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Resumo 
A ciência econômica tem importantes contribuições nas mais diversas áreas. O 
esporte é uma das áreas que têm atraído grande atenção dos economistas 
(DOBSON E GODDARD, 2001; SOUZA, 2004; MADALOZZO, 2008), devido a 
crescente importância dos eventos esportivos em todo mundo. Este trabalho tem 
como objetivo identificar os fatores que influenciam na escolha dos torcedores 
em ir aos estádios brasileiros. A pesquisa foi feita através de dados secundários 
que possibilitaram, através de um modelo econométrico identificar esses fatores. 
Para isso foi estimada uma equação de demanda, tendo o público pagante como 
variável dependente. Como variáveis explicativas foram utilizadas dummies para 
captar a qualidade das partidas, além de variáveis como o preço médio, 
disponibilizado nos borderôs da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 
Também foi utilizada como variável explicativa uma dummy referente aos 
jogadores Lucas Moura, Neymar e Ronaldinho Gaúcho, com o intuito de captar 
os efeitos que esses dois jogadores tem na demanda por jogos do Campeonato 
Brasileiro de Futebol 2012. Ainda foi tratado o problema de endogeneidade da 
variável preço. Constatou-se que as partidas do campeonato brasileiro tratam-
se de um bem inferior, além de que os torcedores são bastante sensíveis aos 
custos de deslocamento, medido pela proxy referente ao preço da gasolina. 
 
Palavras-chave: Demanda, Microeconomia, Economia do futebol, Campeonato 
Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The Economics has important contributions in several areas. The sport is one of 
the areas which has attracted big attention from the economists (DOBSON E 
GODDARD, 2001; SOUZA, 2004; MADALOZZO, 2008), due to the growing 
importance of sport events around the world. This study aims to identify the 
factors that influence the choice of football’s fans to go to the Brazilian’s stadiums. 
The research was made through secondary data that allowed; through an 
econometric model identify those factors. For this, a demand equation was 
estimated, with attendance as dependent variable. As explanatory variable were 
used dummies to capture the match’s quality, besides variables as medium price, 
available in the web site of Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A dummy 
to footballers Lucas Moura, Neymar and Ronaldinho Gaúcho was used as well, 
with the intention to capture the effects that these footballers have in the demand 
for matches of Brazilian championship of 2012. The problem of endogeneity of 
the variable price was already treated. It was found that matches of Brazilian 
championship are an inferior good, besides the football’s fans are very sensitive 
to the displacement costs, measured by the proxy relative to the gasoline price. 
 
Keys word: Demand, Microeconomics, Football Economics, Brazilian 
championship. 
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1-INTRODUÇÃO 

A Economia está cada vez mais presente entre os assuntos 

relacionados aos esportes, como bem afirma Stella (2010), que destaca o 

montante de dinheiro utilizado em patrocínio aos clubes (ou jogadores) e cotas 

de televisão.  Pode-se verificar ainda na mídia, como na revista France Football, 

por exemplo, notícias sobre os altos valores alocados em transferências e 

salários pagos aos jogadores (sejam de basquete, futebol, baseball, futebol 

americano, etc.).  

O futebol, esporte mais famoso do mundo, é um dos ramos esportivos 

que tem atraído atenção da Economia como atividade econômica. “Football is 

the most global business of the world in a time of globalization and triumph of 

leisure. What other good has been bought by three billion consumers? Not even 

Coca-Cola!” (CRAGNOTTI, 2000, apud. DUCREY et al 2003, p.31) E sua 

importância não é apenas econômica, como afirmam Dobson e Goddard (2001), 

mas também social e cultural, pois o bem-estar criado pelo futebol é talvez maior 

que as receitas que são geradas. Grosso modo, por exemplo, os autores 

concluem que a popularidade desse esporte faz com que muitos indivíduos o 

pratiquem, gerando benefícios para saúde da população. 

No Brasil, como afirmam Giovannetti et al (2006), há poucos estudos 

sobre a Economia do futebol e a escassez de pesquisa econômica sobre este 

esporte é injustificável, não só pela importância cultural, social e econômica que 

o futebol representa, mas também pela quantidade de dados disponíveis que 

poderia fazer deste esporte um laboratório ideal para diversas avalições. 

 Ao longo das últimas décadas o futebol vem passando por profundas 

transformações no meio administrativo. Na liga inglesa, por exemplo, Dobson e 

Goddard (2001) dão ênfase para o aumento exponencial no salário dos 

jogadores, bem como a renda proveniente de contratos televisivos. Estádios 

também foram reformados e o número de patrocinadores cresceu além do 

esperado. Isso se deu, segundo os autores, pelo modelo de gestão adotado 

pelos ingleses durante a década de 1990. Souza (2004) reitera a afirmação 

anterior, dizendo que o sucesso do futebol europeu deveu-se, em maioria, a 

organização e profissionalização dos clubes e ligas. 
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Com essa organização no âmbito administrativo, pode-se verificar 

com Leoncini e Silva (2003), uma estruturação da indústria do futebol. Esta é 

formada tendo clubes e federações como produtores do bem futebol e o torcedor 

como consumidor final, tendo ainda como agentes intermediários empresas de 

marketing e de televisão. 

Assim, dado que os torcedores são os consumidores finais, as 

mudanças no meio futebolístico se deram, em boa parte, visando ao aumento do 

número dos mesmos nos estádios. Na Inglaterra, por exemplo, a maioria das 

mudanças se deu a partir de 1989, como se verifica em Dobson e Goddard 

(2001). 

 Analisando o número total de torcedores, por temporada, da primeira 

divisão do campeonato inglês de 1985 a 1999 (anexo A), pode-se perceber que 

a tendência de queda no público presente nos estádios reverteu-se a partir, 

exatamente, de 1989, tendo uma tendência de alta desde então. Houve uma 

variação percentual de 48,72% no número de torcedores entre o período de 1989 

e 1999, verificando-se, assim, que as mudanças no futebol inglês tiveram um 

impacto positivo. E uma delas, como bem trazem Dobson e Goddard (2001) foi 

a de que a partir de 1995 todos os estádios ingleses da primeira e segunda 

divisão passaram a ser 100% com assentos, trazendo dessa forma, mais 

conforto e segurança aos torcedores presentes nas partidas. 

Dobson e Goddard (2001) analisaram as quatro divisões do 

campeonato inglês, buscando identificar os fatores que impactam a demanda 

por futebol naquele país. Já no Brasil, estudos similares são encontrados em 

Souza (2004), Madolozzo (2008) e Bortoluzo, Laropoli e Machado (2011). 

O futebol brasileiro tem seguido o que aconteceu no início da década 

de 1990 na Europa, como se verifica em Drummond, Araújo e Shikida (2010, 

p.74):  

Nos últimos anos, o futebol brasileiro sofreu uma série de mudanças 
que têm buscado profissionalizar sua gestão. Os clubes deixaram de 
ter sua renda relacionada apenas às vendas de jogadores e ingressos 
e passaram a comercializar uma diversa gama de produtos 
estampando suas logomarcas. Empresas se especializam na gestão 
do esporte e há até fundos de investimentos voltados para equipes de 
futebol. 

 

Drummond, Araújo e Shikida (2010) ainda destacam, além destas 

mudanças no setor de gestão, a criação da lei Pelé de 1998 e mudança na forma 
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de disputa do campeonato brasileiro, que passou a ser disputado por pontos 

corridos a partir de 2003. 

Há de se destacar também a lei n° 10671/2003, conhecida como 

Estatuto do torcedor, que visa a proteção e defesa do torcedor e dá ao poder 

público, bem como demais agentes organizadores de jogos, a responsabilidade 

da prevenção da violência nas praças esportivas. Tal mudança se deu com o 

intuito de oferecer mais segurança ao torcedor brasileiro e aumentar a 

participação do mesmo nos estádios.  

