetos dos ginásios, 
que são transformadas em goteiras em dias de chuva. Gotei-
ras impossibilitam a realização das partidas, por tornar o piso 
escorregadio e colocar a integridade física dos atletas em ris-
co, sobretudo em uma modalidade em que os deslocamentos, 
paradas bruscas e mudanças de direção exigem uma superfície 
que dificulte escorregões.

Boa parte dos ginásios apresentam deficiência a esse 
respeito. Mogi das Cruzes (LNB..., 2018b), Franca (COLLETI, 2017) e 
Bauru (NAVARRO, 2017), só para citar alguns exemplos, já sofreram 
com paralisações e adiamentos de jogos por causa desse tipo 
de situação. Por isso mesmo, o regulamento do NBB é bastante 
severo nesse particular, sobretudo em jogos televisionados e 
da fase de playoffs, em que a multa chega a 10 mil reais, com 
a interdição do ginásio até que a equipe apresente um laudo 
de empresa especializada comprovando que o problema foi 
solucionado (LIGA..., 2018b).

A multa, por si só, traz prejuízo financeiro ao clube man-
dante. No entanto, é inegável que uma situação assim deixa 
transparecer precariedade, afinal, partidas que são interrom-
pidas/canceladas por causa de goteiras irritam os torcedores 
presentes, desestimulam seu retorno em partidas futuras e 
afeta a imagem dos envolvidos, podendo, inclusive, transferir 
negativamente a seus parceiros. Enfim, é um ponto crítico para 
a mercantilização e espetacularização do basquete.

Mas, para além da estrutura dos ginásios para asse-
gurarem a realização do jogo propriamente dito, é no espaço 
extra-quadra de jogo que os clubes poderiam incrementar suas 
receitas financeiras, seja explorando a venda de alimentos e 
bebidas, seja utilizando os espaços para publicidade, seja ven-
dendo ingressos para torcedores ou corporações empresariais.

Duas questões relacionadas a arenas esportivas que 
sediam as partidas do NBB emergem. A primeira é o estado 
de conservação dos ginásios, que afasta potenciais consumi-
dores, sobretudo os de maior poder aquisitivo, com potencial 
de consumo elevado.
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Giampietro e Conde (2017) relatam a existência de espa-
ços envelhecidos em boa parte dos ginásios:

Outra preocupação reside na qualidade das arenas. A maio-
ria das equipes tem ginásios de estrutura arcaica. Um fator 
complicador é a dependência do poder público em muitas 
praças. Nem todos os clubes têm autonomia sobre os ginásios 
onde mandam suas partidas. Esse é um problema que afeta, 
inclusive, as finais da liga. Os locais do terceiro jogo e das 
eventuais quarta e quinta partidas entre Bauru e Paulistano 
ainda estão indefinidos. Ambos os finalistas têm casas mo-
destas para os padrões que a própria liga estipula em seu 
regulamento para a decisão.

A oferta de um espetáculo esportivo não pode prescindir de 
oferecer instalações de aspecto moderno e confortável para 
aumentar a audiência e presença de público (CONDE, 2015), ainda 
que não seja no padrão norte-americano, como relatado em 
Bigareli (2016):

O basquete, contudo, ainda tem um longo caminho a percorrer 
para voltar a ser o segundo esporte do Brasil. Um dos pontos 
básicos para a realização de qualquer espetáculo de qualidade 
é a construção das arenas modernas. Enquanto os ginásios 
da NBA têm arquibancadas para receber 20 mil pessoas, no 
Brasil o número médio é de 3 mil pessoas – e muitas arenas 
daqui nem lanchonetes têm. Receber um jogo climatizado, 
com suítes e camarotes, exigências da liga americana, ainda 
parece futuro longínquo para muitos clubes. 

A segunda questão se pronuncia quando Bigarreli (2016) com-
para a capacidade de público das arenas brasileiras e norte-

-americanas, três mil no Brasil e 20 mil nos Estados Unidos, a 
diferença entre o potencial de arrecadação com ingressos aqui 
e lá já ficam evidentemente expostas. 

Em regulamento, a LNB exige, para a primeira fase do 
NBB, a capacidade mínima de mil pessoas sentadas (LIGA..., 2018b). 
Se pensarmos que a média de público da fase regular dos NBBs 
é próxima desse número, parece-nos um valor adequado, mas 
que cada equipe deve atentar para suas particularidades e 
tipo de público.

Cardia (2004) menciona que os estádios e arenas podem 
contribuir com os times esportivos gerando receitas, por meio 



O
s 

cl
ub

es
 e

 o
 e

sp
or

te
-e

sp
et

ác
ul

o 
(2

0
0

8
-2

0
19

)

183

de venda de ingressos, camarotes corporativos, empresas de 
alimentação como lanchonetes e restaurantes ou ainda sendo 
utilizado como local para placas publicitárias ou sendo batizada 
com o nome de uma marca, o naming rights. Siegfried e Zimba-
list (2000) corroboram o pensamento, recordando que, a partir 
da década de 90, as reformas e construções de novas arenas 
tiveram o cuidado de incluir espaços com essas finalidades nas 
plantas arquitetônicas.

No Brasil, a comercialização de produtos alimentícios no 
interior dos ginásios esportivos é um dos pontos a ser melhorado:

[...] o normal no Brasil é o torcedor, ao chegar ao estádio, en-
contrar um bar sujo e caro, que oferece cerveja ou refrigerante 
quente. Se for a um dos locais onde se vende comida (se é 
que se pode classificar algumas espécies de cachorro-quente 
como tal), ele pensará duas vezes antes de comprar qualquer 
coisa à venda. (CARDIA, 2004, p. 124)

É um ponto importante a ser pensado pelos dirigentes, pois 
a venda de alimentos e bebidas no interior de ginásios é uma 
fonte de receitas muito valorizada pelas franquias esportivas 
norte-americanas, alcançando valores superiores ao que se 
consegue com a venda de ingressos (CARDIA, 2004). 

Franca desponta como uma das equipes que procuram 
inovar neste segmento. Ferreira (2019) relata como funciona:

Procuramos melhorar um pouquinho ainda com muita di-
ficuldade porque depende de serviços de terceiros a parte 
de alimentação dentro do ginásio. E hoje a gente consegue 
desenvolver fora do ginásio também aquele conceito de ter 
um churrasquinho, de ter as barracas vendendo para que... 
Acaba o jogo, o torcedor não precisa acabar o jogo e ir em-
bora para a casa dele [...]. Se ele quiser comer um churras-
quinho, tomar um refrigerante, tomar um chopp ali fora, ele 
tem essa condição. 

Não foi possível diagnosticar como todos os clubes enfrentam a 
questão de oferecer opções de alimentos e bebidas no interior 
de seus ginásios, nem o quanto é transformado em receitas, mas, 
mesmo não obtendo valores correspondente ao obtido com os 
ingressos, como sugerido por Cardia (2004), os clubes brasileiros, 
ao tentar levantar recursos com esta fonte de receita, mini-



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

184

mamente estão se preparando para um momento futuro em 
que tenha ampliado o seu leque de torcedores/consumidores.

Uma dificuldade adicional é o fato de algumas equipes 
mandarem seus jogos em ginásios alugados ou emprestados 
pela prefeitura, fato que dificulta mercantilizar uma série de 
ações. O Flamengo é um destes clubes, conforme exposto 
por Vido (2019):

[...] um problema que a gente tem é não ter arena. Deixa de 
ter várias ações, porque ou joga no Tijuca ou joga na Arena 
Olímpica. Isso é muito ruim para o negócio, fidelização do 
sócio-torcedor, um monte de coisa. Como tem Franca, como 
tem Mogi, Paulistano, Pinheiros, Campo Mourão, que vocês 
jogavam sempre no mesmo lugar. [...] Não temos nossa arena. 
Dificulta demais fazer ações. Tem um projeto aprovado para 
ter uma arena na Gávea, dificulta demais fazer ações. Pela 
força do Flamengo, pela torcida do Flamengo, é uma coisa 
que precisa melhorar. 

Na argumentação de Vido, a falta de uma arena é um ponto que 
não pode ser desprezado no plano de negócios da equipe, haja 
vista que o ginásio/arena pode exercer um papel importante 
na composição das receitas que sustentam as despesas do 
time de basquete.

 Ainda considerando como a estrutura dos ginásios in-
fluencia a mercantilização dos ingressos, podemos pensar no 
acesso ao ginásio, que pode ser dificultado porque a violência 
das cidades é outro fato que sempre preocupa os torcedores, 
seja no interior dos ginásios, na chegada, saída, ou ainda no 
deslocamento até o ginásio (CARDIA, 2004). O problema de violên-
cia é exponencialmente aumentado quando se trata daquelas 
equipes que têm torcida organizada ligada ao futebol. Nestes 
casos, a LNB tomou a iniciativa de regulamentar a situação, 
decidindo que, em confrontos de duas equipes “de futebol”, 
deve-se adotar a presença apenas da torcida do time mandante, 
a chamada torcida única (LIGA..., 2018b).

Para além dos ginásios, algumas equipes apresentam 
estruturas diferenciadas que merecem ser destacadas. Vale 
ressaltar nesse quesito o Centro de Treinamento de Franca, 
possivelmente a melhor estrutura para treinamento, assim de-
talhada pelo técnico Helinho em entrevista a Balassiano (2018b):
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Este é um Centro de Treinamento é a realização de um sonho 
antigo do Franca Basquete. Ele servirá para os times adulto e 
de base, e contaremos com uma quadra oficial e duas quadras 
laterais. Serão, também, seis tabelas pra treinamento indi-
vidual, de arremessos, essas coisas. É muito parecido com o 
que vi recentemente quando estive no Golden State, na NBA. 
A sala de musculação será ao lado da quadra e específica 
para os nossos atletas do basquete. Todos os aparelhos são 
de última geração e teremos piscina e pista de atletismo tam-
bém. O escritório do SESI Franca Basquete estará na mesma 
estrutura, então teremos tudo no mesmo espaço e o objetivo 
é que tenhamos tudo no mesmo espaço para facilitar a vida 
do atleta em todos os pontos que ele necessitar.

O Flamengo, por sua vez, se destaca na parte científica. De 
acordo com o relato do entrevistado Vido (2019), algumas estru-
turas no clube o colocam na vanguarda em relação ao estudo 
científico da performance esportiva e da prevenção de lesões. 
A estrutura atende todos os esportes olímpicos do clube, o que 
pode ser visto como uma vantagem competitiva de clubes com 
tal característica, isto é, utilizarem em prol do basquete uma 
estrutura elaborada para atender várias modalidades olímpicas.

Nosso ponto forte é a área da ciência. É um ponto forte nossa 
estrutura de sala de musculação. Sala de conhecimentos, usa 
software. Essa área nós crescemos bastante, da equipe mul-
tidisciplinar. Flamengo acho que é um dos clubes que menos 
atleta machuca. Poucos atletas machucam se for ver. Este 
semestre teve uma torção no pé, nem é prevenção, o pé torce. 
Varejão teve um incômodo na coluna, mas também ficou na 
seleção, volta da seleção. No ano passado, poucos atletas. 
Se pegar os clubes brasileiros, a gente tem um trabalho de 
prevenção. Não é só médico, preparador físico, técnico, é a 
equipe. Quanto é importante ter o atleta pronto para jogar. 
Quanto custa um atleta no departamento médico? Um atle-
ta que ganha seu salário alto, que fica 2 meses sem jogar. 
Quanto custa? Isso não quer dizer que não vai ter às vezes 
trauma. Tomou uma porrada. Machuca mesmo. Mas se você 
fizer prevenção, é um trabalho que a gente tem muito forte 
aqui. (Entrevistado VIDO, 2019) 

Na parte de estrutura técnica, mais relacionada à equipe es-
portiva propriamente dita, pode ser considerada bastante 
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homogênea entre os clubes, ao menos no que foi possível 
verificar por intermédio da relação de dirigentes de cada clube 
que está exposto no site da LNB. A grande maioria dos clubes 
apresenta profissionais nas oito funções mais nominadas: su-
pervisor, técnico, assistente técnico, preparador físico, médico, 
fisioterapeuta, mordomo e estatístico. Algumas particularidades, 
como a ausência de supervisor nas equipes do Pinheiros e São 
Paulo, a presença de oito médicos no Brasília, a ausência de 
médico na relação do Pinheiros, e o fato de Pinheiros, Minas e 
São Paulo não relacionarem mordomo, possivelmente podem 
ser explicadas por especificidades na estrutura destes clubes 
(Quadro 9). Também não é possível identificar se os profissionais 
elencados são exclusivos da equipe de basquete ou se atendem 
várias modalidades de um clube socioesportivo.

A análise permite apenas ter um retrato da temporada 
que iniciou em outubro de 2019 e prossegue até meados de 
2020, uma vez que os dados relativos a temporadas anteriores 
não estão mais disponíveis no site oficial da LNB. Dito isto, não 
há como fazer uma comparação de tamanho das comissões 
técnicas ao longo da trajetória.

Enfim, se no tocante à estrutura física dos ginásios exis-
te precariedade e falta de autonomia para gerir os espaços para 
publicidade, no que tange aos recursos humanos a aparente 
homogeneidade no tamanho das comissões técnicas mostra 
que os investimentos na formação da equipe e seu entorno 
são prioritários.

4.2.2 Comunicação

A relação entre o clube e os seus torcedores não deve se res-
tringir aos momentos em que os jogos estão acontecendo. 
Em uma geração que utiliza a internet para obter e repassar 
informações, interagir com pessoas, celebridades, programas e 
entidades de seu interesse, os agentes e instituições do campo 
esportivo têm conseguido ser protagonistas. A comunicação 
deve ser vista como um segmento estratégico para os clubes, 
especialmente para aqueles que conseguem enxergar a ne-
cessidade de produzir e alavancar receitas de fontes diversas. 
Domenici (2019) enumera vários argumentos nesta perspectiva:

Quadro 9  Quantidade de 
profissionais nos clubes por 
função.*Flamengo consta 
ainda ter um atendente, e 
o São Paulo dois analistas 
de desempenho. Fonte: 
Liga Nacional de Basquete 
([20--]a). Autoria própria. 
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homogênea entre os clubes, ao menos no que foi possível 
verificar por intermédio da relação de dirigentes de cada clube 
que está exposto no site da LNB. A grande maioria dos clubes 
apresenta profissionais nas oito funções mais nominadas: su-
pervisor, técnico, assistente técnico, preparador físico, médico, 
fisioterapeuta, mordomo e estatístico. Algumas particularidades, 
como a ausência de supervisor nas equipes do Pinheiros e São 
Paulo, a presença de oito médicos no Brasília, a ausência de 
médico na relação do Pinheiros, e o fato de Pinheiros, Minas e 
São Paulo não relacionarem mordomo, possivelmente podem 
ser explicadas por especificidades na estrutura destes clubes 
(Quadro 9). Também não é possível identificar se os profissionais 
elencados são exclusivos da equipe de basquete ou se atendem 
várias modalidades de um clube socioesportivo.

A análise permite apenas ter um retrato da temporada 
que iniciou em outubro de 2019 e prossegue até meados de 
2020, uma vez que os dados relativos a temporadas anteriores 
não estão mais disponíveis no site oficial da LNB. Dito isto, não 
há como fazer uma comparação de tamanho das comissões 
técnicas ao longo da trajetória.

Enfim, se no tocante à estrutura física dos ginásios exis-
te precariedade e falta de autonomia para gerir os espaços para 
publicidade, no que tange aos recursos humanos a aparente 
homogeneidade no tamanho das comissões técnicas mostra 
que os investimentos na formação da equipe e seu entorno 
são prioritários.

