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DESPORTO

Como a instabilidade
rima com insucesso
no futebol português

As equipas da primeira liga portu-
guesa de futebol foram das que
mais jogadores contrataram por
época, entre 2009 e 2017, o que
evidencia que Portugal tem das
equipas mais instáveis do futebol
europeu, revela o CIES – Observa-
tório do Futebol este mês.

Em oito anos, do número total de
atletas que jogavam em equipas do
campeonato nacional, em média,
52% tinham sido contratados duran-
te a respetiva temporada. Só as equi-
pas da primeira liga do Chipre con-
trataram mais (57,7%), diz o CIES
após uma análise comparativa de 31
ligas de futebol europeias, cujos da-
dos estão no relatório “The Impor-
tance of Sqaud Stability: evidence
form European Football”.

Esta é uma tendência que se verifi-

ca em toda a Europa. Contando as 31
ligas, em 2009 a percentagem do nú-
mero total de jogadores contratados
na época de referência era de 36,7%.
Em 2017, o valor aumenta para
44,9%. O CIES diz que estes resulta-
dos refletem a aceleração da mobili-
dade no mercado de trabalho dos fu-
tebolistas e, consequentemente, a di-
minuição da estabilidade das equipas.
Mas também constata uma aborda-
gem cultural ao futebol diferente en-
tre todas as ligas.

Portugal na cauda da Europa
O futebol é um desporto coletivo
onde o trabalho de equipa e a coesão
do plantel são ingredientes-chave
para o bom desempenho numa com-
petição. “E para alcançar um sucesso
sustentável é de fundamental impor-
tância existir uma gestão consistente
de uma equipa”, refere o estudo. À
luz dos dados do CIES, os clubes por-
tugueses podem ser dos mais instá-

veis, devido ao facto do elevado nú-
mero de jogadores contratados a
cada época poder destabilizar o plan-
tel e contribuir para o insucesso.

Assim, será que a gestão que os
clubes da Liga Nos, quanto à política
de transferências, é eficaz, no garan-
te da coesão e do bom desempenho
em competição? “Portugal aparece
como um mercado de passagem”,
começa por explicar Luís Cristóvão,
analista de futebol e autor do
podcast “Linha Lateral”, ao Jornal
Económico. O analista considera que
o posicionamento dos clubes portu-
gueses explica-se pela necessidade e
não pela eficácia de uma política de
transferências. “Todos os anos che-
gam muitos jogadores brasileiros e
africanos, sobretudo, da mesma ma-
neira que [Portugal] é um mercado
que lança talento para outros cam-
peonatos. A crítica à política de
transferências poderia estar um pou-
co mais à frente, na forma como se

gerem os dinheiros que chegam aos
clubes e como são investidos”, uma
vez que esta dinâmica de contrata-
ções pode tornar-se inviável para os
clubes nacionais. “O decréscimo de
poderio das equipas portuguesas no
que toca a contratações e discussão
de salários” prova-o, argumenta
Cristóvão. O motivo para tantas
contratações “têm a ver com o país
ser uma plataforma de distribuição
de talento. Todos os anos se vende
muito, todos os anos se testa muito -
e muitos desses testes falham - e to-
dos os anos é preciso renovar o stock
de jogadores nas equipas”.

Instabilidade cria insucesso
Os dados do CIES comprovaram
também que a estabilidade de um
plantel e o sucesso do clube correla-
cionam-se. Ao analisar a estabilidade
de acordo com o nível desportivo
dos clubes verifica-se que “os clubes
com melhor desempenho têm equi-
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pas muito mais estáveis do que as
menos competitivas”.

“A estabilidade do plantel permite
um trabalho de maior qualidade, da
mesma forma que a estabilidade em
termos de modelo de jogo também é
fundamental. Ainda assim, a capaci-
dade de contratar jogadores mais ta-
lentosos nunca pode sair da equação
do que torna uma equipa mais forte.
Creio que tem que haver um equilí-
brio entre as diversas opções. Mas é
natural que quem ganhamexamenos
e quem não ganha procure mais no-
vas opções”, analisa Luís Cristóvão.

A conclusão do CIES reflete a difi-
culdade de um clube com poucos re-
cursos financeiros estabelecer uma
gestão viável, quanto a transferên-
cias, a longo-prazo e mostra a ten-
dência de se especular “excessiva-
mente” no mercado de transferên-
cias. Diz também que um ciclo vicio-
so nasce destas evidências: instabili-
dade e maus resultados, revelando
outros problemas como a “falta de
visão” organizacional e, por vezes,
“corrupção”. É que a transferência de
um futebolista faz circular muito di-
nheiro em comissões, entre empre-
sários e dirigentes. “O comércio de
futebolistas pode ser facilmente dire-
cionado para o lucro pessoal, no lu-
gar do interesse desportivo de uma
equipa” – e de um atleta, lê-se no do-
cumento do CIES.

Observando o campeonato portu-
guês, na relação estabilidade-sucesso,
o analistaapontaque aprincipal con-
sequência encontra-se “no desnível
entre as equipas que têm maior capa-
cidade de investimento, os três gran-
des e o SC Braga, uma segunda linha
que vive de apostas concertadas ao
longo de diversos anos, como Rio
Ave, Marítimo e Chaves, e depois
um fosso que se alarga para os res-
tantes competidores”. “Na Liga Por-
tuguesa, perdeu-se capacidade para
se segurar um jogador de ‘classe mé-
dia’ que agora tem mercado em cam-
peonatos de segunda linha, um pou-
co por toda a Europa”, acrescenta.

O que poderia ser feito para limi-
tar esta crescente instabilidade nos
plantéis, que é motivada pelo eleva-
do número de contratações realiza-
das todas as épocas? Luís Cristóvão
sugere “uma maior aposta na forma-
ção, uma maior consolidação das
contratações feitas, um trabalho
mais pensado na observação e dete-
ção de talento”. “Todas estas coisas
acabam por permitir maior estabili-
dade nos plantéis, o que também terá
reflexo na manutenção dos treinado-
res por períodos mais longos, por
exemplo. É uma mudança de para-
digma o que se exige”, conclui.

Já o CIES diz que para limitar “a
crescente instabilidade”, os dirigen-
tes do futebol têm de diminuir “as
crescentes folgas financeiras entre as
equipas”, pede o combate à corrup-
ção, “que se proteja os clubes de for-
mação, proíba-se a propriedade de
terceiros e que se reforce os regula-
mentos quanto a agentes e outros
mediadores no futebol”. ●