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do site Bola na Área 

 

O primeiro campeonato brasileiro aconteceu em 1971, desde então, 

como pode ser visto na figura 1, a média de público deste campeonato tem se 

mostrado cíclica, com tendências de alta e de baixa. Mas pode-se perceber 

também que o campeonato não tem conseguido alcançar o patamar de público 

presente nos estádios durantes a década de 1980. É possível ainda notar o ponto 

de inflexão em 2003 quando o campeonato passou a ser disputado por pontos 

corridos, visando se tornar mais atrativo, mas nos últimos 4 anos a média de 

público tem estado em queda. 

Assim, nota-se a importância em identificar os fatores que influenciam 

a demanda por jogos de futebol, pois, desta forma, pode-se tomar medidas que 

aumentem o número de torcedores nos estádios e por consequência a receita 

advinda de bilheteria. Identificando esses fatores é possível compará-los, por 
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exemplo, com sua conjuntura durante a década de 1980, em que o futebol 

brasileiro apresentou seu auge no que se refere à presença de torcedores nos 

estádios. 

Diante do que foi exposto anteriormente, a principal questão deste é 

trabalho é: quais os determinantes da demanda por jogos do campeonato 

brasileiro de série A? 

Tem-se as seguintes hipóteses: a) o preço afeta a demanda e tem 

relação negativa com esta; b) a renda é outro fator determinante da demanda 

por futebol e também representa relação negativa com esta. 

Assim o objetivo geral deste trabalho é verificar os fatores 

determinantes da demanda por jogos do campeonato brasileiro da série A de 

2012, visto que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não disponibilizou a 

época da pesquisa dados referentes aos campeonatos anteriores. Como 

objetivos específicos tem-se: a) identificar de que maneira os fatores econômicos 

afetam a demanda por futebol, b) verificar o impacto dos fatores referentes a 

qualidade esperada da partida, c) identificar se o canal de televisão Premiere 

Futebol Clube constitui um bem substituto e d) verificar o impacto de fatores 

estruturais na demanda por jogos de futebol. Além desta introdução e das 

considerações finais o presente estudo apresenta outras quatro seções. A seção 

2 aborda os estudos já feitos na área de Economia do esporte. Já a seção 3 traz 

a metodologia utilizada neste trabalho, enquanto que a seção 4 faz uma análise 

dos resultados obtidos.  
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2 – A ECONOMIA DO FUTEBOL 

O interesse acadêmico na economia do esporte de times profissionais 

data de meados da década de 1950, como afirmam Dobson e Goddard (2001), 

quando Rottenberg (1956) analisou o mercado de trabalho do baseball 

americano. Desde então, segundo estes autores, vários livros e artigos foram 

publicados a respeito. 

Assim está seção irá se dividir em duas subseções. A primeira trará 

uma contextualização histórica do futebol, desde sua origem até os primeiros 

estudos acadêmicos envolvendo este esporte e a Ciência Econômica, enquanto 

a segunda focará em estudos feitos sobre a demanda por jogos de futebol, que 

é o objeto principal deste trabalho. 

2.1- Contextualização histórica 

Não há um consenso de onde surgiu o futebol, mas, segundo Russell 

(2006) já no século II ou III a.C, durante a dinastia Han, os chineses praticavam 

um esporte em que tinham que chutar uma bola dentro de uma pequena rede. 

Ainda segundo Russell (2006) um esporte similar ao futebol era 

praticado por gregos e romanos antigos, em que 27 jogadores incorporavam 

cada time, diferentemente de hoje, em que 11 jogadores compõem cada lado. 

Já na Inglaterra, de acordo com Dobson e Goddard (2001), o futebol 

originou-se na Idade Média. Sendo originalmente um jogo duro e violento, 

envolvendo um número não especificado de jovens homens perseguindo uma 

bola através de localidades urbanas e rurais, frequentemente resultando em 

sérios danos às propriedades, lesões e até morte. 

Somente em 1885 houve a profissionalização deste esporte, sendo 

criada uma liga oficial na Inglaterra para as disputas das partidas oficiais 

(CASTRO, 2012). Para Dobson e Goddard (2001) essa profissionalização foi o 

elemento chave no processo que culminou na formação da Football League, em 

1888. A Football League era composta inicialmente por 13 clubes ingleses. 

No Brasil o futebol chegou através de Charles Miller, como afirma 

Máximo (1999) que ao voltar de seus estudos na Inglaterra, trouxe em sua mala 

camisa, calções, chuteiras e duas bolas oficiais. Segundo Máximo (1999) o 

primeiro jogo em solo brasileiro foi promovido por Charles Miller no dia 14 de 

abril de 1895, uma manhã de domingo, em um terreno baldio da várzea do 
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Carmo, entre as ruas Santa Rosa e do Gasômetro, em São Paulo. 

 
De acordo com Brustolin (2008, p.24): 

 
Em 1914, surge a Federação Brasileira de Sports, e em 1916 a 
Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que dedicou-se aos 
esportes amadores. Em 1923, foi criada a Federação Brasileira de 
Futebol para os adeptos do profissional. Somente em 1937, a 
Federação Brasileira de Futebol uniu-se à Confederação Brasileira de 
Desportos, dando início à fase profissional do futebol.   

 
Desde então surgiram campeonatos nacionais como Taça Brasil 

(1959-1968), Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970), Copa do Brasil 

(1989-presente) e o Campeonato Brasileiro (1971-presente). 

A partir da década de 1970, como bem afirmam Dobson e Goddard 

(2001), os primeiros estudos dentro da economia do futebol focaram 

principalmente em identificar a demanda por jogos deste esporte. Estes autores 

creditam a Hart, Hutton e Sharot (1975) o pioneirismo em estudos sobre 

demanda por futebol na Inglaterra, que levariam a demais pesquisas na área 

desde então. 

Já a partir da década de 1990, de acordo com Dobson e Goddard 

(2001) a vasta gama de artigos publicados sobre economia do futebol, atraiu a 

atenção de vários economistas europeus, principalmente, que começaram a 

analisar não só a demanda, mas também o mercado de trabalho, salário e 

transferências dos jogadores de futebol, além das implicações da criação do 

campeonato europeu de clubes (Champions League) no balanço competitivo do 

futebol europeu. 

2.2- Estudos sobre a economia do futebol 

Sloane (1971) denomina-se como o primeiro autor a fazer uma análise 

econômica sobre o futebol. Para o autor, que observa o futebol inglês, os clubes 

são maximizadores de utilidade. Assim Sloane (1971) afirma que o objetivo dos 

times de futebol é maximizar a seguinte função de utilidade: 

𝑈 = 𝑢(𝑃, 𝐴, 𝑋, 𝜋𝑅 − 𝜋0 − 𝑇 ) 

𝑠. 𝑡: 𝜋𝑅 ≥ 𝜋0 + 𝑇  

onde P= sucesso do time, A= média de público, X= competitividade 

do campeonato, 𝜋𝑅= lucro registrado, 𝜋0= lucro mínimo aceitável antes dos 

impostos e T= impostos. 
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Como se pode perceber, para Sloane (1971) o lucro não é o único 

objetivo de um clube, para o autor esse não chega a ser nem mesmo o mais 

importante e sim o sucesso do time. Mas isso se dá, de acordo com Dobson e 

Goddard (2001) pelo fato de à época do artigo de Sloane (1971) a maioria dos 

dirigentes dos clubes ingleses serem empresários bem sucedidos em outras 

áreas que aplicavam dinheiro nos clubes em que eram fãs.  

Continuando com os estudos realizados na Inglaterra, Dell’Osso e 

Zymansky (1991) analisaram três casos de sucesso no mercado competitivo do 

futebol inglês, destacando os times Liverpool e Manchester United, além do ex-

jogador de futebol e dirigente Brian Clough. Para estes autores, a restrição para 

um clube emergir no cenário futebolístico e se tornar competitivo, é o dinheiro. 

Assim para ser um grande clube é necessária uma fonte significativa de 

recursos, que serão gastos, primeiramente, com jogadores considerados de alto 

nível, que farão do clube, um time competitivo. 