4.2.2 Comunicação

A relação entre o clube e os seus torcedores não deve se res-
tringir aos momentos em que os jogos estão acontecendo. 
Em uma geração que utiliza a internet para obter e repassar 
informações, interagir com pessoas, celebridades, programas e 
entidades de seu interesse, os agentes e instituições do campo 
esportivo têm conseguido ser protagonistas. A comunicação 
deve ser vista como um segmento estratégico para os clubes, 
especialmente para aqueles que conseguem enxergar a ne-
cessidade de produzir e alavancar receitas de fontes diversas. 
Domenici (2019) enumera vários argumentos nesta perspectiva:

Quadro 9  Quantidade de 
profissionais nos clubes por 
função.*Flamengo consta 
ainda ter um atendente, e 
o São Paulo dois analistas 
de desempenho. Fonte: 
Liga Nacional de Basquete 
([20--]a). Autoria própria. 
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Se você tem que ter lucro lá frente, você tem que ter uma 
equipe competitiva, mas tem que ter uma comunicação for-
te para que as pessoas vão até seu ginásio, para que elas 
consumam seu produtos, para que ela assista seu jogo na 
televisão e dê audiência, para que ela dê o retorno que o 
patrocinador espera, para que ela transforme seus atletas 
em ídolo, seja local, seja nacional, seja lá o que for, você tem 
que ter comunicação forte.

No subcampo do basquete brasileiro, pode-se perceber que 
os clubes estão explorando de forma bem heterogênea este 
segmento. Iniciaremos tratando do site oficial dos clubes, es-
paço que o clube pode utilizar para abastecer de informações 
os torcedores a imprensa. 

O site da LNB apresenta informações dos 16 clubes 
participantes do NBB12 (2019/2020). Dentre estes clubes, na 
data em que a pesquisa foi realizada, Rio Claro e Brasília não 
apresentavam site oficial, e o São José informava um site que 
não funcionou. Essas são as realidades que, além de não con-
tribuirem com a mercantilização do clubes, se recorrentes, de-
notam uma precariedade na comunicação com seus torcedores.

Nos sites das equipes, as informações mais comuns 
eram relacionadas ao elenco, comissão técnica, matérias sobre 
jogos programados e seus resultados, história, espaço para 
patrocinadores, divulgação dos programas de sócio-torcedor, 
link para as redes sociais, transparência financeira, venda de 
produtos licenciados, dentre outras informações.

Outra fonte de informações e de interação que os tor-
cedores demandam é a página oficial do seu clube em redes 
sociais. A Tabela 10 apresenta os números de seguidores das pá-
ginas oficiais das equipes participantes do NBB12 (2019/2020) 
nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram e o respectivo 
número de postagens em cada rede. Por ser inviável a busca 
dos valores de anos anteriores para comparação, definiu-se em 
restringir apenas com dados atuais. A primeira dificuldade em 
analisar os números decorre do formato diferenciado escolhido 
pelos clubes para gerenciarem suas páginas nas redes sociais. 

Por exemplo, nos times ligados ao futebol, o Botafo-
go expõe as informações de todas as modalidades, incluso o 
futebol, em apenas uma página nas suas redes; o Flamengo, 
por sua vez, adota o mesmo princípio em relação ao Facebook, 
mas no Twitter e no Instagram as modalidades olímpicas tem 
páginas apartadas do futebol. 
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Clube Facebook Twitter Postagens 
no Twitter Instagram Postagens no 

Instagram

Botafogo 1.346.000 1.300.000 48.900 428.000 13.642

Corinthians 6.600 1.848 325 57.100 1.090

Flamengo 11.658.102 201.800 17.800 731.000 3.587

São Paulo 19.949 4.344 1.223 15.500 477

Minas Tênis 3.822 39.900 31.700 8.724 492

Paulistano 12.818 7.600 5.315 20.800 2.258

Pinheiros 53.064 15.200 11.800 46.500 2.560

Cearense 39.435 2.804 2.008 32.000 1.848

Bauru 105.456 45.200 17.400 40.700 3.639

Brasília Sem Facebook 936 363 3.776 241

Franca 114.103 39.500 18.000 55.500 3.451

Mogi 46.810 25.100 8.160 33.300 4.020

Pato Basquete 5.841 69 16 7.238 374

Rio Claro 12.399 0 0 10.300 2.467

São José 10.941 686 158 8.557 322

Unifacisa 2.418 804 248 15.400 491

Os clubes socioesportivos também apresentam similar dis-
crepância: uns preferem adotar uma página única para todas 
as atividades do clube, enquanto outros separam as pági-
nas por modalidade.

Por isso, considerando que os números apresentados 
algumas vezes não se restringem a seguidores de times de 
basquete, e nem as postagens referem-se exclusivamente à 
modalidade, ficam inviáveis comparações e análises mais cri-
teriosas. Mas, ainda que inconclusivas, algumas considerações 
podem ser levantadas.

Primeiro, existe heterogeneidade no volume de seguido-
res e de postagens entre as equipes: enquanto algumas apre-
sentam números pouco expressivos, como (e.g., Rio Claro, Unifa-
cisa, Pato Branco e São Paulo), talvez em decorrência do menor 
tempo de existência das equipes, outras apresentam uma base 
mais consolidada, a exemplo do Bauru, Franca, Cearense e Mogi, 
por coincidência ou não, equipes mais longevas no NBB.

A segunda consideração é a ausência de adoção de 
um padrão nas páginas oficiais das redes sociais dos clubes 

42.   As páginas oficiais do 
Botafogo não separam o fu-
tebol dos demais esportes; no 
Flamengo, os números do Fa-
cebook correspondem ao site 
do clube, e os demais são do 
Departamento de Esportes 
Olímpicos apartado do fute-
bol; no caso do Minas Tênis, 
os números do Twitter são 
do Minas Tênis Clube, e os 
demais são do Minas Storm, 
nome fantasia adotado no 

Tabela 10  Tamanho das 
redes sociais dos clubes 
participantes do NBB12 
(19/20)42. Fonte: Liga Na-
cional de Basquete ([20--]); 
Redes sociais dos Clubes. 
Autoria própria.
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de futebol e dos clubes socioesportivos. Parece não haver es-
tudos gerenciais os quais indiquem que as modalidades olím-
picas devam ter páginas específicas apartadas do futebol/
atividades sociais ou não, ou seja: Nesse contexto, em que 
medida é interessante concentrar todos os simpatizantes em 
uma única página em que pode haver um acúmulo excessivo 
de informações? Ou visto por outra ótica, é economicamente 
viável gerenciar uma página específica por modalidade tendo 
um número menor de seguidores?

Qualquer que seja a resposta, ainda que haja muito a 
melhorar, ao menos parece que os clubes de basquete têm tido 
uma progressiva preocupação em gerenciar suas páginas nas 
redes sociais com atualizações frequentes. Domenici (2019), em 
seu depoimento, expõe a sua percepção sobre o tema:

É fato que ainda tem um universo para crescer pela frente. 
Mas muita coisa mudou. A gente tem algumas curiosidades. 
Por exemplo, no NBB1 apenas três times tinham assessoria 
de comunicação, hoje dos 15 times, talvez um ou dois não 
tenham, ou um não tenha. Todos os outros têm. E trabalham 
forte nas mídias sociais, mandam fotos, fazem release, tem 
página na internet, isso foi uma que mudou bastante.

Somando-se ao incremento de profissionais da comunicação 
nas equipes de trabalho dos clubes de basquete, como já dito, 
a própria LNB produz fotos e releases de todas as partidas do 
NBB que podem ser compartilhadas pelos clubes, sobretudo 
pelo cuidado que o Departamento de Comunicação da LNB tem 
com a qualidade das fotos e textos.

Além das redes sociais, a relação da equipe com a sua 
torcida passa pelas transmissões ao vivo, apesar de a quan-
tidade de partidas transmitidas por equipe em cada tempo-
rada não permitir qualificar a comunicação do clube com seu 
público. Melhor dizendo, uma equipe que conseguiu um maior 
número de partidas transmitidas ao vivo não necessariamente 
tem a melhor estrutura de comunicação. No entanto, é im-
portante compreender quais são os fatores que determinam 
a maior ou menor exposição das equipes de basquete duran-
te as temporadas. 

Considerando que no site da LNB só é possível verificar 
informações sobre as partidas transmitidas nas temporadas 
do NBB9 (2016/2017) ao NBB11 (2018/2019), baseamo-nos nes-
ses três campeonatos para fazer um levantamento de quan-

NBB12; em relação ao Pinhei-
ros, todos os valores corres-
pondem ao site do clube em 
geral, sem separar o basque-
te; os números do Corinthians 
são das redes específicas da 
modalidade basquete, e não 
foi encontrada, no Twitter, a 
página oficial do Rio Claro, e 
do Brasília, no Facebook.
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tas partidas e por qual veículo foram transmitidas, bem como 
tentamos relacionar esses dados com a colocação final das 
equipes na fase de classificação de cada temporada.Na tem-
porada 2016/2017, foram transmitidos 63 jogos durante a fase 
regular, o que gerou uma média de 8,4 partidas transmitidas por 
equipe. Seis equipes tiveram número de partidas transmitidas 
superior à média geral: Flamengo (18), Vasco (17), Mogi e Bauru 
(14), Brasília (11) e Franca (9). Dessas equipes, apenas o Vasco 
não figurou entre as seis melhores classificadas na fase regular 
(Tabela 11), que mostra a preferência em se transmitir partidas 
de equipes que se destacam na competição. 

Equipe Band SporTV Facebook Total Classificação

Flamengo 6 9 3 18 1.°

Vasco da Gama 7 7 3 17 9.°

Mogi das Cruzes 4 6 4 14 2.°

Bauru 4 7 3 14 5.°

Brasília 4 3 4 11 4.°

Franca 4 1 4 9 3.°

Campo Mourão 1 1 4 6 10.°

Paulistano 1 1 3 5 6.°

Vitória 1 2 2 5 7.°

Pinheiros 0 1 4 5 8.°

Basquete Cearense 1 2 2 5 11.°

Macaé 0 0 5 5 12.°

Liga Sorocabana 1 1 3 5 14.°

Caxias do Sul 0 1 3 4 15.°

Minas Tênis Clube 0 0 3 3 13.°

O caso do Vasco pode ser explicado pela sua popularidade, que 
pode atrair maior número de telespectadores. Vido (2019) afirma 
acontecer o mesmo com o Flamengo, outro clube cuja popula-
ridade no futebol é explorada para atingir audiências maiores:

Eu, há seis anos, cuidava desta área no Minas Tênis Clube. 
Eu brigava na Liga para ter mais jogos na TV. Porque o Minas 
nunca teve. No Flamengo é o contrário, tem muitos jogos na TV. 

Tabela 11  Partidas transmi-
tidas por clube/parceiro de 
mídia e respectiva classi-
ficação final na temporada 
regular 2016/2017 (NBB9).
Fonte: Liga Nacional de 
Basquete ([20--]a). Autoria 
própria.
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Ressalta-se ainda a situação do Paulistano que, apesar de 
figurar entre as seis melhores equipes da competição, teve um 
número de transmissões abaixo da média, que pode denotar 
o menor apelo de uma equipe com menor tradição e torcida.

A temporada 2017/2018 (NBB10) teve o total de 85 par-
tidas transmitidas por algum veículo de mídia durante a fase 
de classificação, sendo que o canal aberto da Band televisio-
nou 19 partidas, o canal por assinatura SporTv transmitiu 36 
jogos, e as redes sociais Facebook e Twitter transmitiram 14 e 
16 partidas, respectivamente. 

A média geral foi de 11,33 partidas transmitidas por clube. 
Dos sete clubes que tiveram número de partidas transmitidas 
maior que a média – Flamengo (23), Vasco e Franca (14), Mogi 
e Paulistano (13), e Caxias e Bauru (12) –, seis deles terminaram 
entre as seis melhores da fase de classificação, indicando mais 
uma vez que as escolhas das partidas a serem transmitidas 
possivelmente passam pelo critério de performance, isto é, são 
priorizadas pelas equipes que estejam disputando as primeiras 
posições na classificação. O Vasco novamente se destaca entre 
as equipes que mais tiveram partidas transmitidas mesmo sem 
equivalente performance esportiva (Tabela 12).

Equipe Band SporTV Facebook Twitter Total Classificação

Flamengo 6 9 6 2 23 1.°

Franca 5 5 1 3 14 3.°

Vasco da Gama 6 7 0 1 14 11.°

Paulistano 5 4 2 2 13 2.°

Mogi das Cruzes 5 5 2 1 13 4.°

Caixias do Sul 0 8 2 2 12 5.°

Bauru 5 3 3 1 12 6.°

Botafogo 1 4 2 4 11 12.°

Pinheiros 0 3 4 3 10 7.°

Vitória 2 6 1 1 10 8.°

Minas Tênis Clube 1 5 1 2 9 9.°

Basquete Cearense 2 4 1 2 9 10.°

Joinville 0 2 1 4 7 13.°

Liga Sorocabana 0 3 1 3 7 15.°

Campo Mourão 0 4 1 1 6 14.°

Tabela 12  Partidas transmi-
tidas por clube/parceiro de 
mídia e respectiva classi-
ficação final na temporada 
regular 2017/2018 (NBB10). 
Fonte: Liga Nacional de 
Basquete ([20--]a). Autoria 
própria.
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Na temporada 2018/2019, foram transmitidas 125 partidas 
durante a fase de classificação, que se traduz numa média de 
17,9 partidas transmitidas por equipe. Ressalta-se uma vez mais 
a relação positiva entre a colocação na fase de classificação 
e o volume de transmissões. Seis equipes tiveram número de 
transmissões acima da média: Flamengo e Mogi (25), Vasco 
(22), Paulistano (21), Corinthians (20) e Botafogo (19) e, dentre 
elas, apenas o Vasco não se classificou entre as seis melhores 
equipes e, ainda assim, teve mais transmissões que Franca e 
Pinheiros, a equipe melhor classificada e a terceira melhor clas-
sificada, respectivamente, na fase de classificação (Tabela 13).

Equipe Band ESPN Band
Sports Fox Facebook Twitter Total Classificação

Flamengo 5 3 3 6 6 2 25 2.°

Mogi das Cruzes 4 4 4 5 7 1 25 4.°

Vasco da Gama 5 2 2 2 9 2 22 13.°

Paulistano 3 2 0 5 8 3 21 5.°

Corinthians 6 3 1 2 6 2 20 7.°

Botafogo 4 2 1 5 7 0 19 6.°

Franca 8 2 3 0 5 0 18 1.°

Brasilia 1 2 1 3 7 4 18 10.°

Pinheiros 0 1 4 1 6 4 16 3.°

Bauru 3 3 2 1 4 2 15 8.°

Minas Tênis Clube 2 3 2 0 6 2 15 9.°

Bauru 3 3 2 1 4 2 15 8.°

Basquete Cearense 0 1 1 0 10 2 14 12.°

São José 1 2 2 1 5 1 12 11.°

Tal procedimento é compreendido por Bourdieu (1997), o qual 
sugere que a produção das imagens televisivas de espetáculos 
esportivos obedece à lógica do mercado e, por isso, devem 
atingir o público mais amplo e entretê-lo o maior tempo pos-
sível. É o caso da única exceção, o Vasco da Gama, que nas 
três temporadas analisadas sempre esteve entre as mais be-
neficiadas com as transmissões de jogos, apesar de nas três 
oportunidades não ter conseguido performances entre as seis 
melhores da fase de classificação. A popularidade do clube, 

Tabela 13  Partidas transmi-
tidas por clube/parceiro de 
mídia e respectiva classi-
ficação final na temporada 
regular 2018/2019 (NBB11). 
Fonte: Liga Nacional de 
Basquete ([20--]a). Autoria 
própria.
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que acaba atraindo uma maior audiência, é um fator que pode 
determinar a preferência das emissoras por um ou outro clube.

A lógica da escolha pela performance, em termos bour-
dieusianos, contribui para a sedimentação de uma domina-
ção oculta que se traduz em reprodução social. Explicando: 
as equipes com piores resultados, tendo menor espaço nas 
mídias, apresentarão menor retorno publicitário aos seus pa-
trocinadores, o que dificultará a negociação de suas cotas de 
patrocínio para a próxima temporada. Menos patrocínio, menos 
recursos para montar a equipe, transformando isso em um ciclo 
que tende a se reproduzir.

Domenici (2019) relata a mudança ao longo dos anos e 
enfatiza a importância do conceito de transmissão multiplata-
forma adotado pela LNB no NBB11 (2018/2019):

E esse lançamento da multiplataforma está o mercado inteiro 
olhando para isso, está o Brasil inteiro. Este ano, de fato, nós 
temos uma superexposição dos clubes. Antigamente, um 
clube terminava a temporada, dependendo do clube, com 
uma transmissão, duas, três transmissões. Hoje é comum 
qualquer clube falar assim: “Este ano tive 10 transmissões, 15 
transmissões”. Vai ter time que vai chegar ao final do campe-
onato com mais de 50 transmissões. A minha preocupação é 
saber se eles estão conseguindo transformar isso em dinheiro. 
Eles têm que transformar isso em dinheiro. É o que a gente 
espera e é o que a gente tem que falar. 

A transmissão de 100% das partidas do NBB12 pode diminuir a 
desigualdade existente entre as equipes, mas, como ressaltado 
pelo dirigente da LNB, cabe aos clubes transformar a maior 
quantidade de transmissões em maior exposição e, assim em 
mais recursos financeiros para a equipe.

4.2.3 Comercial e Marketing

Parece-se certo afirmar que a entidade promotora do NBB, 
competição equivalente ao campeonato nacional de basquete 
masculino, demonstra uma profissionalização de suas estruturas 
que serve de modelo para seus congêneres nacionais, e que 
apresenta ainda um potencial de mercantilização crescente e 
em certa medida se sedimentando. Porém, pelo lado dos clubes 
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participantes essa afirmação ainda não tem informações con-
cretas levantadas pela academia, carecendo, portanto, de dados 
empíricos que possam contribuir em uma análise neste sentido. 

Nesta perspectiva, objetivamos discutir as formas en-
contradas pelos clubes para o financiamento de suas atividades, 
baseando-nos nas receitas tradicionais do esporte geralmente 
oriundas de patrocínio, venda de ingressos, venda dos direitos 
de transmissão (KEARNEY, 2003) e de outras fontes como parce-
rias com governos municipais e estaduais, comercialização de 
pacotes de sócio-torcedor e de produtos licenciados e utiliza-
ção de leis de incentivo ao esporte.

O patrocínio tem se destacado entre as fontes de recei-
ta para financiar o basquete. Os documentos disponíveis nos 
possibilitaram duas situações. Na primeira, tendo como fontes 
de informação os Guias Oficiais de Mídia43 (GOM) do NBB, fez-se 
uma pesquisa documental intentando verificar as principais 
recorrências de patrocinadores de mesma área comercial e a 
longevidade da relação entre patrocinadores e clubes. A se-
gunda alternativa viável era a utilização dos sites oficiais dos 
clubes e da LNB para identificar os patrocinadores dos mesmos.

Na primeira situação, delimitamos um recorte temporal 
englobando seis temporadas do NBB entre os anos de 2011/2012 
(NBB4) a 2016/2017 (NBB9), pois apenas nessas temporadas 
é que os GOMs do NBB indicaram quais eram as empresas 
patrocinadoras das equipes.

Visando obter uma amostra mais representativa, opta-
mos em coletar os dados das equipes que participaram de mais 
da metade das edições de NBBs analisadas, ou seja, no mínimo, 
quatro temporadas. Nesse período, 26 equipes participaram 
de ao menos uma edição do NBB. Todavia, apenas 14 equipes 
possuíam a característica proposta de ter participado de quatro 
temporadas ou mais do NBB. Por outro lado, 87 empresas foram 
citadas como patrocinadoras destas equipes e, em média, as 
empresas permaneciam por 2,34 temporadas.

Dos clubes que compuseram a amostra, apenas seis 
tiveram um patrocinador presente em 100% de suas participa-
ções avaliadas. Dentre elas citamos: Brasília (Uniceub e o Banco 
Regional de Brasília), Sorocaba (Prefeitura de Sorocaba), Mogi 
das Cruzes (Helbor), Limeira (Winner), São José dos Campos 
(Unimed) e Uberlândia (Unitri e Pilhas Energizer).

Além da longevidade das parcerias, é importante des-
tacar que, em quatro destas equipes, a fidelidade era do que 
Cardia (2004) categoriza como patrocinador principal, ou seja, 

43.   São publicações produ-
zidas pela LNB com o intuito 
de abastecer a imprensa de 
informações sobre a competi-
ção. Nelas são apresentados 
dados gerais sobre o NBB e 
sobre as equipes. Sobre a 
competição prevalecem da-
dos relacionados a programa-
ção dos jogos, ranqueamento 
e recordistas das estatísticas 
dos fundamentos técnicos, 
relação do corpo de árbitros, 
enquanto em relação às 
equipes, os GOMs anunciam 
dados pessoais dos jogadores, 
comissão técnica e diretoria, 
local dos jogos, patrocinado-
res, mostram seus uniformes 
e indicam as formas de con-
tato com a equipe.
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aquela empresa que aportava o maior patrocínio e tinha direito 
a mais exposição. A fidelidade é considerada por Rocco Júnior, 
Giglio e Mazzei (2014) um ponto extremamente positivo para a 
relação estratégica entre clube/patrocinador, uma vez que 
possibilita ações mercadológicas conjuntas e, em última análise, 
pode-se entender que a continuidade da parceria acontece 
porque os resultados são considerados interessantes pelos 
dois lados envolvidos. Em complemento a este pensamento, 
uma reportagem de Giampietro (2017) aponta a cautela em ficar 
dependente de um único grande patrocinador, especialmente, 
pelo risco de ver suas atividades paralisadas:

Essa é realmente uma das receitas que a liga tenta passar 
a seus associados. O superintendente Domenici cita estudo 
encomendado ao Instituto Áquila, que constatou que o maior 
risco de extinção de uma equipe do NBB está na sua depen-
dência majoritária de um único patrocinador. 

Outro dado importante encontrado foi o financiamento público 
ao basquete masculino brasileiro. As equipes foram beneficiadas 
com patrocínios estatais em 34 participações, corroborando 
os apontamentos de Hirata e Pilatti (2007) e Melinni (2016), os 
quais indicam a necessidade das equipes de buscar outros 
mecanismos de gerar receitas, uma vez que a dependência de 
recursos públicos também pode colocar em risco a sobrevivência 
das equipes esportivas. 

O segmento educacional apareceu em 19 oportunidades, 
o que pode ser explicado pelo interesse das instituições de 
ensino de relacionar seu nome/marca às equipes do NBB, uma 
vez que, como Afif (2000) recorda, as empresas que investem 
no esporte são vistas com simpatia pelos jovens, principal pú-
blico deste tipo de instituição. O levantamento realizado pelo 
Ibope/Repucom ([20--]) com 1.000 internautas também ajuda 
a explicar o interesse das instituições de ensino no basquete 
brasileiro. A pesquisa detectou que, dos internautas declara-
dos fãs de basquete, 35% tinham entre 18 e 29 anos (IBOPE/

REPUCOM, [20--]), faixa etária em que geralmente os jovens estão 
frequentando escolas e universidades.

Empresas ligadas à área da saúde patrocinaram equipes 
participantes do NBB no período analisado em 21 oportunidades, 
e aquelas ligadas a materiais esportivos fizeram o mesmo 16 
vezes. Uma das hipóteses para explicar a relação é a possibili-
dade de o vínculo entre o clube e a empresa ser uma permuta, 
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ou seja, essas empresas patrocinadoras não investem recur-
sos financeiros, apenas oferecem seus serviços ou produtos 
em troca de publicidade. Assim, a permuta geralmente é uma 
forma menos onerosa para os patrocinadores e, em muitos 
casos, o volume financeiro também não é tão elevado, em tal 
medida que Cardia (2004) sugere que este tipo de parceiro seja 
incluído na categoria de apoiador. No caso, parcerias com em-
presas ligadas à saúde são muito úteis para equipes esportivas, 
pois as mesmas podem oferecer serviços de diagnósticos de 
lesões, tratamento, cirurgias, internamentos etc., sobretudo 
em função do basquete ser uma modalidade de contato, com 
movimentos velozes e de mudança de direção, e apresentar 
um índice de lesões considerável, nesse caso, a parceria tem 
caráter ainda mais relevante.

Os dados mostraram que o apoio estatal é o mais uti-
lizado pelos clubes participantes do NBB entre 2012 e 2017, e 
isso será esmiuçado posteriormente, seguido por empresas 
do segmento da saúde, da educação e de materiais esportivos. 

Apesar de alguns exemplos de parcerias mais longas, a 
média de 2,34 anos de patrocínio no basquete aponta uma fra-
gilidade, que seria ainda mais proeminentemente exposto caso 
esta análise não tivesse excluído as equipes que não atendiam 
as características do recorte, ou seja, terem participado de ao 
menos quatro edições do NBB no período eleito.

A averiguação dos patrocinadores tinha uma limitação 
gerada pelo fato de os GOMs elencarem apenas três patroci-
nadores por equipe em cada temporada, e esse procedimento 
possivelmente ocultou inúmeros patrocinadores de menor vulto. 
Sugerimos estudos qualitativos para identificar as razões que 
motivaram continuidades/descontinuidades de patrocínios e 
dos volumes financeiros envolvidos nos contratos de patro-
cínio. Outro fator que deixa esta análise menos robusta é a 
impossibilidade de perscrutar todas as temporadas e equipes 
participantes, embora as descobertas possam ser úteis para 
os estudos da mercantilização do basquete brasileiro.

Na segunda situação, complementando e atualizando a 
análise feitas nos GOMs, realizou-se uma busca nos sites dos 
clubes participantes do NBB12 (2019/2020) e, complementar-
mente, no espaço reservado a informações sobre os clubes 
existentes no site da LNB para detectar a quantidade de pa-
trocinadores, apoiadores e parceiros de cada um (Quadro 10).

Apareceram três padrões. O primeiro foi os times oriun-
dos de clubes de futebol. No site destes clubes, aparecem de-



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

198

zenas de empresas, mas que são ligadas a parcerias com o 
clube como um todo, e não fica claro a existência de patrocí-
nios exclusivos ao basquete. No espaço da LNB destinado a 
informações destes clubes de futebol, não aparece nenhuma 
empresa parceira.

O segundo padrão foi o dos clubes socioesportivos. No 
site desses clubes, são listados de um a cinco nomes de em-
presas parceiras. 

Quadro 10  Quantidade e 
nome dos patrocinadores 
dos clubes participantes do 
NBB12 (2019/2020). Fonte: 
Liga Nacional de Basquete 
([20--]a). Autoria própria.
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Clube Número de 
patrocínios Nome dos patrocinadores

Cearense 7
Mob Telecom, SAS Plataforma de Educação, Onza Uniformes, Unimed, Qorpo, 
Governo do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza

Bauru 23

Sendi, Sendi Pré Sist. Construtivos, Zopone, Unimed, Cral, Mezzani, Lwart 
Lubrificantes, Kalunga, Ecovita Incorporadora e Construtora, Bauru 
Shopping, New Way, Comunikime, 3copr Technology, Microcity Exclusive, 
Pagou Fácil Paschoaletto, Haribo, SPSP, Bild Desenvolvimento Imobiliário, 
Ponte Pedras, Conecta Empreendimentos, Frigal, Plasutil, Tilibra

Botafogo 0 Não aparece nome dos parceiros no site do clube e nem no site da LNB

Brasília 9
Universo, Colégio Everest, Unique, Essencial, Corpometria, Sabin, Flap, 
Perfecta, Full Design

Corinthians 0 Não aparece nome dos parceiros no site do clube e nem no site da LNB

Flamengo 0 Não aparece nome dos parceiros no site do clube e nem no site da LNB

Franca 21

Sesi, Magazine Luiza, Prefeitura de Franca, Fundação de Esportes, Arte e 
Cultura, ACIF, Alta Mogiana, Veromoc, Curso Professor Cebolinha, Cenafer, 
Colégio Piaget, Faculdade de Direito de Franca, Francal, Freeway Store, 
Freitas e Correia Gráfica, Lab One, Larulp, Nena Viagens, Sicoob, Unifacef, 
Valid, Varejão Irmãos Patrocinio

Minas Tênis 5 CVC, Life Fitness, Unibh, KL Sports, Icone Sports

Mogi 16
MRV, Movida, Neobpo, Grupo Notredame Intermédica, Höganäs, Embu 
Engenharia, Eximbiz, Imot, Padrão, Trajeto Engenharia e Comercio, Trufer, 76 
Telecom, Academia Arena, Loop, NGK/NTK, Sportsking

Pato Branco 16
Município de Pato Branco, GP, Guerra, Dako, Atlas, Famex, Sicoob, Unimed, 
Pneu Store Kumho, Guepardo Frutas, Ampernet, Limber Software, First Beat, 
Cobra 12h Informática, Farmácia Sudoeste, Diário do Sudoeste

Paulistano 5
Corpore Adm de Benefícios, Jani King, UNIP, Old Coach Branding 
Esportivo, OC Branding

Pinheiros 2 Jummel, Omo

Rio Claro 5 Renata, Caprem, Freegells, Speciale Viagens, OC Branding

São José 9
DM Card, Emercor Socorro, Zanphy, Plani Medicina Diagnóstica, 
Prefeitura de São Jose dos Campos, São José Desportivo, Poli Pet, 
Fisioclin, Vale Fight Club

São Paulo 0 Não aparece nome dos parceiros no site do clube e nem no site da LNB

Unifacisa 19

Sicredi, A Cabana do Possidônio, Óticas Rocha, Rutra, Redepharma,Unifit 
Academia, Move, Seven Silk & Sign, Idea, Prosangue Diagnóstico, Rede 
Compras Supermercado, Pagelar, Imago Diagnóstico por Imagem, Pronto 
Socorro de Fraturas de Campina Grande, Tv Itararé, Medcel, Unimed, 
Andrade Marinho LMF, Destaque Formaturas e Eventos
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Por fim, os clubes especializados em basquete listam, em seus 
sites, de 16 a 23 empresas parceiras, com exceção de Rio Claro 
(5), Cearense (7) e Brasília e São José (9). A explicação para 
a quantidade aumentada de empresas apoiadoras provavel-
mente está ligada a parcerias para alguns serviços e produtos, 
uma espécie de permuta, por intermédio da qual os clubes de 
basquete oferecem um retorno publicitário em troca de algum 
produto ou serviço que utilizam durante a temporada. 

A estratégia de aumentar o número de parceiros é váli-
da, especialmente na tentativa de diminuir despesas operacio-
nais, criação de receitas de patrocínios de empresas de médio 
e pequeno porte e aumentar o engajamento do empresariado 
local. No entanto, o que as empresas recebem em troca deve 
ser bem discutido, porque não é uma tarefa fácil dar visibilidade 
para mais de uma dúzia de parceiros, especialmente quando 
as possibilidades de mostrar a marca é repartida com muitas 
empresas, atrapalhando a fixação da mensagem pretendida 
junto aos torcedores. 

Além dessas possibilidades de patrocínio, é recorrente 
nos clubes especializados em basquete o financiamento com 
recursos públicos, prática criticada por boa parte dos dirigentes 
entrevistados, por criar dependência e pela possibilidade de 
decisões políticas encerrarem apoio.

A realidade da entidade promotora do mais importante 
campeonato nacional de basquete masculino parece que não é 
transferida totalmente para os clubes participantes desta com-
petição, apesar da constante troca de informações para que a 
profissionalização seja alcançada por todos os departamentos 
de todos os clubes. Um indicador que pode contribuir com esta 
análise é a participação ou não do financiamento público nas 
equipes, uma vez que a independência de recursos públicos 
pode denotar um amadurecimento do aspecto mercantil do 
basquete brasileiro, e torna as equipes menos propensas a 
depender de decisões políticas que por vezes colocam em risco 
a sobrevivência das mesmas. 