Palomino, Rigoti e Rustichini (2000) desenvolvem um modelo a partir 

da teoria dos jogos para prever o comportamento dos times em cada momento 

durante uma partida. Os autores fazem uma modelagem a partir de jogos 

dinâmicos entre dois times e utilizam dados da primeira divisão dos campeonatos 

inglês, italiano e espanhol no período entre 1995 e 1998.  

Para Palomino, Rigoti e Rustichini (2000) cada time escolhe sua 

estratégia a partir de uma configuração de ações possíveis que os autores 

denominam attacking intensities. Ainda segundo estes autores há três fatores 

que influenciam a escolha de cada agente em atacar ou defender: estratégia, 

habilidade do time adversário e paixão (aqui os autores englobam o suporte dado 

pela torcida do time da casa). Assim Palomino, Rigoti e Rustichini (2000, p. 32) 

concluem que: 

Soccer team are example of economic organizations who face each 
other in a very standardized, repeated situation (a soccer match), wich 
is therefore easy to study. Their behavior can provide insights on the 
way an economic organization works and in particular on the way 
strategic and emotional factor interact in its life. 

 

Dobson e Goddard (2001) fazem uma análise sobre a demanda, 

balanço competitivo, incerteza de resultado e mercado trabalho do campeonato 

inglês. Sobre a demanda os autores fazem uma modelagem econométrica tendo 

o público pagante em cada jogo como variável dependente. E, segundo estes 
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autores, há três grupos de fatores que são determinantes do público presente 

nos estádios, são eles: demográfico, econômico e esportivo. 

Com relação ao balanço competitivo e incerteza de resultados 

Dobson e Goddard (2001) fazem uma comparação entre os principais esportes 

coletivos americanos (baseball, basket e futebol americano) e o futebol inglês. 

Para os autores os modelos americano e inglês se diferenciam na forma em que 

tentam manter um balanço competitivo razoável, visto que isto assegura a 

incerteza do resultado tanto para jogos individuais como o campeonato como um 

todo. Incerteza de resultado que é a alma de qualquer evento esportivo, isso 

porque a não previsão de um placar, por exemplo, é o produto que os times 

vendem para seus espectadores.  

A conclusão é que, ao contrário do que os americanos veem: 

...measures such as a salary cap or maximum wage, a reserve clause 
restricting player mobility between clubs, or gate revenue sharing, are 
not expected to create closer competitive balance than would tend to 
emerge naturally as a result of the free play of market forces. (DOBSON 
E GODDARD, 2001, p.125) 
 

Já para o mercado de trabalho Dobson e Goddard (2001) abordam o 

fluxo de estrangeiros no futebol inglês e as causas dos altos salários pagos aos 

jogadores que jogam na Inglaterra. Os autores afirmam que o salário é a maior 

causa de atratividade para jogadores estrangeiros participarem do campeonato 

inglês. E que os salários são influenciados pela oferta escassa de talento e pela 

transmissão de jogos pelos canais pagos de televisão, que aumentaram a receita 

dos clubes ingleses e consequentemente a busca destes por jogadores com 

mais habilidades, oferecendo-lhes altas quantias. 

Silva (2006) faz uma análise do campeonato brasileiro, mas sob a 

ótica da competitividade, comparando-o com os cinco maiores campeonatos 

europeus de futebol (alemão, espanhol, francês, inglês e italiano). Segundo o 

autor a dominância de títulos por alguns clubes acaba prejudicando o sucesso 

dos campeonatos em longo prazo. 

Silva (2006, p.64) afirma que: 
 

Ligas desequilibradas também podem resultar em riscos como a 
ameaça de falência de clubes, ameaça de outras ligas rivais e criação 
de gaps de receita dentro das ligas, aumentando o risco da indústria 
ao incentivar uma estrutura que encoraja os clubes a gastar ainda mais 
para garantir o sucesso. 
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Giovannetti et al (2006) modelam o comportamento das torcidas do 

campeonato brasileiro da primeira divisão no ano de 2004 através da abordagem 

microeconômica de utilidade esperada e testam a fidelidade das mesmas para o 

torneio. Giovanetti et al (2006) conceituam fidelidade como sendo a 

independência da escolha do torcedor em comprar ingresso, ou não, a partir da 

percepção de probabilidade do time em ganhar, empatar ou perder.  Desta forma 

os autores estimam através de um modelo Logit ordenando os vetores de 

probabilidade de vitória, empate e derrota e logo após estimam torcida a torcida 

quais tem a presença no estádio afetada por essas probabilidades de resultados. 

Como se pode perceber, a economia do futebol tem atraído diversos 

estudos acadêmicos, sendo uma área em crescimento. E que precisa ser 

desenvolvida no Brasil, em que ainda há poucos estudos a respeito. 

2.3- Estudos sobre a demanda por futebol 

Assim como afirmam Pindyck e Rubinfeld (2009), a demanda é a 

quantidade de um bem que o consumidores desejam consumir a um 

determinado preço, mas, como enfatiza o autor, a quantidade demandada de um 

bem pode não depender apenas do preço, mas também de outras variáveis. A 

renda é importante, pois com uma renda maior os consumidores poderão adquirir 

mais bens. Em relação aos jogos de futebol além do preço e da renda, com bem 

afirma Souza (2001) a incerteza do resultado é um fator importante para explicar 

a demanda por este bem.  

Nos estudos sobre a demanda por futebol Dobson e Goddard (2001) 

estimaram uma equação de demanda para o campeonato inglês. Souza (2004), 

Madalozzo (2008) e Bortoluzzo, Laropoli e Machado (2011) também fizeram esta 

estimação, deste vez para o campeonato brasileiro. Para o campeonato 

espanhol tem-se o estudo de García e Rodríguez (2001). 

 Dobson e Goddard (2001) estimaram um modelo buscando 

explicar as variações nas médias de público, por temporada, ao nível de clube 

do campeonato inglês, incluindo as quatro divisões, entre as temporadas de 

1947 e 1997. Os autores modelam a demanda em dois momentos. No primeiro 

o modelo é estimado utilizando dados em painel. 

 
The model’s coefficients reflect the influence of four factors upon 
demand: loyalty in the short-term (or persistence in attendance from 
year to year), success (measured by league position), admission price 
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and entertainment (proxied by goals scored). (DOBSON E GODDARD, 
2001, p.342) 
 

Já no segundo momento os autores tentaram explicar “... the cross-

sectional variation between clubs in their base levels of attendance, and their 

short-term loyalty, success, price and entertainment coefficients obtained at the 

first stage.” (DOBSON E GODDARD, 2001, p.343). Nesta etapa os autores 

usaram como variáveis explicativas características socioeconômicas e 

demográficas da cidade de cada clube. Foram utilizadas, por exemplo, o 

tamanho da população, a estrutura ocupacional e o desemprego. Além de 

características relacionadas ao futebol como a idade do time e o número de 

outros times dentro da mesma cidade. 

No primeiro estágio, como medida de lealdade no curto prazo, os 

autores utilizaram a média de público da temporada anterior. De acordo com os 

mesmos os coeficiente desta variável mensura a persistência de público de uma 

temporada para a outra e por isso pode ser utilizada como uma medida de 

lealdade no curto prazo. 

Quanto ao sucesso Dobson e Goddard (2001) utilizaram uma 

pontuação para cada posição do time ao fim da liga. Sendo 92 pontos para 

primeira colocação, 91 para segunda e assim por diante. Para capturar o 

sucesso, os autores também usaram dummies referentes ao acesso e 

rebaixamento de uma equipe para uma outra divisão. Além disso, há também 

dummies para as três primeiras colocações. 

A variável preço é dada pela razão entre a arrecadação e o público 

pagante de cada partida.  Embora, como afirmaram os autores, o preço dos 

ingressos não seja o único custo relativo a um torcedor que vá ao estádio, dados 

referentes a outros fatores como custo de estacionamento, transporte e tempo 

não estavam disponíveis à época da pesquisa. 