Para além de a motivação política partidária poder in-
terferir nos rumos de uma equipe, alguns autores questionam 
se é pertinente a atuação do Estado na manutenção de equi-
pes profissionais. O Estado não deve formular programas de 
fomento ao esporte-espetáculo, na perspectiva mercantil do 
mesmo, cabendo ao governo tão somente acompanhar os as-
pectos éticos, morais e políticos (PRIETO, 1984).
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Tubino (1987), apesar de compreender que o esporte-
-espetáculo deve se autofinanciar, reconhece que, em certa 
medida, os selecionados nacionais ou atletas campeões acabam 
por levar o nome do país de forma positiva a outras regiões, 
despertando um nacionalismo que tem apelo popular junto 
ao Estado. Outro argumento é o pretendido efeito-imitação, 
segundo o qual a popularidade do esporte-espetáculo favore-
ceria a multiplicação no número de praticantes da modalida-
de (TUBINO, 1987). Tubino finaliza argumentando que no Terceiro 
Mundo, inclusive no Brasil, o esporte-espetáculo nasceu sob 
a responsabilidade e financiamento do Estado.

A dependência tutelar do esporte de alto rendimento 
brasileiro tem sido alvo de inúmeros estudos, e a maior parte 
deles indica que o esporte de alto rendimento é financiado 
em grande medida por recursos públicos, focalizando priori-
tariamente a ação estatal do Governo Federal (ALMEIDA, 2010; 

BUENO, 2008; TEIXEIRA; MATIAS; MASCARENHAS, 2015; VERONEZ, 2005). 
Se em âmbito federal a academia tem se debruçado para averi-
guar essa questão, ao direcionarmos o foco para compreender 
como os entes federados municipais têm se relacionado com 
o esporte de alto rendimento, revelou-se serem escassos os 
estudos que apontam para a análise de patrocínio/apoio das 
prefeituras municipais a equipes esportivas profissionais no 
Brasil (BORGES; TONINI, 2012; HIRATA; PILATTI, 2007; MARONI, MENDES; 

BASTOS, 2010). Também não têm sido analisados quais elementos 
talvez foram preponderantes para os dirigentes municipais 
esportivos terem escolhido a opção de apoiar o esporte de alto 
rendimento. O basquete masculino brasileiro está incluído nesta 
lacuna e passa a ser considerado ainda mais relevante devido à 
crescente profissionalização das estruturas que cercam a LNB. 

 Nessa direção, a de identificar a ação estatal no basque-
te masculino brasileiro, foram investigadas as 26 equipes que 
participaram entre a quarta e a nona edição do NBB. O recorte 
temporal novamente é justificado em função dos Guias Oficiais 
de Mídia (GOM) dos NBBs, que foram utilizados como fontes de 
pesquisa, só apresentarem os nomes dos patrocinadores das 
equipes a partir da quarta edição e deixarem de ser publicados 
depois da nona edição, isto é, foram usados os GOMs de todas 
as temporadas em que foram editados. O Quadro 11 apresenta 
os dados relativos à existência de patrocínio ou apoio esta-
tal municipal a cada uma das equipes participantes do NBB 
em cada temporada.
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2016/17
NBB9

2015/16
NBB8

2014/15
NBB7

2013/14
NBB6

2012/13
NBB5

2011/12
NBB4

Basquete Cearense S S S N N -

Bauru N N N N N N

Brasília N N N N N N

Campo Mourão S - - - - -

Caxias do Sul N S - - - -

Flamengo N N N N N N

Franca S S S S S S

Liga Sorocabana S S S S S S

Macaé S S S S - -

Minas Tênis Clube N N N N N N

Mogi das Cruzes S N N S S -

Paulistano N N N N N N

Pinheiros N N N N N N

Vasco da Gama N - - - - -

Vitória N N - - - -

Rio Claro - S S - - -

São José - S S S S S

Palmeiras - - N N N -

Araraquara - - - - - S

Tijuca - - - - S S

Vila Velha - - - S S S

Uberlândia - - N N N S

Limeira - - S S S S

Joinville - - - - N S

Suzano - - - - S -

Goiânia - - - - S -

Das 26 equipes que jogaram o NBB entre as temporadas 
2011/2012 (NBB4) e 2016/2017 (NBB9), apenas 11 não foram bene-
ficiadas por parcerias com o poder público municipal. A maioria 
dessas equipes (oito equipes) são sediadas em cidades com 
população superior a dois milhões de habitantes, tais como: São 
Paulo (Paulistano, Pinheiros e Palmeiras), Rio de Janeiro (Fla-

mengo e Vasco), Belo Horizonte (Minas Tênis Clube), Salvador 
(Esporte Clube Vitória) e Brasília (Brasília). Outra característica 
dos clubes que não tem relação com as prefeituras é o fato de 
serem clubes poliesportivos tradicionais: Paulistano, Pinhei-
ros, Palmeiras, Flamengo, Vasco da Gama, Minas Tênis Clube 
e Esporte Clube Vitória estão nesta condição. As exceções, 
Bauru e Brasília, podem ser consideradas equipes tradicionais, 
especificamente no basquete, visto terem jogado nove edições 
do NBB e figurarem entre as únicas três equipes campeãs da 
competição, estando, entretanto, ainda longe de ter a tradição 
dos centenários ou quase centenários clubes poliesportivos 
anteriormente citados. A outra equipe é o Universo/Goiânia, 
que, apesar de não receber recursos do governo municipal, é 
patrocinado pelo Governo do Estado de Goiás.

Uma das explicações para tal prevalência é dada por 
Coakley (2007) ao indicar que o esporte-espetáculo tem mais 
condições de se desenvolver em metrópoles do que em cidades 
menores. A afirmação é baseada no mercado mais abrangen-
te que uma população maior oferece. Complementarmente, 
pode-se conjecturar que geralmente a principal fonte de renda 
dos clubes esportivos de basquete no Brasil é o patrocínio, com 
valores muito acima dos direitos de transmissão, venda de pro-
dutos licenciados e de ingressos e, nesse segmento, sabe-se 
que as maiores empresas, portadoras de maior potencial para 
se vincular ao patrocínio de equipes esportivas, também es-
tão sediadas em cidades maiores, e esta aproximação tende 
a tornar menos difícil as negociações quando comparado com 
as equipes de cidades menores.

Na outra ponta, a que congrega as 16 (61,54%) equipes 
restantes, apoiadas/patrocinadas por prefeituras municipais, 
e sobre as quais a nossa análise se debruçará, verificou-se o 
panorama inverso. Todos os clubes são sediados em cidades 
do interior. As exceções são o Basquete Cearense em Fortaleza 
e o Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro, que estão sediadas 
na capital de seus Estados. Se pinçarmos apenas as partici-
pações de equipes do interior no NBB, veremos que houve 53 
participações, sendo 40 delas (75%) com patrocínio/apoio de 
prefeituras, ou seja, apesar de não ter sido possível identificar 
a magnitude deste apoio, minimamente é possível compreen-
der ser comum este tipo de relação entre Estado e equipes 
profissionais de basquete.

Se, no Brasil, não se encontrou dados para se comparar, 
Barros e Lucas (2001) comentam que, em Portugal, também é 

Quadro 11  Patrocínio/apoio 
de prefeituras municipais 
a clubes participantes do 
NBB44. Fonte: GOMs do 
NBB4 a NBB9 (2011/2012 a 
2016/2017). Autoria própria.

44.   As células preenchidas 
com a letra S indicam a pre-
sença de patrocínio/apoio 
estatal, a letra N indica que 
não há patrocínio/apoio es-
tatal e as células preenchidas 
com traço ( - ) indicam que a 
equipe não participou daque-
la edição do NBB.
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mengo e Vasco), Belo Horizonte (Minas Tênis Clube), Salvador 
(Esporte Clube Vitória) e Brasília (Brasília). Outra característica 
dos clubes que não tem relação com as prefeituras é o fato de 
serem clubes poliesportivos tradicionais: Paulistano, Pinhei-
ros, Palmeiras, Flamengo, Vasco da Gama, Minas Tênis Clube 
e Esporte Clube Vitória estão nesta condição. As exceções, 
Bauru e Brasília, podem ser consideradas equipes tradicionais, 
especificamente no basquete, visto terem jogado nove edições 
do NBB e figurarem entre as únicas três equipes campeãs da 
competição, estando, entretanto, ainda longe de ter a tradição 
dos centenários ou quase centenários clubes poliesportivos 
anteriormente citados. A outra equipe é o Universo/Goiânia, 
que, apesar de não receber recursos do governo municipal, é 
patrocinado pelo Governo do Estado de Goiás.

Uma das explicações para tal prevalência é dada por 
Coakley (2007) ao indicar que o esporte-espetáculo tem mais 
condições de se desenvolver em metrópoles do que em cidades 
menores. A afirmação é baseada no mercado mais abrangen-
te que uma população maior oferece. Complementarmente, 
pode-se conjecturar que geralmente a principal fonte de renda 
dos clubes esportivos de basquete no Brasil é o patrocínio, com 
valores muito acima dos direitos de transmissão, venda de pro-
dutos licenciados e de ingressos e, nesse segmento, sabe-se 
que as maiores empresas, portadoras de maior potencial para 
se vincular ao patrocínio de equipes esportivas, também es-
tão sediadas em cidades maiores, e esta aproximação tende 
a tornar menos difícil as negociações quando comparado com 
as equipes de cidades menores.

Na outra ponta, a que congrega as 16 (61,54%) equipes 
restantes, apoiadas/patrocinadas por prefeituras municipais, 
e sobre as quais a nossa análise se debruçará, verificou-se o 
panorama inverso. Todos os clubes são sediados em cidades 
do interior. As exceções são o Basquete Cearense em Fortaleza 
e o Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro, que estão sediadas 
na capital de seus Estados. Se pinçarmos apenas as partici-
pações de equipes do interior no NBB, veremos que houve 53 
participações, sendo 40 delas (75%) com patrocínio/apoio de 
prefeituras, ou seja, apesar de não ter sido possível identificar 
a magnitude deste apoio, minimamente é possível compreen-
der ser comum este tipo de relação entre Estado e equipes 
profissionais de basquete.

Se, no Brasil, não se encontrou dados para se comparar, 
Barros e Lucas (2001) comentam que, em Portugal, também é 

Quadro 11  Patrocínio/apoio 
de prefeituras municipais 
a clubes participantes do 
NBB44. Fonte: GOMs do 
NBB4 a NBB9 (2011/2012 a 
2016/2017). Autoria própria.

44.   As células preenchidas 
com a letra S indicam a pre-
sença de patrocínio/apoio 
estatal, a letra N indica que 
não há patrocínio/apoio es-
tatal e as células preenchidas 
com traço ( - ) indicam que a 
equipe não participou daque-
la edição do NBB.
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comum o subsídio público aos clubes esportivos, e se torna 
essencial compreender o que determina o nível de apoio pú-
blico ao esporte e se as decisões políticas tomadas em prol do 
esporte refletem o interesse da população ou dos políticos. Para 
os autores, a tendência é derivada dos interesses de ambas 
partes, uma vez que os políticos, ao apoiarem a comunidade 
esportiva, estão pensando em angariar votos para sua reelei-
ção, e os dirigentes esportivos tentam maximizar os subsídios 
públicos a seus clubes, adaptando-se ao ambiente político.

Percebeu-se também que, dentre os clubes que deixa-
ram de participar do NBB no período pesquisado (11 equipes), 
apenas dois deles, o Palmeiras e o Universo Goiânia45, não con-
tavam com a participação de recursos de prefeituras, permitin-
do concluir que os clubes com este tipo de relação estão mais 
propensos a paralisar suas atividades quando comparado aos 
que não utilizam essa condição. A informação vai ao encontro 
do relatado por Marchi Júnior (2004) e Hirata e Pilatti (2007), que 
sugerem aos clubes depender menos de patrocínios públicos, 
essencialmente para não colocar a continuidade de suas ati-
vidades à mercê de decisões políticas.

Embora os estudos não indiquem o patrocínio de pre-
feituras como um caminho sustentável para os clubes de cida-
des do interior, parece importante compreender as razões que 
levam os gestores públicos municipais a colocar o esporte de 
alto rendimento na pauta de suas políticas públicas de espor-
te e lazer, especificamente por meio do patrocínio de equipes 
esportivas participantes de competições nacionais. De acordo 
com Gaudin (2007, p. 55): 

[...] a equipe de basquete da cidade simboliza a prosperidade 
da empresa, tanto quanto seu enraizamento local. Um orgulho 
local, um bairrismo se desenvolveu nessas cidades de médio 
porte, por exemplo, Catanduva, Campinas, Franca, Presidente 
Prudente ou Jundiaí.

Embora o autor refira-se a patrocínio privado, parece viável 
compreendê-lo da mesma maneira no âmbito público, quer di-
zer, o esporte é utilizado como espécie de propaganda política, 
sobretudo pelo espaço que o mesmo tem na mídia.

Hirata, Pépece e Starepravo (2017), ao investigar os mo-
tivos do consumo dos torcedores organizados de basquete, 
verificaram que o esporte proporciona o sentimento de orgu-
lho e de pertencimento. Borges e Tonini (2012) também citam a 

45.   Universo/Goiânia não ti-
nha patrocínio da prefeitura 
municipal, mas contava com 
recursos do Governo Estadual.
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questão de pertencimento quando investigam a percepção dos 
cidadãos em relação ao apoio estatal do município de Vitória ao 
esporte de alto rendimento. Além dessa abordagem, os autores 
justificam o uso de recursos públicos em equipes esportivas 
de ponta com mais dois outros argumentos:

A primeira é que esse tipo de investimento é necessário, uma 
vez que isso gera sensação de pertencimento no povo, que 
passa a torcer por equipes do município; em segundo lugar, 
a existência de atletas de ponta no município representa 
referência de ídolos para os garotos, os quais passam a se 
interessar mais pelas práticas e procuram as “escolinhas”; 
finalmente a existência de esporte de alto rendimento, com 
atletas de referência, atrai público para os jogos, e esses 
passam a constituir em alternativas de lazer. (BORGES; TO-
NINI, 2012, p. 289)

Corroborando o segundo argumento, Mutter e Pawlowski (2014) 
encontraram indícios de que o esporte profissional provoca 
aumento do tempo de prática no esporte participação e, con-
sequentemente, nos gastos com esta prática, todavia, não é 
possível cravar esta afirmativa.

Mezzadri et al. (2006), ao pesquisarem políticas públicas 
de esporte e lazer de municípios do Paraná, identificaram que 
o carro-chefe das ações era a preparação de equipes de ren-
dimento para participação nos jogos oficiais do estado, mais 
especificamente os Jogos Abertos do Paraná (JAPS) e os Jogos 
da Juventude do Paraná (JOJUPS). Não se trata exatamente de 
manutenção de equipes de alto rendimento, mas demonstra 
uma concepção e tendência de política esportiva voltada ao 
esporte de competição institucionalizado, ou seja, ainda que 
em uma dimensão reduzida, os gestores públicos municipais 
enxergam o patrocínio/apoio a equipes de rendimento como 
uma das principais opções de sua gestão.

Os dados encontrados pela pesquisa (Tabela 14), quando 
comparados com o estudo sobre as Superligas de Voleibol reali-
zado por Maroni, Mendes e Bastos (2010), apresentam resultados 
similares. Esses autores, em estudo semelhante, identificaram 
que 26% das equipes que jogaram a Superliga Masculina e 
Feminina de Vôlei (2007/2008) tinham as prefeituras como 
principais mantenedores e, quando utilizado o mesmo critério 
do nosso estudo, ou seja, considerando as prefeituras que 
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apoiaram ou patrocinaram as equipes, este número se ele-
vava para 47,82%.