Já em relação ao fator entretenimento Dobson e Goddard (2001) 

utilizaram o número de gols marcado tanto pelo time da casa quanto pelo time 

visitante. 

Como o objetivo principal dos autores era investigar e explicar a 

distribuição de público entre os clubes de futebol, as variáveis público, preço e 

gols foram padronizadas, buscando eliminar os componentes cíclicos e de 

tendência nos dados que, segundo os autores, são comuns para todos os clubes. 
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Os resultados obtidos pelos autores mostraram-se significantes ao 

nível de 5%, exceto a variável referente aos gols marcados, que mostrou-se 

insignificante no modelo. Dobson e Goddard (2001) ainda concluem que devido 

ao fato de o público estar em logaritmo e todas as variáveis estarem 

padronizadas, os coeficientes estimados não tem uma interpretação direta. 

Assim, pode-se concluir que os resultados obtidos por estes autores apenas 

mostram se os fatores, que buscam explicar a demanda, tem impacto positivo 

ou negativo. Mas não dão a elasticidade destes fatores. 

No segundo estágio Dobson e Goddard (2001) utilizaram como 

variáveis explicativas o logaritmo natural da população e do número de anos do 

clube. Foram utilizados também o número de outros clubes presentes na mesma 

cidade, a porcentagem de empregados na agricultura, assim como a 

porcentagem de empregados nos setores de energia, manufatura e construção. 

Além disso foi utilizado o número de homens com idade entre 16-64 anos 

desempregados. Como variáveis independentes os autores utilizaram o público, 

preço, lealdade a curto prazo, posição na liga e gols marcados. Os resultados 

foram, todos, significantes ao nível de 5%. 

García e Rodríguez (2001) por sua vez estimaram uma equação de 

demanda para primeira divisão do campeonato espanhol para o período entre 

1992 e1996. Os autores utilizaram dados em painel e também observaram a 

possível endogeneidade da variável preço, estimando o modelo por mínimos 

quadrados de dois estágios.  

Como variáveis explicativas os autores utilizaram o preço mais barato 

do ingresso, deflacionado pelo CPI (Consumer Price Index), a renda per capita 

real da cidade em que jogo foi realizado e o tamanho da população desta cidade. 

No que se refere a qualidade esperada do jogo os autores utilizaram os 

orçamentos dos dois clubes participantes de cada partida, o número de 

jogadores que jogaram por seleções, duas dummies para caso o time visitante 

seja Barcelona ou Real Madrid (os dois clubes mais importantes da Espanha), 

dummy para captar o efeito da rivalidade entre os clubes e finalmente um dummy 

para jogos em que os torcedores que possuíam carnês tiveram que pagar 

ingresso, uma prática que acontece frequentemente na Espanha e chamada de 

club day match. 

Ainda com relação à qualidade esperada da partida os autores 
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incluíram variáveis como o número de vitórias do time da casa nos últimos três 

jogos, a posição deste time na tabela, uma dummy para caso o clube visitante 

não tenha perdido nos últimos quatro jogos e duas dummies, uma para caso o 

time da casa não tenha mais chance de vencer o campeonato e outra para caso 

não haja chance deste time deixar a zona de rebaixamento. 

Com respeito aos fatores que medem a incerteza do resultado os 

autores usaram o quadrado da diferença entre as posições do time mandante e 

visitante e uma dummy com valor 1 para caso o clube da casa esteja até três 

posições a frente ou cinco atrás do time visitante. 

Por último García e Rodríguez (2001) utilizaram variáveis para 

capturar o custo de oportunidade de ir a um jogo de futebol. Os autores incluíram 

fatores como a distância entre as cidades do time mandante e visitante, o clima 

(se estava chovendo ou não), além de partidas televisionadas. 

Os autores analisaram o possível problema de endogeneidade da 

variável preço, assim estimaram um modelo de variável instrumental, utilizando 

como variáveis explanatórias para o logaritmo do preço todas as variáveis 

utilizadas na equação de demanda, acrescentando instrumentos referentes a 

performance dos clubes na temporada passada, como a posição final do time 

mandante e visitante no campeonato anterior, além de dummies para caso os 

times tenham vindo da segunda divisão e o número de ingressos que poderiam 

ser vendidos, ou seja, a capacidade do estádio em que a partida ocorreu. 

Os coeficientes estimados pelo autores mostraram-se significantes ao 

nível de 5%. Como resultados os García e Rodríguez (2001) encontraram 

também, elasticidade-preço da demanda igual a -0,63. Com relação a 

elasticidade-renda os autores observaram um resultado divergente da literatura 

até aqui apresentando, o valor de 0,51 mostra que o futebol na Espanha é um 

bem normal, enquanto para estudos realizados para os campeonatos inglês e 

brasileiro este bem mostrou ser inferior. 

Como se pode verificar, os autores citados neste referencial teórico 

utilizaram algumas variáveis em comum. A tabela 5 traz uma síntese com as 

principais variáveis utilizadas por estes autores e de que forma os dados foram 

tratados. 

Já Souza (2004) objetivou verificar os fatores mais importantes que 

influenciam na decisão dos torcedores em comparecerem aos estádios, fazendo 



24 

 

uma análise do campeonato brasileiro de 2002. O autor também verificou se os 

jogos televisionados constituem um bem substituto dos jogos nos estádios de 

futebol e tentou medir as elasticidades preço e renda da demanda. 

Souza (2004) também utilizou-se de um modelo econométrico, em 

que a variável dependente consiste no público pagante de cada partida. Quanto 

às variáveis explicativas o autor as divide em seis grupos de fatores que 

influenciam a demanda, sendo: fatores econômicos, demográficos, desequilíbrio 

competitivo, qualidade esperada da partida, substitutos e atributos dos clubes. 

Em relação aos fatores econômicos o autor utilizou o rendimento 

médio dos responsáveis por domicílios particulares permanentes, da cidade em 

que a partida ocorreu, para medir a elasticidade-renda da demanda. Neste grupo 

de fatores também foi incluída uma variável referente ao desemprego, sendo 

medido pelo desemprego mensal da cidade em que o jogo ocorreu. Embora 

tenha cogitado a inserção da variável preço, para tentar medir sua elasticidade, 

o autor não a utilizou em seu modelo final, pois, de acordo com o mesmo, a 

possível endogeneidade desta variável poderia afetar o sinal das demais. 

Para o grupo de fatores demográficos Souza (2004) utilizou a 

capacidade dos estádios como variável explicativa, sob a hipótese de que jogos 

com maiores demandas ocorrem em estádios com maior capacidade de público. 

Também foi utilizada neste grupo uma variável referente à razão entre o número 

de torcedores do time da casa e a população da cidade em que o jogo ocorreu. 

Além disso foi inserida uma variável alusiva à distância entre as cidades do time 

da casa e visitante.  Para o autor este fator mede o custo de deslocamento dos 

torcedores, afirmando que cidades mais próximas tem custos menores de 

deslocamento e assim atraem mais torcedores para as partidas. 

Para medir o desequilíbrio competitivo Souza (2004) usou a diferença 

ente o número de pontos do líder do campeonato e média de pontos entre os 

dois times antes do confronto. “Essa variável busca medir não a qualidade 

relativa das equipes, tampouco a qualidade absoluta de um dos clubes, mas a 

importância do jogo em si.” (SOUZA, 2004, p.62) 

Quanto à qualidade esperada da partida Souza (2004) utilizou uma 

variável discreta referente ao avanço das rodadas do campeonato brasileiro, sob 

a hipótese de que a medida em que este avança os jogos vão ficando mais 

atraentes para os torcedores, visto que vão ficando mais próximos da decisão 
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do campeonato. Souza (2004) também utiliza dummies para observar a 

influência da rivalidade entre times da mesma cidade na demanda por jogos. 