2016/17
NBB9

2015/16
NBB8

2014/15
NBB7

2013/14
NBB6

2012/13
NBB5

2011/12
NBB4

Total de equipes 15 15 16 17 18 15

Equipes com patrocínio/
apoio de prefeituras 6 7 7 7 8 9

Percentual 40,0% 46,7% 43,8% 41,2% 44,4% 60,0%

Apenas a temporada 2011/2012 (NBB4), com 60% de equipes 
com patrocínio/apoio do poder público municipal, apresenta-se 
muito acima do praticado no voleibol em 2007/2008. A compa-
ração, ainda que temporalmente deslocada, mostra que todas 
as outras temporadas têm valores bastante próximos. Consi-
derando ser o Voleibol o segundo esporte em popularidade no 
Brasil e que a LNB tem, entre seus objetivos, alçar esse posto, 
estes resultados demonstram que, caso a progressiva menor 
participação de recursos públicos municipais no basquete não 
se interrompa, é provável, pelo menos no aspecto mercantil, as 
modalidades se equiparem.

Guitti e Bastos (2013), em estudo sobre a estrutura de 
equipes participantes da liga de basquete feminino, apontaram 
que, das sete equipes pesquisadas, duas tinham prefeituras 
como mantenedor principal. Como não era o foco do estudo, as 
autoras não se preocuparam em verificar se havia patrocínio/
apoio público em menores proporções nas outras equipes. De 
todo modo, o basquete masculino e feminino tem trajetórias 
distintas em seu processo de profissionalização, portanto a 
comparação não se torna tão eficiente quanto a compara-
ção com o Voleibol.

Um ponto importante revelado por este estudo é o 
decréscimo da relação entre prefeitura municipal/clube de 
basquete, haja vista que, pensando em números absolutos, o 
número de equipes que tiveram patrocínio ou apoio de prefei-
turas sempre era menor ou igual ao ano anterior, em outras 
palavras, em 2011/2012 (NBB4) eram nove equipes com apoio 
estatal municipal; no ano seguinte, NBB5 diminuiu para oito 
equipes; nos NBB6, NBB7 e NBB8, o número de equipes se es-
tabilizou em sete e, no NBB9, novamente diminuiu, seis equipes. 
Todavia, ao se pensar percentualmente, apenas no NBB7 e 

Tabela 14  Equipes do NBB 
com patrocínio/apoio de 
prefeituras. Fonte: Autoria 
própria.
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NBB8 é que houve um pequeno acréscimo neste quesito entre 
uma temporada e outra. 

A menor dependência do poder público vai ao encontro 
das sugestões de Marchi Júnior (2004), Hirata (2005), e Mellini 
(2016), para que os clubes possam prosperar. Uma das possíveis 
explicações para esta diminuição de dependência do apoio do 
poder público municipal pode ser a crescente profissionalização, 
mercantilização e espetacularização da competição. Melhor di-
zendo, as estruturas sociais ligadas à organização do NBB, ao se 
tornarem cada vez mais profissionais, parecem ter possibilitado 
que equipes a LNB conseguissem negociar melhores condições 
com seus patrocinadores privados, precisando recorrer em 
menor medida aos gestores públicos municipais. O depoimento 
de Bassul (2019) compreende o cenário na mesma direção: 

A gente tinha um percentual alto de equipes que dependiam 
de poder público, hoje não. O poder público pode entrar como 
auxiliar, se ele for mantenedor exclusivo de uma equipe é 
extremamente preocupante porque a fragilidade do projeto 
fica enorme. Acho que a melhoria da gestão pode garantir a 
perenidade dessas equipes. Porque hoje nós temos um pro-
duto bom. Se a equipe conseguir ter uma receita, uma renda 
garantida pela própria participação no campeonato, você 
chega a um nível de perenidade muito maior. Você passa a 
ter muito menos possibilidade da equipe morrer. Acho isso 
crucial porque você vai firmando as marcas e cidades.

Ainda como hipótese, outra possibilidade é a vigilância dos 
órgãos de controle social sobre o dinheiro público que circula 
nas prefeituras. Se, por um lado, existe o discurso que apoiar 
o esporte profissional é uma forma de estimular o espírito de 
pertencimento e de divulgação da cidade, de criar ídolos que 
incentivem a prática esportiva de jovens, oferecer uma alter-
nativa de lazer, estimular o desenvolvimento econômico no en-
torno da equipe, (BARLOW; FORREST, 2015, BORGES; TONINI, 2012; GALILY; 

YUVAL; BAR-ELI, 2012), por outro, existe uma tendência a criticar 
o financiamento público do esporte de alto rendimento, com 
o argumento de que se deve privilegiar outras manifestações 
do esporte que alcancem um número maior de praticantes, 
democratizando o acesso à pratica esportiva (CANAN; SANTOS; 

STAREPRAVO, 2017).
Todavia, o financiamento público por meio de patrocínio/

apoio não deve ser tomado como o único instrumento para 



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

208

que os entes municipais contribuam com uma equipe espor-
tiva de alto rendimento. A cessão de equipamentos públicos, 
como ginásio ou arena esportiva, de forma gratuita ou a custos 
reduzidos, é outra forma de prefeituras poderem contribuir 
com as equipes que participam do NBB, uma vez que, no am-
biente privado, a manutenção ou locação de tais espaços tem 
um custo elevado.

Diante do exposto, duas considerações devem ser res-
saltadas: a primeira é a confirmação de ser comum o patrocí-
nio/apoio de prefeituras municipais aos clubes participantes 
do NBB, sobretudo às equipes que não estão localizadas em 
capitais de estado. Portanto, assim como a literatura aponta 
o predomínio do financiamento do esporte de alto rendimento 
pela União, percebeu-se também ser recorrente, em menor 
escala, a dos entes municipais, alcançando índices iguais ou 
superiores a 40%. Aparentemente, existe um lado positivo 
em ter o poder público como parceiro, pois demanda menor 
esforço para convencer os dirigentes políticos em relação aos 
dirigentes da iniciativa privada. Mas as mudanças políticas e 
a instabilidade da relação entre entes públicos e privados são 
fatores que tornam arriscado depender prioritariamente desta 
fonte de recursos financeiros.

Complementando esta informação, destaca-se também 
que, no período pesquisado, os clubes independentes de pa-
trocínio/apoio de prefeituras municipais, na sua maioria clubes 
poliesportivos tradicionais de grandes cidades ou vinculados a 
grandes clubes de futebol, mostraram-se mais sustentáveis, no 
sentido de continuar participando da competição, em relação 
aos que não possuíam essa condição.

O segundo aspecto a realçar neste estudo é o decrésci-
mo do patrocínio/apoio das prefeituras às equipes participantes 
do NBB ao longo do recorte temporal eleito. Isso indica que os 
clubes também têm conseguido captar mais recursos financei-
ros junto à iniciativa privada graças a uma melhor organização 
da competição ou da sua própria estrutura. Todavia, apesar de 
essa tendência estar evidenciada ao longo das temporadas, é 
importante assinalar que possivelmente a viabilidade da com-
petição na atualidade seria comprometida caso não houvesse 
ajuda do poder público municipal. Ou melhor, ainda que a litera-
tura sugira aos clubes uma independência de recursos públicos 
e que isso vem ocorrendo paulatinamente, ainda que a LNB e 
os clubes demonstrem sua crescente profissionalização, parece 
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ser improvável, neste momento, manter uma competição sem 
a presença do patrocínio/apoio das prefeituras municipais.

A discussão dos resultados encontrados apresenta li-
mites, pois, pelas fontes utilizadas, não é possível identificar 
em que medida o patrocínio/apoio dos órgãos municipais é 
indispensável à equipe beneficiada.

Considerando que, além do patrocínio, a venda de in-
gressos é outra das categorias tradicionais de arrecadação de 
equipes esportivas (KEARNEY, 2003), concluímos ser necessário 
uma análise do comportamento da variável no basquete brasi-
leiro e, com esse intento, a Tabela 15 ilustra a média de público 
das partidas do NBB entre 2011 e 2018.

Temporada

Média de público

Fase 
de classificação Playoffs Geral

NBB4 (2011/2012) 806 2.076 1.018

NBB5 (2012/2013) 1.001 3.274 1.286

NBB6 (2013/2014) 902 2.485 1.118

NBB7 (2014/2015) 893 1.895 1.057

NBB8 (2015/2016) 916 2.457 1.192

NBB9 (2016/2017) 1.001 1.909 1.176

NBB10 (2017/2018) 1.142 2.375 1.355

Os números relativos à média de público que comparece aos gi-
násios não são economicamente animadores. Um levantamento 
de Brito (2011) aponta que, na época do NBB3 (2010/2011), além 
da baixa média de público, o problema era agravado pelo per-
centual elevado de cortesias, pois mais de 52% dos torcedores 
assistiam aos jogos nos ginásios de forma gratuita.

A análise destes números é ainda mais complexa, pois 
engloba distintos modelos de gestão dos ingressos, uma vez 
que cada clube pratica a cobrança ou não, de acordo com suas 
particularidades. Os valores são distintos entre alguns clubes, 
outros não cobram pela entrada no ginásio, e outros clubes, que 
franqueavam a entrada dos torcedores em uma determinada 
temporada, passaram a cobrar nos anos seguintes.

Enfim, os dados servem para indicar o volume de pes-
soas presentes no ginásio, mas são insuficientes para informar 

Tabela 15  Média de público 
no NBB46. Fonte: Liga Na-
cional de Basquete ([20--]a). 
Autoria própria.

46.   As médias de público 
não consideram jogos rea-
lizados com portões fecha-
dos, adiados para a manhã 
seguinte, ginásios alterna-
tivos e WOs. Por essa razão 
ou por correções realizadas 
pelo departamento de esta-
tística da LNB, os números 
estão distintos dos valores 
encontrados no Gráfico 8.
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o volume de recursos financeiros gerados por temporada e o 
possível crescimento deste quesito.

A fala do superintendente da LNB, Sérgio Domenici (2019), 
demonstra ao menos que os clubes estão se aprimorando e 
valorizando o espetáculo esportivo que estão promovendo: 

[...] Nós tínhamos um volume muito grande de clubes que 
não cobravam ingresso e hoje só temos dois. E um desses 
que não cobravam, que é o Paulistano, na Liga das Américas 
agora está cobrando. Então, você já percebe uma mudança 
grande, ainda que tem que continuar evoluindo.

Objetivando demonstrar o espaço que o basquete brasileiro 
ocupa em relação às demais modalidades esportivas, uma aná-
lise com números parecidos, realizada pelo site Bala na Cesta, 
nos auxilia ao comparar os públicos do NBB e da Superliga de 
Voleibol (Gráfico 8). Balassiano (2016b) aponta que o Voleibol 
e o Basquete têm números de espectadores presentes nos 
ginásios bem próximos, com o Voleibol ficando um pouco acima.

O autor mostra-se surpreso com os resultados, pois espera-
va uma diferença bem maior em função da visibilidade que o 
Voleibol, segundo esporte mais popular do Brasil, possui gra-
ças aos títulos de competições internacionais e consequente 
maior espaço na mídia e construção de ídolos quando compa-
rado ao basquete. 

Ampliando a discussão, dados sobre a temporada de 
2016 da LNF mostram números que não destoam muito do que 
foi apresentado sobre o basquete e voleibol. No futsal, a média 
de público da primeira fase daquele ano foi de 1.260 pessoas e, 

Gráfico 8  Público presen-
te no NBB e na Superliga 
de Vôlei Masculino. Fonte: 
Autoria própria.
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nas fases finais, a média aumentou para 2.573 espectadores 
(A LNF2016..., 2016).

Com a exceção do futebol profissional, estas três mo-
dalidades: basquete, voleibol e futsal apresentam números 
de espectadores em suas arenas que aparentemente não são 
capazes de contribuir significativamente no orçamento anual 
das equipes, salvo algumas exceções. Assim, nesta disputa 
por uma posição mais privilegiada no campo esportivo, elevar 
o número de espectadores para valores bem acima dos seus 
concorrentes tornar-se-ia um diferencial competitivo para a 
modalidade, que mostraria a seus potenciais parceiros que 
a sua competição tem conseguido mobilizar um contingente 
maior de pessoas e, consequentemente, patrocínios teriam 
visibilidade e retorno mais significativos.

 O aumento parece viável, pelo menos na questão estru-
tural de equipamentos esportivos, pois, como Giampetro (2017) 
destacou, no NBB9 (2016/2017) a taxa média de ocupação dos 
ginásios em partidas de playoffs foi superior a 70%, percentual 
que ilustra uma considerável possibilidade para crescimento 
até a saturação dos espaços ainda não ocupados.

Ainda na tentativa de situar a posição relativa do bas-
quete brasileiro no campo esportivo, mas em uma perspectiva 
de compreender a posição que a modalidade vem ocupando no 
cenário internacional, pensamos em algumas comparações com 
outras realidades. Comparar a média de público do NBB com a 
NBA seria um tanto ingênuo, confrontar com as ligas europeias 
pode proporcionar melhores percepções. Um estudo das tem-
poradas 2007/2008 mostrou as maiores médias de público de 
alguns campeonatos de basquete na Europa (Tabela 16). 

País Público em 2007/2008

Espanha 6.387

Itália 3.741

França 3.504

Alemanha 3.470

Alguns dados mais recentes sobre estes campeonatos corro-
boram os dados acima. Na Espanha, as temporadas da Liga 
Endesa têm atingido médias superiores a 6.000 espectadores 
por jogo (LA ACB..., 2017). A temporada regular 2018/2019, na Itália, 
teve média de 4.003 espectadores (LBA..., 2019), enquanto na 
França, na Liga LNB Pro A, a média foi de 3.541 pessoas pre-

Tabela 16  Média de público 
em campeonatos nacionais 
da Europa. Fonte: Roman, 
Panadés e Cuevas ([2009?]).
Autoria própria.



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

212

sentes nos ginásios na temporada 2015/2016 (LIGUE NATIONALE DE 

BASKET, [2016]). Já a liga alemã easyCredit BBL, apresentou média 
de 4.189 espectadores por jogo em sua temporada 2018/2019 
(EASYCREDIT-BBL, [20--]). 

 Como já explicitado, a determinação das causas que 
nos diferenciam não está no escopo de nosso debate, a ideia 
da apresentação destas informações foi mostrar um panorama 
europeu para servir como parâmetro de posição ocupada no 
campo esportivo pelo basquete brasileiro.

 Na tentativa de identificar explicações para números de 
espectadores no basquete brasileiro, amparamo-nos no estudo 
sobre o voleibol masculino brasileiro realizado por Kasznar e 
Graça Filho (2012, p. 78), no qual questionavam: 

Afinal de contas, se o preço de entrada nos estádios é muito 
barato, como é mesmo, o que estaria impedindo um fatu-
ramento melhor? Mais ainda: se o interesse pelo esporte é 
tão alto quanto afirmam os dados do IBOPE, como podemos 
aceitar que haja tão diminuto público pagante? 

Os autores sugeriram algumas possíveis causas: Infraestru-
tura deficitária nos equipamentos esportivos, que são pouco 
atraentes para o público pagante de primeira classe; serviços 
de baixa qualidade inibem o consumo; violência, falta de poli-
ciamento, escuridão nos parques e estacionamentos; a baixa 
renda da população.

 O mesmo questionamento vale para o basquete, e as 
hipóteses lançadas para responder também parecem ser ade-
quadas, pois estruturalmente o contexto do basquete e do 
voleibol são bem semelhantes.

 O estudo Deloitte Money League (2019), com os 20 times 
de futebol que mais geraram receita no mundo na temporada 
2017/2018, mostrou que 17% das receitas destes clubes são 
provenientes do match day e envolvem a venda de ingressos e 
de hospitalidades corporativas. Possivelmente a única equipe 
próxima desse percentual seja o Franca. 

Eles faturam quase dois milhões de reais de bilheteria, con-
tando sócio-torcedor, contando... Quase dois milhões de reais. 
Tem time na NBB que não tem esse orçamento, o deles é de 
bilheteria. Lógico, os custos são altos? São. Mas a receita 
está lá também. Então, esse é o modelo que tem que mudar 
em boa parte do mundo, as pessoas têm que parar de achar 
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que estão montando um time. Não, eles estão montando um 
negócio. (Entrevistado DOMENICI, 2019)

Um dos desafios da LNB e dos demais clubes é tentar se apro-
ximar deste panorama, aumentando a média de público e con-
sequente maior percentual de recursos financeiros desta fonte.