No grupo substitutos Souza (2004) usa variáveis dummies para os 

jogos transmitidos por dois canais de televisão. Ainda neste grupo o autor utiliza 

uma variável referente ao número de clubes em uma mesma cidade, sob a 

hipótese de que torcedores de um clube não irá assistir ao jogo do rival. Há de 

se destacar aqui que os dois canais utilizados pelo autor não transmitiam à época 

os jogos dos times da casa, não consistindo, desta forma, um bem substituto 

para as partidas nos estádios. 

Já em relação aos atributos dos clubes Souza (2004) utilizou duas 

variáveis que buscaram medir o impacto do número de gols já marcados pelos 

jogadores das duas equipes de cada partida vestindo a camisa da seleção 

brasileira. 

Em seu estudo Souza (2004) estima seu modelo de três formas, uma 

linear, outra log-linear e uma log-log. Segundo o autor, o modelo linear apresenta 

vários problemas, como heterocedasticidade e não normalidade dos resíduos, 

além de revelar erro de especificação. O modelo log-log foi testado para capturar 

a elasticidade da renda. 

Em sua estimação Souza (2004) obteve resultado significantes ao 

nível de 5% para suas variáveis, exceto para as variáveis referentes ao 

desemprego e as partidas televisionadas. Sobre a elasticidade renda da 

demanda, Souza (2004) conclui que os jogos do campeonato brasileiro de 2002 

são bens inferiores, apresentando uma elasticidade de -3,67. 

Para Madalozzo (2008) o estudo sobre a demanda por jogos é 

frequentemente alvo de estudos na economia dos esportes. Sendo que a 

abordagem mais comum é uma equação de demanda com fatores econômicos 

e sociais que determinam a procura para cada tipo de esporte. A autora fez um 

estudo sobre os fatores que afetaram a demanda por jogos do campeonato 

brasileiro entre 2003 e 2006. 

Madalozzo (2008) analisou 1946 jogos do campeonato brasileiro, a 

autora usou o logaritmo do público pagante como variável dependente. O modelo 

foi estimado usando dados em painel com efeitos fixos e aleatórios. 

A autora também dividiu os fatores que afetam a demanda em grupos, 

sendo eles: características estruturais, qualidade esperada, performance e 
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incerteza do resultado. 

Entre as variáveis estruturais encontram-se o preço dos ingressos, a 

renda per capita da cidade em que o jogo ocorreu, capacidade do estádio, dia 

da semana em que foi realizada a partida, número de jogos realizados pelo time 

da casa durante o mês e uma variável para promoção da empresa Nestlé, que 

distribuía vários ingressos para jogos do campeonato brasileiro, por isso, 

segundo Madolozzo (2008) é uma variável significativa. 

O segundo grupo de variáveis representa a qualidade esperada da 

partida, que segundo a autora é a expectativa, por parte dos torcedores, do 

resultado final da partida. Assim para este grupo de variáveis a autora usou para 

o caso de o time da casa e o visitante terem ganho título nacional ou internacional 

no último ano, o time da casa ter vencido o campeonato estadual, se o jogo for 

entre times do mesmo estado, para o caso de o time visitante ser do estado do 

Rio de Janeiro ou São Paulo e se o time da casa tenha sido promovido da 

segunda divisão na temporada anterior. 

Para o grupo performance Madolozzo (2008) utilizou variáveis que 

captam o número de pontos ganhos pelo time da casa e o visitante nos últimos 

três jogos, além da posição dos dois times na tabela. 

Quanto a incerteza a autora utilizou a diferença entre as duas equipes 

na tabela, chance de ser líder do campeonato, chance de ir para copa 

libertadores, chance de deixar a zona de rebaixamento e o número da rodada. 

Os modelos estimados por efeitos fixos e aleatórios tiveram 

resultados similares. Em ambos as variáveis referentes ao grupo estrutural 

mostram-se ser significantes a 5%, exceto para o número de jogos disputados 

pelo time da casa no último mês. Além disso, a renda não foi estimada por efeito 

fixo, apenas aleatório, apresentando uma elasticidade de -0,7, mostrando que o 

futebol é um bem inferior. Já o preço obteve valor igual para os dois modelos, 

tendo uma elasticidade de -0,24, o que implica, segundo a autora, que 

considerando cada time como monopolista, este não é maximizador de lucro. 

Nos fatores referentes à qualidade esperada da partida as variáveis 

alusivas aos títulos estaduais e títulos internacionais no ano anterior mostram-

se insignificantes. Neste grupo a variável relativa à rivalidade mostrou ter um 

impacto de 0,63 na demanda por jogos do campeonato brasileiro. 

No grupo performance apenas a variável referente aos pontos ganhos 
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pelo time visitante nos últimos três jogos mostrou-se insignificante. Já no grupo 

incerteza a diferença entre a posição dos times adversários e a chance de ir para 

copa libertadores obtiveram resultados insignificantes. 

Bortoluzzo, Laropoli e Machado (2011) examinaram a demanda por 

jogos do campeonato brasileiro de futebol da série A no período de 2004 a 2009. 

Os autores também usaram o público pagante como variável dependente e 

estimaram o modelo por TOBIT. Os dados são de 2481 jogos do campeonato 

brasileiro da primeira divisão. 

Como variáveis independentes Bortoluzzo, Laropoli e Machado 

(2011) usaram a renda per capita anual da cidade em que o jogo ocorreu, a 

população da respectiva cidade, classificação do time da casa e do time visitante, 

pontos ganhos pelo time da casa e visitante nos últimos três jogos, gols 

marcados pelo time mandante e visitante nas três partidas anteriores, preço 

médio (dado pela razão entre a arrecadação e o público pagante), dummies para: 

estação do ano, caso o jogo tenha ocorrido no fim de semana, caso tenho 

chovido, se o jogo foi realizado às 21:00h, se o jogo é considerado clássico, se 

há time de São Paulo ou Rio de Janeiro e se o jogo foi disputado no início, meio 

ou fim do campeonato. 

Cinco variáveis do modelo mostraram-se insignificantes: pontos 

ganhos pelo time visitante nas últimas três partidas, gols marcados pelo time 

visitante nos últimos três jogos, dummy para o caso de o jogo ter ocorrido às 

21:00h, dummy para o caso de o jogo ter ocorrido no inverno e dummy para o 

caso de o jogo ter ocorrido na primavera.  

Com relação as variáveis econômicas os autores encontraram uma 

elasticidade-preço de -0,21 e uma elasticidade-renda da demanda de -0,47. 
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Quadro 1 – Síntese das principais variáveis explicativas utilizadas nos estudos sobre 

demanda por futebol 

Variável 

explicativa 

Autor Operacionalização 

 
Preço 

Dobson e Goddard (2001); 
García e Rodríguez (2001); 
Madallozo (2008) e Bortoluzzo, 
Laropoli e Machado (2011) 

Os autores utilizaram a razão entre a arrecadação do 
jogo observado e o público pagante total, exceto 
García e Rodríguez (2008) que utilizaram o menor 
preço deflacionado pelo CPI. 

  

 
Renda 

García e Rodríguez (2001); 

Souza (2004); Madallozo 

(2008); Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

O autor utilizou o rendimento médio anual dos 

responsáveis por domicílios particulares, segundo os 

indicadores sociais municipais do IBGE, referente ao 

ano 2000 

 

População Souza (2004); Madalozzo 

(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Souza (2004) utilizou a população com mais de 10 

anos de idade na cidade em que o jogo ocorreu, 

enquanto os demais autores não fizeram 

discriminação quanto a idade 

Estádios Souza (2004) e Madalozzo 

(2008) 

Os autores usaram a capacidade dos estádios em 

que os jogos ocorreram 

Gols Dobson e Goddard (2001), 

Madalozzo (2008) e Bortoluzzo, 

Laropoli e Machado (2011) 

Dobson e Goddard (2001) utilizaram os gols 

marcados pelo time da casa em toda temporada, 

enquanto Madallozo (2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) utilizaram os números de gols 

marcados pelo time da casa e visitante nas últimas 

três partidas 

Clássico García e Rodríguez (2001); 
Souza (2004); Madalozzo 
(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 
Machado (2011) 

Os autores utilizaram dummies assumindo valor 1 
para o caso de o jogo envolver times da mesma 
cidade e 0 caso contrário 

Grande Souza (2004); Madalozzo 

(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Os autores utilizaram variáveis dummies assumindo 

valor 1 para o caso de o time visitante ser do estado 

de São Paulo ou Rio de Janeiro e 0 caso contrário 

2ª divisão Souza (2004) e Madalozzo 

(2008) 

Os autores usaram dummies com valor 1 para o caso 

de o time dono da casa ter sido promovido da 

segunda divisão na temporada anterior 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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2.3.1- Uma análise do balanço competitivo e a demanda por 

futebol 

A competitividade é um fator importante na demanda por jogos de 

futebol. Pressupõe-se que campeonatos mais equilibrados tenham uma maior 

média de público, visto que falta de competitividade “[...] significa não maximizar 

a quantidade de torcedores que comparecem aos estádios [...]” (SILVA, 2006, p. 

9). 

De acordo com Ducrey et al. (2003) há uma aceitação geral sobre o 

fato de o público de uma partida ser influenciado pelo equilíbrio competitivo de 

um campeonato, embora não seja o único fator que o influencie. Isso se dá pela 

incerteza do resultado dos jogos em ligas mais competitivas, o que acaba 

atraindo mais torcedores aos estádios.  

No futebol o equilíbrio competitivo está intrinsecamente ligado à 

incerteza do resultado. Para Groot (2005, p.4): 

Without uncertainty of outcome, a sport contest degenerates into a 

walk-over win of the favourite team or athlete. For fans, the only point 

in attending such contests is to see for how long the favourite team or 

athlete can maintain its superiority, while fans of the underdog will soon 

lose interest. In general one can say that greater outcome uncertainty 

reflects a higher degree of competitive balance.  

Silva (2006) elaborou um estudo em que compara o balanço 

competitivo do campeonato brasileiro e os cinco principais campeonatos 

nacionais europeus. O trabalho do autor analisa um período de dez temporadas 

(1996-2005) e mostra que o campeonato brasileiro é mais competitivo que os 

demais. 

A tabela 1 traz uma síntese dos resultados para o cálculo de 

dominância de longo prazo utilizado por Silva (2006), mas atualizado para o 

período de 2003-2012, para mensurar o índice HHI (utilizado para cálculo de 

concentração industrial) de cada campeonato analisado. O início da análise dá-

se em 2003 pelo fato de a partir de então o campeonato brasileiro ser disputado 

nos mesmos moldes dos campeonatos europeus em questão. Silva (2006) 

atribuiu valor 3 para o campeão da temporada t, valor 2 para o vice-campeão e 

1 para o terceiro colocado ao fim de cada temporada do campeonato brasileiro. 



30 

 

O objetivo era de mensurar a concentração de times nas primeiras colocações 

do campeonato. 

Tabela 1- Cálculo de dominância de longo prazo 2003-2012 

Campeonato Índice 

Alemão 0,53 

Brasileiro 0,29 

Espanhol  0,74 

Francês 0,50 

Inglês 0,68 

Italiano 0,62 

Fonte: Elaboração própria a partir de Silva (2006) e 
do site Bola na Área 

  

 

 

 Pode-se observar, de acordo com a tabela 1, que os resultados 

corroboram com aqueles encontrados por Silva (2006), mostrando que o 

campeonato brasileiro é que tem menor índice de concentração. Lembrando que 

o índice utilizado pelo autor tem valor entre zero e um. Sendo 1 máxima 

concentração e 0 mínima. 

O cálculo de dominância de longo prazo utilizado por Silva (2006) 

consiste em atribuir os valores 3, 2 e 1 para os times que terminaram na primeira, 

segunda e terceira colocação, respectivamente, dos campeonatos analisados, 

verificando, assim, a concentração dos mesmos times nas primeiras posições do 

campeonato, representado, desta forma, uma dominância de longo prazo. 

Assim, a fórmula utilizada pelo autor para o cálculo de dominância foi 

dada por: 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 =
∑∑𝑆2

𝑖𝑡

𝐻𝐻𝐼𝑚á𝑥
 

 

Sendo: 

𝑆𝑖: o aproveitamento do time i na temporada t. Ou seja, caso o time i tenha 

chegado na primeira colocação na temporada t, ser-lhe-á atribuído 3 pontos e 

seu aproveitamento terá sido de 50%, visto que são distribuídos 6 pontos entre 

os três primeiros colocados (3 para o campeão, 2 para o vice e 1 para o terceiro 

colocado). 
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HHImáx: é a pontuação atribuída a concentração máxima, caso os três primeiros 

colocados de cada temporada fossem sempre os mesmos. 

Embora o campeonato brasileiro tenha o menor índice de 

concentração, apresenta a pior média de público (tabela 2) entre os 

campeonatos analisados, mostrando que a competitividade em si não é o fator 

principal que influencia a procura por jogos de futebol por parte dos torcedores.  

Em todos os dez anos observados o campeonato brasileiro 

apresentou média inferior aos campeonatos europeus. E como agravante, nos 

últimos quatros anos a média de público vem caindo no futebol brasileiro, a 

mesma tendência de queda não vem sendo seguida pelos demais campeonatos 

analisados. 

Outra análise a ser feita é da distribuição do público entre os clubes 

participantes. Dobson e Goddard (2001) observaram essa distribuição através 

da variância do logaritmo natural do público, para a temporada de 2000 nos cinco 

campeonatos europeus já citados, pois segundo esses autores essa estatística 

é conveniente para mensurar este tipo de dispersão. 

Como resultados Dobson e Goddard (2001) encontraram que o 

campeonato inglês (0,13) é o que apresenta a menor variância de público entre 

os clubes da primeira divisão, ou seja, a média de público dos clubes da primeira 

divisão inglesa é mais similar do que a dos demais campeonatos observados. 

Sendo seguida pelas ligas alemã (0,25), espanhola (0,31), francesa (0,32) e 

italiana (0,33). 
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Tabela 2- Média de público dos campeonatos nacionais entre 2003-2012 

 

Anos 

Médias 

 Campeonatos 

Alemão Brasileiro Espanhol Francês Inglês Italiano 

2003 33794 10468 28593 19846 35464 25474 

2004 37479 7556 28823 20178 35020 25469 

2005 37771 13630 28401 21294 33890 25472 

2006 40745 12300 29029 21552 33864 21698 

2007 39975 17461 28838 21940 34363 18473 

2008 39426 16714 29124 21841 36076 23180 

2009 42565 17601 28276 21050 35614 25045 

2010 42500 14839 28286 20089 34151 24957 

2011 42665 14160 28221 19742 35294 24306 

2012 45116 12983 28796 18870 34600 22466 

Total 40203,6 13771,2 28638,7 20642,2 34833,6 23654 

Fonte: Elaboração própria a partir do site bola na área 

 

Fazendo a mesma análise de Dobson e Goddard (2001) para a 

temporada de 2012 e incluindo o campeonato brasileiro (0,24), tem-se que este 

tem a terceira maior variância entre os seis campeonatos observados. Desta vez 

a liga alemã (0,11) foi a que apresentou menor variância na média de público 

dos clubes da primeira divisão, seguida das liga inglesa (0,15), francesa (0,21), 

brasileira (0,24), italiana (0,27) e espanhola (0,33). 

Assim tem-se que o campeonato brasileiro é o mais competitivo entre 

as ligas observadas, visto que tem o menor índice de concentração, mas que 

tem uma média de público bastante inferior que as demais e é a terceira com 

maior variância de média público entre os clubes participantes, isto significa que 

a minoria dos times brasileiros da série A tem uma participação muito maior na 

média de público do campeonato. Por exemplo, os cinco clubes com maior 

público do brasileirão detém 42,5% do público total do campeonato. 