Uma opção utilizada pelos clubes para fidelizar o torce-
dor de basquete e aumentar a receita vinda deste segmento 
é o mecanismo de sócio-torcedor, que geralmente envolve a 
compra de ingressos para toda a temporada por um valor me-
nor do que se fosse adquirido o ingresso para cada partida. 
Alguns clubes associam ainda uma série de benefícios para 
estimular a venda desses pacotes. Os programas de sócio-

-torcedor apresentam uma série de vantagens para os clubes, 
tais como o aumento da receita com a bilheteria, elevação da 
média de público, valor mais acessível do ingresso para o tor-
cedor que frequenta com mais assiduidade os jogos da equipe 
e, em especial, oferece a possibilidade de o torcedor exercer o 
sentimento de pertencimento, pois passa a se sentir parte do 
clube/equipe (GALATTI, 2010).

Mais uma vez, o principal exemplo vem de Franca, pio-
neiro ao lançar um programa de sócio-torcedor no basquete 
brasileiro (TONIN; SANTANA, 2016). O entrevistado Ferreira (2019) 
recorda que o clube começou com cerca de 500 sócios-tor-
cedores, e atualmente são mais de 1.700. Se considerarmos 
que a capacidade do ginásio onde Franca sedia suas partidas 
é de cinco mil lugares, 30% da ocupação era garantida ape-
nas com esta ação.

 Verificando os sites das equipes participantes do NBB12 
(2019/2020) é possível perceber que existem panoramas nos 
dois extremos em relação a este quesito. Apenas um dos clubes 
especializados em basquete, Brasília, não foi possível verificar. 
Por outro lado, 100% dos clubes socioesportivos e clubes de 
futebol não utilizam esta iniciativa (Quadro 12).

Todavia, os clubes brasileiros de basquete estão atentos 
à importância desse mecanismo e cada vez mais têm aderido 
à exploração do nicho de torcedores mais entusiasmados. Em 
entrevista, o superintendente da LNB, Sérgio Domenici (2019), 
revela que: “[...] vou te falar que hoje quase 10 clubes tem um 
programa de sócio-torcedor. No NBB1 ninguém tinha, absolu-
tamente ninguém”.
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Clube Possui plano de sócio-torcedor?

Bauru Sim

Botafogo Não

Brasília Não foi possível verificar

Basquete Cearense Sim

Corinthians Não

Flamengo Não

Franca Sim

Minas Tênis Clube Não

Mogi Sim

Pato Basquete Sim

Paulistano Não

Pinheiros Não

Rio Claro Sim

São José Sim

São Paulo Não

Unifacisa Sim

Os relatos e as informações obtidas mostram que as estruturas, 
mais especificamente, os clubes, têm alterado sua forma de 
encarar o consumidor de seu principal produto, o espetáculo 
esportivo. Até há pouco tempo algumas equipes faziam filantro-
pia com os recursos advindos da cobrança de ingressos, como 
era o caso de Limeira:

Nos primeiros anos toda a bilheteria eu revertia para a APAE. 
Até porque eu fui presidente da APAE e tal. Na época da 
criação do time, eu era presidente da APAE. Não, eu tinha 
saído. Revertia. No segundo e terceiro ano a gente revertia 
50%. Com a profissionalização e necessidade de receita pas-
sou a ficar para o time. A receita dos jogos, China, até pelo 
tamanho do ginásio, muito pequeno, mil e duzentas pessoas, 
ela não chegava a ser representativa. Eu consegui que os 
jogos pagassem as despesas dos próprios jogos. Conseguia 
pagar a despesa da arbitragem, dos seguranças, era o que 
conseguia. (Entrevistado ROQUE, 2019)

Quadro 12  Planos de 
Sócio-torcedor no NBB12 
(2019/2020)47. Fonte: Sites 
dos clubes. Autoria própria.

47.   Na data em que a pes-
quisa foi realizada, Rio Claro 
e Brasília não possuíam site 
oficial, e o São José informou 
um site que não funcionava. 
As informações sobre os pro-
gramas de sócio-torcedor de 
Rio Claro e São José foram 
conseguidas nos seguintes 
endereços: http://saojose-
basquete.eusoutorcedor.com.
br/ e http://rioclarobasquete.
eusoutorcedor.com.br.
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Ao longo da última década sob a gestão da LNB, quase a totali-
dade dos clubes implantaram a cobrança de ingressos em suas 
partidas, e quase uma dezena deles percebeu que a fidelização 
de torcedores por meio do de programa de sócio-torcedor pode 
ser uma eficiente ferramenta de receitas, além de proporcionar 
que os torcedores demonstrem sua identificação com o clube 
como apregoa Galatti (2010).

Ainda que não contemple a totalidade dos clubes, é 
nítida a percepção de crescimento progressivo da exploração 
dos ingressos como fonte de receita para os clubes. O lado 
positivo nos valores reduzidos proporcionados pelos ingres-
sos indicados pelo público médio no basquete brasileiro é a 
existência de um potencial significativo a ser explorado, tanto 
pela distância para se preencher a capacidade dos ginásios que 
sediam as partidas, quanto pelos números de simpatizantes da 
modalidade que não foram convencidos a ir assistir às partidas 
nos ginásios, e, em um contexto econômico mais desenvolvido, 
pode-se pensar em oferecer produtos de valor agregado, como 
locais VIP, camarotes, dentre outras possibilidades que ensejam 
cobrar um valor maior por este tipo de serviço.

 Ao lado da venda de ingressos, outra fonte de receita 
tradicional no esporte profissional é a venda de produtos li-
cenciados, tais como camisetas, bermudas, bonés, chaveiros, 
canecas e outros adereços que estampem a logomarca do clube.

A razão pela qual a indústria do licenciamento no Brasil ainda 
não atingiu os patamares que o tamanho do mercado anuncia 
é muito mais o descaso das autoridades com a pirataria e com 
as vendas clandestinas do que qualquer outra coisa. Quando 
as empresas de licenciamento de outros países vêm ao Brasil 
para conhecer o mercado (sempre muito entusiasmadas 
com um mercado de 170 milhões de pessoas aficionadas por 
esporte) e se deparam com duas dezenas de vendedores 
ambulantes em torno dos estádios em dias de jogos, elas se 
empolgam por alguns minutos. Logo depois, quando lhes é 
explicado que todos aqueles vendedores estão negociando 
produtos-piratas que não pagam royalties eles começam a 
entender por que o Brasil não figura entre os países nos quais 
o licenciamento não fatura como deveria.

Se o futebol, esporte mais popular do país, apresentava carên-
cia, não é de esperar um panorama diferenciado nas demais 
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modalidades olímpicas. No basquete, este é um segmento que 
os clubes estão explorando pouco. Considerando que não há 
viabilidade de se mapear documentalmente como era a atu-
ação das equipes em relação à comercialização de produtos 
licenciados nas temporadas anteriores, nos preocupamos em 
mostrar o retrato do que acontece atualmente.

Por isso, amparados na análise dos sites dos clubes 
participantes do NBB12 (2019/2020), verificamos o seguinte: 
das 16 equipes participantes do NBB12, apenas oito possuem 
um espaço para comercializar seus produtos, e, para tornar 
ainda mais crítico, dessas oito equipes, apenas três possuem 
produtos específicos do basquete: Bauru, Franca e Botafogo. As 
outras cinco vendem produtos licenciados mas impulsionados 
pela força do futebol, caso do Corinthians, Flamengo e São Paulo, 
ou não foi possível identificar os produtos comercializados, caso 
de Minas Tênis e Pinheiros (Quadro 13).

Dois estudos sugerem algumas causas que desmotivam 
os clubes a tentar investir nesta seara. No primeiro deles, um 
dos dirigentes de Franca entrevistado por Tonin e Santana (2016, 

p. 1606) sugere não haver um público consumidor de produtos 
licenciados tão significativo para o investimento necessário:

[...] de acordo com o entrevistado há uma dificuldade de imple-
mentação da ideia. Porque (os torcedores) não tem interesse. 
Igual nós falamos, a loja teve um custo gigantesco. Era linda e 
olha aqui o tanto de caixa. Não vende. É porque é assim... Eu 
não sei... Mas no basquete... Primeiro, não é um público tão 
grande quanto no futebol. Segundo, você comprou uma vez, 
você não vai comprar mais o resto do ano, porque a camiseta 
não troca a cada mês. Não tem muita variedade pra pessoa 
comprar. Então ela comprou uma vez. Ela vai ficar com essa 
camiseta dois, três anos, sem comprar outra.

A falta de opções pode ser um fator limitador nas vendas, e a 
comparação com o futebol, apesar de ser verdadeira, não pode 
ser motivo para não investir nessa fonte de receita. O segundo 
estudo tratou os fatores que influenciam os consumidores do 
esporte-espetáculo em Brasília, e detectou que o problema 
do insucesso nas vendas de produtos licenciados seria a sua 
distribuição, pois o único local para as vendas era no interior 
do ginásio (CORREIA, 2014).
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Clube Tipo de empreendimento Produtos comercializados

Cearense Não possui Não tem

Bauru Loja online Regata, polos, bermuda, vestido, chaveiro, caneca e boné

Botafogo Loja online Camiseta e bermuda de basquete e mais de uma 
dezena de produtos

Brasília Não possui Não tem

Corinthians Loja online Mais de uma dezena de produtos, mas não comercializa o 
uniforme oficial do basquete

Flamengo Lojas online e físicas Mais de uma dezena de produtos, mas não comercializa o 
uniforme oficial do basquete

Franca Loja online e loja física Pulseira, camiseta casual, polo, vestido, camiseta oficial de 
jogo, agasalho, chaveiro

Minas Tênis 2 lojas físicas e 1 online Produtos institucionais, mas não foi possível identificar quais

Mogi Não possui Não tem loja online e no site não tem possibilidade de comprar

Pato Branco Não possui Não tem

Paulistano Não possui loja online Não tem

Pinheiros Loja física Não é possível identificar os produtos comercializados

Rio Claro Não possui Não tem

São José Não possui Não tem

São Paulo Loja online Mais de uma dezena de produtos, mas não comercializa o 
uniforme oficial do basquete

Unifacisa Não possui Não tem

Embora possa não levantar recursos financeiros de grande 
monta, como acontece com a NBA ou com as equipes de futebol, 
ainda assim esta é uma fonte que não pode ser desprezada 
pelos clubes, sobretudo porque a venda de produtos auxilia na 
divulgação da imagem da equipe e de seus parceiros comerciais 
como apontado por Costi et al. (2015):

[...] a ausência de produtos relacionados a atletas e equipes da 
LNB dificultam o processo de desenvolvimento e consolidação 
da modalidade, o que pode ser sugerido para a organização. 
Com isso, o público interessado passaria a divulgar de forma 
mais ampla atletas, equipes, aumentando visibilidade de 

Quadro 13  Comercializa-
ção de produtos licencia-
dos por times do NBB12 
(2019/2020). Fonte: Site dos 
clubes. Autoria própria.
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patrocinadores e com isso uma maior geração de recursos 
e valores para a modalidade em nosso país. 

O pensamento é corroborado por Ferreira (2019) em seu  
depoimento: 

É que não é significativo em termos financeiros ainda o 
royalties da venda de camisa, mas é um serviço importante 
porque isso também agrega valor. Você vê assim, por jogo lá 
está vendendo 70, 80 camisas e você vê muitos torcedores 
uniformizados do time. Isso aí ajuda na venda da imagem, 
não necessariamente financeira, embora seja uma entrada 
de dinheiro, mas também esse serviço licenciado. Hoje a 
gente tem até um isotônico com a marca Franca Basquete, 
um fabricante que propôs fazer isso. 

Apesar de a consulta ao site do Mogi não demonstrar a exis-
tência de comercialização de produtos licenciados, Janka-
vski e Drska (2017) relatam que o clube vende cerca de três 
mil camisetas por temporada e, inclusive, tem uma loja física 
inaugurada em 2016, em parceria com a confecção esportiva 
Overtime. Outra iniciativa que mostra a organização de Mogi 
neste aspecto foi o lançamento de uma cerveja artesanal com 
sua marca, a Jagua Beer (MOGI..., 2019).

 A venda dos direitos de transmissão dos NBBs é nego-
ciada diretamente pela LNB com as parceiras de mídia, de modo 
que o valor acordado é repassado direto à LNB para custear 
suas despesas. No caso de as receitas serem superiores às 
despesas, a LNB tem assumido parte das despesas operacio-
nais dos clubes, em vez de dividir entre os mesmos, em função 
do entendimento de que os valores financeiros não podem ser 
divididos entre as equipes sob a chance de ser compreendido 
como divisão de lucros e descaracterizar a LNB como entidade 
sem fins lucrativos.

Assim, distintamente do futebol, no basquete brasileiro 
os direitos de transmissão das partidas não é uma fonte de 
receita significativa para os clubes. Ela apenas contribui na ex-
posição dos parceiros comerciais dos clubes quando transmite 
as partidas do NBB.

Um mecanismo do poder público para fomentar o es-
porte é o uso de renúncias fiscais para criar leis de incentivo ao 
esporte, em âmbito municipal, estadual e federal. Consultando 
site dos clubes participantes do NBB12 (2019/2020), pudemos 
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obter informações sobre os clubes que se valeram desta inicia-
tiva ou não. Ressalta-se que não foi possível analisar as equipes 
de Brasília e Rio Claro, por não terem indicado um site oficial de 
seu clube na página da LNB, e de São José, pois o site indicado 
não funcionou. Pode haver alguma discrepância, caso algum 
dos clubes analisados possua projetos incentivados, mas não 
tenha exposto essa condição no seu site oficial. Outra limitação 
foi delimitar se o projeto incentivado já estava encerrado, em 
andamento ou ainda em fase de captação. Todavia, o interesse 
é verificar se os clubes de basquete procuram utilizar esta fonte 
de financiamento ou não.

Os recursos destas leis não podem ser aplicados no 
basquete profissional, mas podem servir para custear despesas 
das categorias de base e projetos sociais, que indiretamente 
auxiliam ou poderiam auxiliar na arrecadação de recursos finan-
ceiros para a modalidade. É a perspectiva de que os praticantes 
da modalidade e seus familiares passem a ser potenciais tor-
cedores e consumidores dos produtos do espetáculo esportivo, 
seja tornando-se um torcedor no ginásio, dando audiência nas 
transmissões ou, ainda, comprando produtos licenciados.

Em consulta aos sites das equipes, verificamos que os 
clubes socioesportivos Pinheiros, Paulistano e Minas Tênis, bem 
como os clubes de futebol Corinthians, Botafogo e Flamengo, 
estão no grupo dos clubes que exploram estes incentivos. Des-
tas duas categorias, a exceção foi o São Paulo. Pelo lado dos 
clubes especializados em basquete, a lógica é inversa.

Apenas Bauru possui projeto incentivado na Lei Federal, 
e Franca, que relata a parceria com a Fundação de Esportes, 
Artes e Cultura, por meio de uma cooperação técnica para 
desenvolver as categorias de formação (Quadro 14).

Em síntese, a forma despretensiosa como os clubes 
exploram as inúmeras fontes de receita, quando exploram, con-
forme os dados empíricos nos mostraram, é um ponto crítico, 
haja vista a necessidade de uma visão mais empreendedora 
para os integrantes de um ambiente em que a longevidade não 
é uma rotina. Ferreira (2019) aponta que as decisões estraté-
gicas dos dirigentes são equivocadas, por não priorizarem a 
sustentabilidade financeira, por meio de um plano de negócio 
melhor estruturado:

Os investimentos são muito generosos para contratação de 
jogadores e comissão técnica, e eles são pouco inteligentes 
para marketing na minha opinião, para marketing e divul-
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gação do clube. Sem isso você não vive. Você não vive sem 
marketing. Não adianta ter um time muito bom, sem uma boa 
estrutura de venda desse clube para se viabilizar. Senão você 
vai sempre depender de grandes patrocínios. 

Clube Não possui Lei Federal Lei Estadual Outra

Cearense x

Bauru x

Botafogo x

Brasília

Corinthians x x

Flamengo x

Franca x

Minas Tênis x x

Mogi x

Pato Branco x

Paulistano x x

Pinheiros x

Rio Claro

São José

São Paulo x

Unifacisa x

Na mesma direção, Domenici (2019) critica a falta de visão em-
presarial dos dirigentes esportivos brasileiros que priorizam 
a formação da equipe em detrimento do planejamento e da 
busca pelo lucro:

[...] é uma coisa importante a ser dita, e nova. O esporte 
brasileiro, e o argentino, e o mexicano, e o esporte de uma 
forma em geral, isso não inclui os americanos que eles en-
tendem isso. Aqui a finalidade de uma equipe quando você 
funda, forma ela, é formar a equipe. Então você contrata o 
técnico, contrata os jogadores, fisioterapeuta, preparador 
físico etc. Montou a equipe. Aí vai atrás de patrocínio, às 
vezes o patrocínio é por um atendimento político ou ele é 

Quadro 14  Relação dos clu-
bes com as leis de incentivo 
ao esporte48. Fonte: Sites 
dos clubes. Autoria própria.

48.   As equipes de Brasília 
e Rio Claro não tinham sites 
indicados no site oficial da 
LNB, e o site indicado pelo 
São José não funcionou.
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uma amante da modalidade na cidade. O cara gosta, é um 
mecenato. Normalmente é isso. Está errado. A finalidade 
não pode ser a equipe. A finalidade de qualquer negócio é 
lucro. Ah, mas eu não posso dividir lucro. Compra cadeiras 
novas para seu ginásio. Põe lanchonetes novas. Pague 
mais aos gestores, distribua. Não pode distribuir lucro? 
Contrata outro jogador, enfim, melhore a condição de seu...
mas o fim tem que ser lucro. 

O ponto convergente dos relatos dos dirigentes e das informa-
ções analisadas neste estudo é a necessidade da melhoria da 
gestão dos clubes. Boa parte deles, embora tenha uma estrutura 
de recursos humanos para a parte técnica profissionalizada, 
carecem tratar com mais zelo os demais departamentos, que, 
em última análise, são os responsáveis diretos e indiretos em 
elevar a captação de recursos para o clube.
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LIGA FORTE, 
CLUBES FRACOS? 
Liga forte, clubes fracos? A frase é recorrente no meio espor-
tivo, motivada pela percepção que os agentes do subcampo 
do basquete brasileiro têm sobre a LNB e os clubes a ela filia-
dos. O entendimento da LNB como entidade forte pode estar 
relacionado à organização e condução das atividades, consi-
derada exemplo para as demais entidades organizadoras de 
competições esportivas. Por outro lado, a sugestão de que os 
clubes são fracos envolve a percepção da existência de certa 
precariedade na atuação de alguns deles em um ambiente 
altamente profissionalizado.

Essa visão do senso comum carecia de dados empíri-
cos para ser debatida do ponto de vista científico/acadêmico. 
Seguindo esse fio condutor, elencamos como problema deste 
estudo: em que medida o nível de organização da LNB e dos 
clubes afetam o processo de espetacularização no subcampo 
do basquete brasileiro? 

Considerando que nossa pesquisa foi pautada na hi-
pótese de haver uma entidade como a LNB atuando de forma 
exemplar, especialmente pela capacidade de mercantilizar e 
organizar o campeonato nacional de basquete e pela profissio-
nalização das áreas técnica, de marketing, de comunicação e 
financeira da entidade, e ainda assim o basquete brasileiro ter 
sua espetacularização prejudicada em função da heterogenei-
dade estrutural dos clubes participantes do NBB, analisamos 
essas duas entidades, LNB e clubes, a fim de verificar em que 
medida suas estruturas se profissionalizaram e proporciona-
ram a mercantilização e espetacularização no subcampo do 
basquete brasileiro.

Em relação ao primeiro elemento da hipótese, o desen-
volvimento da discussão nos sugeriu ser verossímil confirmar 
que a LNB é uma instituição com seus departamentos devida-
mente profissionalizados e atuando com crescente competência 
na direção de espetacularizar o basquete brasileiro. Esta afir-
mativa é amparada nos argumentos que passaremos a discorrer.

Comercialmente, a atuação da LNB no mercado espor-
tivo, durante esse período de pouco mais de 12 anos, envol-
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veu a ampliação do número de parceiros comerciais de forma 
consistente e longeva, nomeadamente após a contratação de 
Álvaro Cotta e da parceria com a NBA. A elevação progressiva 
das receitas financeiras, demonstrada nos balanços anuais, 
mostra como foi aumentado o potencial de mercantilizar o 
basquete brasileiro. Essa informação é ainda mais relevante 
quando a confrontamos com o contexto de crise econômica 
que o país atravessou nesse período, ou seja, em tempos de 
retração econômica, a LNB conseguiu atrair novos parceiros 
e reter os antigos.

Na questão de exposição da competição, a LNB tem 
estado à frente de seus concorrentes, seja pelo volume de 
informações veiculadas em suas mídias sociais, seja pelas estra-
tégias inovadoras. Os crescentes indicadores das redes sociais, 
assim como quantidade de horas a que o NBB tem sido exposto 
nas diferentes mídias, a credenciam como forte concorrente 
ao posto de segunda modalidade preferida pelos brasileiros. 

Essas duas questões, comercial e exposição, em boa 
medida decorreram de algumas ações estratégicas: 1) a produ-
ção de conteúdo próprio pela equipe da LNB, que aumentou a 
quantidade de informações para o torcedor e simpatizante da 
modalidade e possibilitou que a LNB fornecesse seu próprio 
material a seus parceiros de mídia, impulsionando a exposição 
da competição e de seus principais atletas; 2) a adoção do 
modelo de multiplataforma, que permitiu a transmissão de 
100% das partidas do NBB12 com produção da equipe de comu-
nicação da LNB e ofereceu ao torcedor do basquete brasileiro 
possibilidades de ter acesso a todos os jogos da temporada 
por diferentes plataformas.

Também é necessário destacar as transformações na 
organização do NBB, proporcionadas pelo crescente nível de 
exigências no regulamento da competição, que o tornam o 
modelo para as demais modalidades. A criação de competições 
como a Liga Ouro, a LDB, o Jogo das Estrelas, o Interligas e a 
Super 8 denota a preocupação em desenvolver a modalida-
de, seja preparando novos agentes (atletas, técnicos, árbitros, 
estatísticos, dirigentes), seja buscando espaços no mercado 
esportivo ou, ainda, oferecendo oportunidades de intercâmbio 
internacional para seus filiados.

Por fim, o modelo de gestão compartilhada, em que os 
dirigentes de clubes filiados têm um peso decisivo nas escolhas 
das estratégias, e a transparência financeira que estruturam 
a LNB mostraram-se muito importantes para a credibilidade 
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da entidade e da competição perante a comunidade esportiva, 
ao empresariado e aos meios de comunicação.

Estes argumentos mostram uma entidade burocratica-
mente bem organizada e constituída por profissionais de des-
taque em suas especialidades; todavia, os números financeiros 
do NBB, ainda que possam se destacar dentre as competições 
nacionais, excetuando o futebol, são modestos quando com-
parados aos de algumas ligas europeias. Parece que um dos 
grandes desafios que a LNB enfrentará é o de subir o pata-
mar de comercialização do basquete brasileiro, pelo aumento 
do público pagante, da elevação do tíquete médio, da venda 
de direitos de transmissão a valores mais expressivos, e da 
contratação de número maior e de mais qualidade dos atle-
tas responsáveis pelo espetáculo. No entanto, essa situação 
deve ser relativizada, pelo pouco tempo de existência da LNB 
e pelas transformações que a mesma provocou no subcampo 
do basquete brasileiro neste restrito espaço de tempo.

A parcela dos entraves para o crescimento citado ad-
vém do poder de compra do brasileiro e da cultura monoes-
portiva do Brasil; contudo, boa parte está relacionada com a 
forma como os clubes estão enfrentando esse momento, que 
passamos a relatar.

 Assim, retomando o segundo elemento da hipótese, 
os dados da pesquisa nos confirmaram a hipótese sugeri-
da, de que o basquete brasileiro tem sua espetacularização 
prejudicada pela heterogeneidade estrutural dos clubes par-
ticipantes do NBB.

Percebeu-se que nos três segmentos propostos, clu-
bes de futebol, clubes socioesportivos e clubes especializados 
em basquete, é viável a sua sustentabilidade, perenidade e 
excelência na performance, isto é, existem clubes represen-
tando estes três modelos com uma estrutura mais organizada 
administrativamente e estável. Flamengo, Paulistano e Franca 
podem ser citados como exemplos de cada categoria. Portanto, 
parece admissível compreender não ser esse o componente 
que prejudica a espetacularização do basquete. Esses três di-
ferentes tipos de clubes podem conviver sem prejuízo ao êxito 
da competição/modalidade.

Dentre os aspectos analisados, a heterogeneidade que 
potencializa o desnivelamento da competitividade está relacio-
nada sobretudo às estruturas internas e à forma de mercanti-
lizar o basquete. Verificando os dados da pesquisa referentes 
à área comercial e de marketing, e respeitando as particu-
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laridades do contexto social de cada instituição, percebe-se 
que alguns clubes não exploram a diversidade de receitas, ou 
o fazem de maneira bem acanhada, beirando o amadorismo. 
Nesses casos, deve-se considerar que os clubes podem estar 
em momentos distintos em seus processos de profissionaliza-
ção, e isso também afeta a maneira como eles irão comercia-
lizar o espetáculo. E, mais uma vez, ressaltamos que há de se 
levar em consideração as particularidades e idiossincrasias 
inerentes a cada tipo de clube, que permitem ou inibem de-
terminadas práticas.

A espetacularização da modalidade é afetada sobrema-
neira pela frágil sustentabilidade financeira de alguns clubes, 
que têm suas receitas subordinadas a uma única fonte. Por 
exemplo, os clubes especializados em basquete devem evitar 
dependência de recursos de prefeitura ou de um percentual 
grande de apenas um patrocinador. Os clubes de futebol, da 
mesma maneira, não podem planejar as atividades da sua 
equipe de basquete com exclusivo financiamento dos recursos 
provenientes do futebol, e os clubes socioesportivos, por sua 
vez, não podem ficar subordinados às receitas advindas das 
contribuições dos associados. São três formas que tornam as 
equipes de basquete vulneráveis à vontade de um governante 
político ou de dirigente de clube, como a citada situação viven-
ciada pelo Vasco, por exemplo. No lado oposto, as equipes que 
têm conseguido longevidade geralmente utilizam duas ou mais 
fontes de receitas, de modo que, se uma delas se extinguir ou 
diminuir bruscamente, o outro os outros meios de arrecadação 
sustentam a equipe.

No âmbito das fontes de receitas possíveis de empreen-
der, os dados da pesquisa explicitaram formas divergentes de 
comercializar o basquete. Alguns clubes mostraram condições 
de conciliar o patrocínio de cerca de duas dezenas de empresas 
e de fidelizar os seus simpatizantes por meio de programas 
de sócio-torcedor, situação vivenciada sobretudo nos clubes 
especializados em basquete. Na direção oposta, outros clu-
bes apresentaram número de parceiros bem mais modesto e 
não exploravam a venda de ingressos para toda a temporada 
como forma de angariar receitas, fato mais comum em clubes 
socioesportivos e clubes de futebol.

Percebeu-se, também, que alguns clubes não explo-
raram as leis de incentivo ao esporte e a venda de produtos 
licenciados, notadamente verificado nos clubes especializados 
em basquete. Já os clubes de futebol e socioesportivos, na 
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grande maioria, conseguem captar recursos via leis de renúncia 
fiscal e, com relação à venda de produtos licenciados destes 
dois grupamentos, não é possível designar se são produtos que 
geram receita para o time de basquete.

Conseguir pulverizar a arrecadação por todos estes 
mecanismos é um desafio gerencial. O fato de poucos clubes 
conseguirem não deve ser motivo para acusar os dirigentes 
dos demais clubes de falta de competência e/ou de espírito 
empreendedor; antes, é recomendável compreender o espaço 
social, as normativas que podem impedir determinadas ações, 
as prioridades de cada instituição, a viabilidade técnica e fi-
nanceira etc., para tentar reverter o quadro. Mas, de qualquer 
forma, pelos depoimentos obtidos, os dirigentes da LNB e dos 
clubes já identificaram como prioritária a necessidade de me-
lhorar a gestão, especialmente no sentido de administrar o 
basquete como um negócio.

Concluímos também ser positiva a relação entre a comu-
nicação da equipe e as possibilidades de mercantilização, seja 
por meio dos sites, das redes sociais ou das transmissões de 
partidas. Dito em outras palavras, os clubes que conseguem 
números expressivos nestes três segmentos demonstram ao 
mercado terem potencial de alcançar um público maior e, assim, 
aumentam as chances de conseguirem parceiros comerciais.

Dentre os clubes que não possuem sites ou têm, mas 
estes não funcionam, todos pertenciam à categoria de clubes 
especializados em basquete. Os demais clubes especializados 
em basquete possuem sites exclusivos para informações das 
atividades dos seus times, diferentemente da maioria dos clu-
bes de futebol e socioesportivos, nos quais o basquete tinha 
espaço reduzido para a comunicação com seus simpatizantes, 
quesito que fragiliza o potencial de comercialização.

O volume de seguidores e conteúdo produzido nas re-
des sociais também mostra muita discrepância e dificuldade 
de análise no que tange ao basquete. Clubes de futebol e clu-
bes socioesportivos, apesar de, muitas vezes, terem números 
elevados de seguidores e postagens, estes não são exclusivos 
do basquete, isto é, o volume alto não reflete a popularidade 
desse esporte. Dentre os clubes especializados em basquete, 
os mais tradicionais têm volume de seguidores e de posta-
gens mais elevados, e os clubes com menor tempo de filiação 
à LNB apresentam números pouco expressivos em relação 
aos demais, o que nos leva a concluir que o maior tempo de 
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existência é um fator que pesa favoravelmente na busca por 
parceiros comerciais.

Analisando a quantidade de transmissões das partidas 
ao longo dos últimos anos, percebeu-se que os clubes com 
melhor classificação na temporada regular eram mais contem-
plados. Embora seja uma questão mercadológica de interesse 
dos parceiros de mídia, reforçava a exposição dos melhores 
classificados e consequentemente aumentava o seu potencial 
de mercantilização.

 Em relação à estrutura física e de recursos humanos, 
clubes especializados em basquete, em sua totalidade, utilizam 
espaços públicos para sediar suas partidas, e os demais, na 
sua maioria, valem-se de ginásios próprios. Nas duas situa-
ções, relata-se precariedade e necessidade de melhorias. A 
capacidade mínima dos ginásios estipulada em mil pessoas 
exigida em regulamento, se é modesta para quem mira ser a 
segunda modalidade preferida do brasileiro, fica ainda mais 
crítica quando nem estes ginásios menores têm sua capacidade 
total utilizada. O tamanho das comissões técnicas foi o aspecto 
menos destoante entre os clubes e, em especial, no tocante à 
quantidade de profissionais, o resultado foi bem próximo entre 
todos os clubes.

Diante destas informações, concluímos que a hetero-
geneidade das estruturas, que trazem prejuízo à competição e 
ao subcampo do basquete brasileiro, está relacionada à falta 
de profissionalização dos departamentos e da estrutura física 
de alguns clubes, conforme expusemos, e, quando confron-
tados com outros clubes com seus diversos departamentos 
profissionalizados e gestão financeira bem sustentável, pro-
vocam desnivelamentos que, por sua vez, podem pôr em risco 
a viabilidade financeira dos clubes menos estruturados e, por 
conseguinte, diminuir a credibilidade da competição e seu po-
tencial de mercantilização.