De acordo com a teoria microeconômica “Em geral, quando o preço 

de um bem aumenta, a demanda dele diminui.” (VARIAN, 2006, p.112). Desta 
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forma, o preço pode ser um dos fatores que explica a razão pela qual o futebol 

brasileiro tem a pior média de público dentre os campeonatos analisados nesta 

seção, exceto para a liga francesa, que ainda não havia disponibilizado os dados 

para a temporada de 2012.  

A tabela 3 traz um comparativo relacionando o preço médio, dado pela 

razão entre a arrecadação total com venda de ingressos e público pagante total, 

cobrado em cada liga com renda per capita de cada país, com intuito de observar 

se o fator preço é mesmo determinante para explicar a baixa média de público 

do futebol brasileiro. 

 

Tabela 3- Comparação entre a razão preço/renda dos campeonatos nacionais em 2012 

Campeonato Preço Médio (R$) Renda per capita 

(R$) 

Preço/Renda (%) 

Alemão 66,67 86.930,38 0,070 

Brasileiro 22,86 24.847,96 0,090 

Espanhol 81,48 63.023,54 0,130 

Inglês 105,12 77.021,97 0,136 

Italiano 143,46 71.231,22 0,200 

Fonte: Elaboração do próprio autor a partir dos dados do Banco Mundial e do jornal inglês The Guardian 
(2012)  
 

 

Com a tabela 3 verifica-se que a relação preço/renda do campeonato 

brasileiro é a segunda menor entre os campeonatos analisados, o que contraria 

a regra geral da demanda de que o preço tem relação negativa com a quantidade 

demandada. Visto que embora o campeonato brasileiro apresente a segunda 

menor relação entre preço e renda, a média de público do mesmo é a pior entre 

os campeonatos analisados (tabela 2). 
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3. METODOLOGIA 

Esta seção aborda a metodologia deste trabalho e está dividida em 

três subseções. A primeira trata da tipologia desta pesquisa, enquanto a segunda 

se atem à coleta de dados e a terceira mostrará de que forma estes dados são 

tratados. 

3.1- Tipologia de pesquisa 

A pesquisa é de natureza quantitativa. De acordo com Silva e 

Menezes (2001), é de cunho quantitativo, visto que os dados utilizados 

receberam tratamento estatístico que possibilitaram verificar os fatores que 

afetam a demanda por jogos do campeonato brasileiro da série A.   

Quanto aos objetivos, a pesquisa é de natureza descritiva, pois “visa 

descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre as variáveis.” (SILVA E MENEZES, 2001). 

A pesquisa também é de natureza explicativa, pois “visa identificar os 

fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos.” 

(SILVA E MENEZES, 2001). 

Assim esta pesquisa é descritiva, pois busca realizar uma descrição 

das características dos fatores que influenciam a escolha dos espectadores de 

futebol, relacionando com a demanda por jogos do campeonato brasileiro da 

série A. 

Em relação aos procedimentos este trabalho realiza uma pesquisa 

bibliográfica, visto que é baseado em estudos já publicados em livros, revistas, 

periódicos e na internet. 

3.2- Coleta de dados 

Esta pesquisa se baseia em dados secundários, gerados a partir do 

banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) da Fédération Internacional de 

Football Association (FIFA), da Pluri Consultoria, da revista SportsPro, do 

Cadastro Nacional de Estádios de Futebol (CNEF) e do site Bola na Área, 

através da internet, em seus respectivos sites oficiais. Todos os dados desta 

pesquisa são referente ao ano de 2012, exceto o rendimento médio dos 

domicílios, disponibilizado pelo IBGE, que é referente ao ano de 2010. 
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3.3- Tratamento dos dados 

O estudo utiliza-se de um modelo econométrico, visto que busca 

estabelecer uma relação de causalidade entre os fatores que afetam o público 

dos jogos no campeonato brasileiro de futebol. 

Segundo Souza (2004) pesquisas envolvendo a demanda por jogos 

de futebol seguem um padrão, em que um modelo econométrico é formulado 

para tentar explicar a demanda de acordo uma série de fatores, o que é reforçado 

por Dobson e Goddard (2001) quando este afirma que muitos estudos analisam 

o público estimando um modelo de regressão e interpretando o resultado como 

uma equação de demanda. 

A variável dependente utilizada no estudo é dada pelo número de 

pagantes de ingressos para jogos do campeonato brasileiro de futebol. E será 

posta sobre a forma logarítmica, sob a hipótese de não linearidade com a 

variáveis independentes. O público pagante é usado pois “provide the main 

source of data for the dependent variable in econometric models of the demand 

for football attendance” (DOBSON E GODDARD, 2001, p.319). 

As variáveis explicativas estão divididas em grupos, sendo eles: 

fatores econômicos, qualidade esperada da partida, substituto e estruturais. 

Entre os fatores econômicos encontram-se o Log(Preço) e Log(Renda). Já no 

grupo de fatores relacionados à qualidade esperada da partida estão as variáveis 

Rival, Vitória, Grande, Promovido, Rodada, Estrelas, Posição, Pontos2, 

Amplitude, Amplitude2 e Libertadores. Para o grupo de substitutos encontra-se 

a variável PFC. Por último entre os fatores estruturais estão as variáveis 

Log(Capacidade), Log(Torcida), Fim e Log(Gasolina). A descrição de cada 

variável é dada no Quadro 2.   

As variáveis preço e renda serão usadas baseadas na teoria 

microeconômica, pois, como traz Pindyck e Rubinfeld (2009) preço e renda são 

importantes para determinar a demanda dos consumidores.  

No Brasil os times rivais encontram-se em um mesmo território, como 

cidade ou estado. Assim, será utilizada uma dummy com valor 1 caso os times 

sejam da mesma cidade e 0 caso contrário. Exceto para o Santos Futebol Clube, 

que tem uma rivalidade histórica com os clubes da capital paulista, logo, times 

envolvendo o Santos e times da cidade de São Paulo a dummy que capta a 
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rivalidade entre os times também terá valor 1, exceto para jogos envolvendo a 

Portuguesa, pois como bem afirma Souza (2004) jogos envolvendo este time 

não são considerados clássicos. Esta variável será utilizada, pois de acordo com 

Madalozzo (2008) os jogos entre times rivais geralmente são entre times da 

mesma cidade, o que faz com que fãs de ambos possam ir ao estádio, 

aumentando desta forma o público presente.  

A variável Vitória foi acrescentada ao modelo sob a hipótese de que 

caso o time mandante tenha vencido uma maior proporção nos últimos três 

jogos, irá atrair mais torcedores ao estádio. Esta variável está incluída entre os 

fatores que explicam a relevância da performance atual do clube sobre a 

demanda por ingressos quando este joga em casa.  

A variável Capacidade aparece no modelo com a hipótese “de que 

arenas maiores atendem clubes com maior demanda, seja por possuir maior 

torcida, estar localizado em cidades mais populosas ou por outros fatores não 

identificados.” (SOUZA, 2004, p.61). 

A variável Promovido foi acrescentada ao modelo sob a hipótese de 

que o time que conseguiu ascensão na temporada anterior atrai um maior público 

para a presente temporada. 

Clubes como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Vasco. 

Botafogo e Fluminense apresentam uma torcida com mais de 40 % fora de seus 

estados de origem (tabela 5). Assim, assume-se a hipótese de jogos em que 

esses times são visitantes, afetam significativamente a demanda por jogos do 

campeonato brasileiro, independente da série disputada. Logo, a variável grande 

será acrescentada ao modelo. 
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Tabela 5- Número de torcedores dos maiores clubes cariocas e paulistas 

Clube Torcida dentro do 

estado (em %) 

Torcida fora do 

estado (em %) 

Total (valor 

absoluto, em 

milhões) 

    
Flamengo 26 74 29,2 

Corinthians 56 44 25,1 

São Paulo 52 48 16,2 

Palmeiras 45 55 12,3 

Vasco 29 71 8,8 

Botafogo 56 44 2,8 

Fluminense 60 40 2,8 

Fonte: Elaboração do próprio autor a partir dos dados da pluri consultoria acessado em: 
http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/Pluri%20Pesquisas%20-
%20POTENCIAL%20DE%20CONSUMO%20-%20TAMANHO%20DAS%20TORCIDAS.pdf 

 

Posição é uma variável que representa o colocação do time da casa 

no jogo i e será utilizada sob a hipótese de que quanto mais longe das primeiras 

colocações menor será a demanda. 