Sendo mais preciso, a heterogeneidade que atravanca o 
processo de mercantilização e espetacularização do basquete 
brasileiro passa pela profissionalização, sobretudo, a profissio-
nalização da gestão como um todo, a qual se inter-relaciona 
com os resultados esportivos, com a comunicação entre clubes, 
seus torcedores e consumidores e pela atuação dos funcio-
nários que planejam, comercializam, entregam e avaliam as 
propriedades de marketing, atraindo receitas para financiar 
as atividades do clube.
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Embora os dirigentes sejam unânimes em argumentar 
que “a Liga são os clubes”, ao confrontarmos os dados das 
duas estruturas, elas se revelaram dissonantes, sobretudo em 
função da heterogeneidade das estruturas dos clubes.

No entanto, não é possível desvencilhar os bons resul-
tados da LNB dos clubes participantes dos NBB, uma vez que 
os mesmos contribuem na construção deste cenário. Primeiro, 
porque a LNB foi criada para defender os interesses dos clubes, 
e suas decisões até hoje são tomadas por um colegiado de diri-
gentes, ou seja, a atuação da LNB é pautada para pôr em prática 
as decisões tomadas na reunião dos dirigentes executivos da 
Liga e dos dirigentes responsáveis pelos clubes.

Embora muitos clubes ainda careçam de profissionalizar 
sua gestão como um todo, ou pelo menos alguns de seus de-
partamentos, a fim de potencializar as fontes de receitas, são 
inegáveis as progressivas melhorias dos clubes, da LNB e do 
NBB no período estudado, reforçando que o contínuo aumento 
dos indicadores financeiros, seja em receita, seja em número 
de patrocinadores, aconteceu em tempos de crise econômica 
no país e num prazo relativamente curto, 12 anos, sobretudo 
ao recordarmos que as ligas europeias são bem mais maduras. 

A inter-relação entre LNB e clubes também pode ser 
percebida ao verificarmos que um ponto convergente na análise 
dos departamentos da LNB foi a preocupação da instituição 
em capacitar os agentes que trabalham nos clubes por meio 
de cursos, encontros, palestras com especialistas de destaque 
em cada área, a fim de que estes dirigentes possam incorpo-
rar permanentemente as melhores práticas em suas funções, 
tornando rotineiras e inconscientes as ações apreendidas. Em 
certa medida, pode ser entendida como uma lei social deste 
subcampo, a qual garante a reprodução do habitus por meio 
destes treinamentos.

Identificamos também alguns pontos em que a espe-
tacularização da modalidade foi estimulada pela LNB em seus 
regulamentos e decisões, ficando, no entanto, dependente da 
ação dos clubes.

O primeiro deles refere-se à qualidade do espetáculo 
esportivo e à sua dependência de atletas de performances 
técnicas de nível superior. Nesse sentido, ciente da carência 
de um quantitativo suficiente de atletas de alto nível, a LNB 
tomou duas atitudes para a temporada do NBB12 (2019/2020): 
a abertura para contratação de quatro atletas estrangeiros e 
a obrigatoriedade dos clubes participantes do NBB de esta-
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rem inscritos na LDB a partir de 2021. A primeira alternativa 
pode trazer resultados mais imediatos, enquanto os efeitos da 
segunda opção têm uma perspectiva de médio e longo prazo.

Outro ponto que provocará certo desconforto à LNB no 
futuro próximo será a falta de proximidade com as equipes que 
conquistarem o direito ao acesso na próxima temporada, NBB13 
(2020/2021), distintamente da relação desenvolvida com os 
clubes da Liga Ouro. Quando se responsabilizava por organizar 
a segunda divisão, a LNB impunha seus padrões de conduta 
aos participantes, os quais já iam se preparando para cumprir 
as exigências de um NBB. Além disso, proporcionava contato 
direto com os dirigentes destes clubes por pelo menos uma 
temporada antes do ingresso deles em um NBB. Cabe agora 
à LNB encontrar um mecanismo para a transição ser menos 
traumática aos clubes que conquistarem o direito ao acesso 
por meio do campeonato promovido pela CBB.

Por fim, a adoção do conceito multiplataforma pela LNB 
foi uma das ações mais impactantes para a competição, para a 
Liga e para os clubes, especialmente a partir de 2019, quando 
100% das partidas passaram a ser transmitidas; entretanto, é 
necessário que os dirigentes dos clubes consigam transformar 
a aumentada exposição na mídia em melhores negociações com 
potenciais patrocinadores.

Embora não tenha sido foco deste estudo, a pesquisa 
permitiu-nos algumas conclusões complementares que vão 
além dos objetivos/hipóteses inicialmente traçados.

A primeira delas vai na direção de considerar o basquete 
brasileiro com alto grau de espetacularização, pois, a despeito 
de a LNB ter apenas pouco mais de 12 anos de existência e 
alguns poucos clubes filiados à LNB carecerem de incrementar 
suas estruturas, sobretudo aquelas ligadas à mercantilização 
dos espetáculos esportivos, parece possível reconhecer as 
mudanças significativamente positivas ao longo deste período 
e perspectivar que a tendência é a intensificação das relações 
comerciais no interior do subcampo do basquete brasileiro. 
Nesse sentido, chama-nos a atenção uma certa contradição, 
pois vemos um discurso recorrente de que a LNB é um modelo 
de sucesso para as demais modalidades esportivas do Brasil e, 
ainda assim, mesmo sendo permitido pela legislação, a maioria 
dos esportes não seguiu o mesmo caminho, tendo optado por 
manter o vínculo ao tradicional modelo federativo.

Uma das contribuições acadêmicas deste estudo foi o 
avanço na discussão sobre a espetacularização do esporte, ao 
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mostrar que a profissionalização, mercantilização e espetacula-
rização de uma modalidade ou evento não devem ser entendidas 
como etapas estanques e progressivas, e sim como processos 
fluidos e com intensidades próprias em cada modalidade e con-
texto. Além disso, a possibilidade de analisar os participantes 
de uma competição esportiva utilizando uma tipologia de suas 
características ainda não havia sido proposta na literatura e, 
ao fazê-lo, estamos favorecendo possíveis comparações com 
outras modalidades ou contextos, pois mostra onde e como 
estas entidades esportivas se aproximam ou se distanciam.

Também foi possível vislumbrar um modelo de mercan-
tilizar e espetacularizar o basquete à brasileira, que se inspira 
e implanta ações parecidas com as da liga norte-americana, 
mas tem de se adaptar ao contexto econômico e cultural bra-
sileiro e inovar.

Esse jeito brasileiro de mercantilizar e espetacularizar o 
esporte leva em conta fatores como: a distinção das entidades 
de prática esportiva, representada por franquias empresariais 
nos Estados Unidos e por clubes associativos sem fins lucra-
tivos no Brasil, que em parte explica a dificuldade financeira 
enfrentada por alguns clubes; o menor poder de compra do 
brasileiro em comparação aos consumidores de nações eco-
nomicamente mais desenvolvidas, onde o consumo esportivo 
encontra possibilidades aumentadas de atuação; o uso dos 
recursos públicos para fins particulares, tão comum na cultura 
patrimonialista brasileira; a dificuldade de atuar em um mer-
cado onde a cultura esportiva não é tão arraigada e a mono-
cultura do futebol predomina; a frágil fiscalização de produtos 
licenciados, que facilita a pirataria dos mesmos; e a situação 
precária de boa parte dos ginásios esportivos, que afasta a 
possibilidade de agregar valor aos serviços neles oferecidos.

Assim, distintamente do modelo das ligas esportivas de 
países de capitalismo mais avançado, em que a participação 
estatal não existe ou é mínima, no caso do basquete brasileiro 
ainda é possível detectar apoios financeiros e estruturais das 
organizações públicas. Não obstante os dados apontem uma 
diminuição na dependência de recursos públicos, ela ainda 
persiste e, mesmo indiretamente, beneficia os clubes e LNB.

Mesmo com tantos indícios de crescimento e das po-
sições protagonistas ocupadas pela LNB e clubes no campo 
esportivo, sustentados nas discussões teóricas, apontamos 
sugestões de algumas ações a serem implantadas pelos agentes 
representantes das instituições esportivas integrantes do sub-
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campo do basquete. Antes, porém, indicamos que as propostas 
têm a intenção de fomentar novas iniciativas e estar cientes da 
existência de restrições legais, estatutárias e orçamentárias 
que por ventura impeçam de colocar as ações em prática, pois 
a realidade e características dos clubes são distintas entre si.

Na área técnica, as primeiras propostas tentam contri-
buir para tornar a competição mais equilibrada e, consequen-
temente, mais atrativa aos olhos de torcedores e parceiros 
comerciais, e, em certa medida, tenta impedir a reprodução 
social ou, ao menos, diminuir o impacto da mesma. Os estudos 
de Foster, O’Reilly e DÁvila (2016) e de Andreff (2011) embasam as 
primeiras sugestões.

 A primeira proposição, amparada no modelo norte- 
-americano, seria a inclusão de um teto de gastos com o elenco, 
pelo qual se imporia, às equipes que ultrapassarem um valor 
pré-determinado, uma taxação, e os recursos obtidos seriam 
rateados entre os demais clubes, ou entre os clubes com menor 
folha salarial de atletas. A forma de controle do quanto cada 
equipe investe na contratação de jogadores teria de ser estu-
dada, pois sabe-se que, ao implantá-la, existe a possibilidade 
de as equipes tentarem burlar essa normativa.

A segunda alternativa, inspirada no draft da NBA e 
adaptada ao NBB, seria autorizar as equipes pior classifica-
das na temporada anterior a contratarem um número maior 
de estrangeiros em relação às demais equipes. Por exemplo, 
as três equipes pior classificadas teriam o direito de contratar 
um ou dois estrangeiros a mais que as outras. A lógica dessa 
abertura é que, a custos menores, é possível contratar estran-
geiros com potencial de performance igual ou superior ao dos 
atletas brasileiros, ou seja, gastando menos, talvez se consiga 
montar uma equipe mais competitiva. Embora as sugestões 
sejam utilizadas em ligas fechadas, parece viável transferir 
para ligas abertas como a LNB.

A terceira sugestão é fruto de observação e tem o in-
tento de fortalecer as equipes pior classificadas na temporada 
anterior. A LNB poderia criar mecanismos de intercâmbio in-
ternacional para que estas equipes também pudessem obter 
uma ampliação da exposição, possibilitando melhores condições 
para negociar com seus parceiros e patrocinadores.

Na área comercial, ainda que o modelo seguido seja o da 
NBA, no qual os uniformes só podem ter um pequeno espaço 
destinado à publicidade e as quadras de jogo são isentas de 
marcas e logotipos de produtos, por ter uma situação econô-



Li
ga

 fo
rt

e,
 c

lu
be

s 
fr

ac
os

?

232

mica e cultural distinta, a sugestão é um estudo para viabilizar 
mais espaços para os clubes comercializarem junto a parceiros 
e, para que os mesmos tenham mais uma linha de receitas 
significativa e diminuaindo as probabilidades de paralisação 
das atividades da equipe profissional. Seria algo mais próximo 
ao desenvolvido pela Liga Italiana de Basquete, Lega Basket, 
nos pisos das quadras de sua competição.

Em qualquer um dos segmentos, clubes de futebol, clu-
bes socioesportivos e clubes especializados, a sugestão para 
potencializar a perenidade das equipes é a ampliação das fontes 
de receitas e sua melhor distribuição, ou seja, pulverizar as 
receitas para não ficarem dependentes de uma ou outra, pois, 
em caso de dificuldade de arrecadarem em uma categoria, as 
demais fontes de receita se encarregam de suprir a ausente.

Pensando nesse sentido, sugere-se aos os clubes ex-
plorar os dias de jogos e receitas vinculadas a eles (match 
day), tal como o estacionamento, os bares e lanchonetes e, 
principalmente, a venda de ingressos e produtos licenciados, 
para aproveitar a aglomeração de torcedores no ginásio e es-
timular que os mesmos gastem e os lucros sejam revertidos 
aos clubes mandantes. Essa sugestão de atenção à venda de 
ingressos deriva dos números bastante discretos de torcedo-
res presentes nos ginásios, apontado pelos dados coletados, 
e requer um trabalho mais criterioso de boa parte dos clubes 
participantes, especialmente os que não conseguem atrair 
público pagante significativo.

Além disso, amparados na proposta de Galatti (2010) para 
o financiamento dos clubes, parece-nos viável que os clubes uti-
lizem o seu conhecimento aprofundado e a força de sua marca 
na modalidade para explorar financeiramente outras expres-
sões do basquete, seja para aumentar o número de atletas e 
simpatizantes, que formam a base dos consumidores, seja para 
obter algum lucro a ser usado para benefício de suas estruturas. 

A ideia é expandir o plano de negócio para além da 
equipe profissional, valendo-se da marca do time do NBB para 
alavancar outras situações, como o basquete feminino, as cate-
gorias de base, o basquete 3x3, a organização de clínicas para 
jovens atletas, clínicas para treinadores, ou ainda, no molde da 
NBA School, franquia de escolinhas de iniciação ao basquete 
da NBA, comercializada em larga escala no Brasil. 

A despeito de essas ações talvez não provocarem a 
geração de receitas em percentual tão significativo, como o 
patrocínio ou a venda de ingressos, e demandarem um aumento 
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do número de profissionais para desenvolvê-las, é importante 
os gestores perceberem que inúmeras fontes de pequenas 
receitas podem ser úteis para o crescimento sustentável e 
fortalecimento de sua marca.

A diminuição progressiva de clubes dependentes de 
recursos públicos pode ser considerada como um avanço, pois 
não depender de recursos de prefeituras e governos de estado 
é um indício de que as equipes têm conseguido viabilizar finan-
ceiramente seus negócios junto à iniciativa privada. Entretanto, 
isso não pode ser compreendido como um desestímulo ou que a 
relação entre clube de basquete e poder público deva ser vista 
como imprópria. Ao contrário, os governos federais, estaduais 
e municipais têm crescentemente criado leis de incentivo ao 
esporte, leis essas que permitem a utilização de recursos pú-
blicos em projetos esportivos. 

Este tipo de financiamento público pode contribuir com 
a formação e o desenvolvimento de novos talentos e com a 
construção, reforma e aparelhamento de equipamentos espor-
tivos, fatores que indiretamente também podem beneficiar as 
equipes profissionais. Assim, as receitas de patrocínios pode-
riam ser alocadas prioritariamente nas equipes profissionais e 
não seriam destinadas a subsidiar as atividades das categorias 
de base, projetos sociais e afins, como ocorre recorrentemente.

A longevidade das relações entre a entidade e o patro-
cinador é uma das características que a área de marketing da 
LNB tem conseguido desenvolver, ou seja, os contratos têm sido 
renovados em função do contentamento dos parceiros com os 
resultados obtidos no relacionamento. A LNB tem tentado en-
fatizar aos clubes, em reuniões e treinamentos, a necessidade 
de entregar as propriedades prometidas e oferecer ferramentas 
para o parceiro ter condições de mensurar os resultados.

Em síntese, o caráter sociológico de nosso estudo nos 
direcionou a compreender a constituição, atuação e trans-
formação das estruturas sociais no subcampo do basquete 
brasileiro, especialmente a LNB e os clubes a ela filiados, as 
quais realizam um ato conjunto de produção objetivando criar 
demandas, aumento no mercado consumidor do espetáculo 
esportivo e seus subprodutos.

Espera-se que os agentes e instituições envolvidos com 
o basquete brasileiro continuem fortalecendo suas principais 
competições e buscando diminuir as desigualdades entre as 
estruturas dos clubes participantes. Considerando que em 
um período extremamente curto, de 12 anos, a LNB conseguiu 
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transformar o cenário desanimador que reinava naquele tem-
po em um ambiente considerado referência de organização e 
comercialização para o esporte brasileiro, prospectamos que 
no devir a entidade poderá se orgulhar de ser reconhecida 
por conseguir implantar a mentalidade Clubes fortes, liga 
ainda mais forte.
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