A variável PFC relaciona-se a porcentagem de assinantes, por 

estado, do canal Premiere Futebol Clube, que é um canal de pay-per-view e faz 

transmissões de jogos do campeonato brasileiro de futebol, funcionando, assim, 

como um bem substituto da venda de ingressos.  

De acordo com a revista inglesa SportsPro especializada em estudos 

de marketing esportivo, no ano de 2012 três atletas brasileiros figuraram entre 

os cinquenta atletas com maior poder de marketing no mundo. Foram eles: os 

jogadores Neymar, Lucas Moura e o lutador Anderson Silva. Assim, será 

utilizada a dummy Estrelas, para captar o impacto desses dois jogadores na 

demanda por ingressos do campeonato brasileiro, sob a hipótese de que o 

marketing dos mesmos tenha influência sobre a escolha dos torcedores em irem 

aos estádios. Será também acrescentada a esta dummy o jogador Ronaldinho 

Gaúcho. 

Para captar o efeito de avanço do campeonato será utilizada a 

variável referente à rodada em que partida ocorreu. Sob a hipótese de ao se 

aproximar do fim do campeonato a demanda por jogos aumenta, visto que as 

http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/Pluri%20Pesquisas%20-%20POTENCIAL%20DE%20CONSUMO%20-%20TAMANHO%20DAS%20TORCIDAS.pdf
http://www.pluriconsultoria.com.br/uploads/relatorios/Pluri%20Pesquisas%20-%20POTENCIAL%20DE%20CONSUMO%20-%20TAMANHO%20DAS%20TORCIDAS.pdf
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partidas se tornam mais decisivas. 

Como custo dos torcedores em irem assistir aos jogos nos estádios o 

valor da gasolina nas cidades em que as partidas foram realizadas, será utilizada 

uma proxy referente ao deslocamento.  

O tamanho da torcida também está presente no modelo, para captar 

a capacidade de mercado. Assim será utilizado o tamanho da torcida do time da 

casa. 

Uma dummy referente a chance de se classificar para a taça 

libertadores será utilizada. 

Serão acrescentadas também variáveis referentes a diferença de 

pontos e posição dos times envolvidos na partida e o quadrado destas variáveis. 

Pois de acordo com Souza (2004) a relação entre essas variáveis é quadrática. 

E como bem afirma Bortuluzzo, Laropoli e Machado (2011) esta variável é 

importante, pois, a importância do jogo para o time da casa é relevante para 

entender a demanda por ingressos. Logo, espera-se que quanto menor a 

diferença de posição e pontos entre os times, maior será a procura por ingressos. 

Por último, serão acrescentadas dummies para caso o jogo tenha 

ocorrido no fim de semana e a tarde. Pois como bem afirmam García e Rodríguez 

(2001) o horário e dia da realização da partida são importantes para explicação 

da demanda.  

O quadro 2 traz uma síntese com as variáveis explicativas que serão 

usadas no modelo econométrico, o(s) autor(es) em que estão embasadas, a 

forma em que os dados serão tratados e o efeito esperado. 

Dobson e Goddard (2001) relatam que o fato de os dirigentes 

poderem discriminar preço antes das partidas faz com que esta variável se 

correlacione com o distúrbio aleatório ℇ𝑖 , o que viola um dos pressupostos da 

análise de regressão, introduzindo um possível viés de simultaneidade na 

estimação. Este problema de simultaneidade da variável preço ocorre na 

equação de demanda por futebol ocorre a menos que a curva de oferta por 

futebol seja perfeitamente elástica. 

García e Rodríguez (2001) também abordam a endogeneidade da 

variável preço. 

Assim, segundo Murray (2006), quando há correlação entre a variável 

explicativa e o distúrbio aleatório, são necessárias variáveis instrumentais que 
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evitem o viés dos estimadores por mínimos quadrados ordinários. 

Ainda de acordo com Murray (2006) o método dos mínimos 

quadrados de dois estágios é o mais utilizado entre os econometricistas para 

solucionar o problema de endogeneidade 

O modelo será então estimado por mínimos quadrados de dois 

estágios devido à possível endogeneidade da variável preço. Serão utilizadas 

como instrumentos todas as variáveis da equação de demanda com a inserção 

de mais três instrumentos, sendo eles: a proporção entre o número de meias-

entradas vendidas e o número de ingressos vendidos no total, bem como a 

proporção do número de sócios e os ingressos vendidos e a razão entre o 

número de ingressos postos à venda e a capacidade do estádio em que a partida 

foi realizada. 

Desta forma, no primeiro estágio, a variável preço será estimada em 

relação às demais variáveis do modelo da equação de demanda adicionando-se 

os seguintes instrumentos: razão entre o número de meias-entradas vendidas e 

o total de público pagante, razão entre o número de sócios-torcedores e o total 

de público pagante, razão entre o número de ingressos colocados à venda e a 

capacidade do estádio em que a partida foi realizada e o tamanho da população 

da cidade em que o jogo ocorreu. O preço estimado nesta etapa será utilizado 

no segundo estágio, já na equação de demanda. Ilustrativamente, tem-se: 

1) 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑍1𝑖 + 𝛼2𝑍2𝑖 + 𝛼3𝑍3𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ +

𝛽19𝑋19𝑖 + 𝜂𝑖 

2) 𝑃ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑃𝑟𝑒ç�̂�1𝑖 + 𝛼2𝑋2𝑖 + 𝛼3𝑋3𝑖 + 𝛼4𝑋4𝑖 … + 𝛼19𝑋19𝑖 +

𝜀𝑖 

 

Sendo Z as variáveis instrumentais utilizadas para estimar o preço, X são as 

variáveis da equação de demanda e 𝑃𝑟𝑒ç�̂�  o preço estimado no primeiro 

estágio. 
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Quadro 2- Síntese das variáveis utilizadas no modelo econométrico 

Variáveis 

explicativivas 

Referencial teórico Operacionalização Efeitos 

esperados 

Log(Preço) Dobson e Goddard (2001); 

García e Rodríguez(2001); 

Madalozzo (2008) e 

Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será usado o preço médio. 

Dado pela razão entre a 

arrecadação total da 

bilheteria no jogo analisado 

e o público pagante total 

- 

Log(Renda) García e Rodríguez (2001); 

Souza (2004); Madalozzo 

(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será usada a renda média 

por domicílio da cidade em 

que a partida ocorreu 

- 

Rival Souza (2004); Madalozzo 

(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será utilizada uma dummy 

com valor 1 para o caso de 

os times serem da mesma 

cidade e 0 caso contrário 

+ 

Vitória García e Rodríguez (2001); 

Souza (2004), Madalozzo 

(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será usado o número de 

vitória que o time da casa 

tenho conseguido nos 

últimos três jogos 

+ 

    

Log(Capacidad) Souza (2004); Madalozzo 

(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será utilizada a capacidade 

do estádio em que o jogo 

ocorreu 

+ 

Grande Souza (2004); Madalozzo 

(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será utilizada uma dummy 

com valor 1 para caso o 

time visitante seja 

Flamengo, Corinthians, 

São Paulo, Palmeiras, 

Vasco, Botafogo ou 

Fluminense 

+ 

Promovido Dobson e Goddard (2001); 

Souza (2004); Madalozzo 

(2008) e Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será utilizada uma dummy 

com valor 1 caso o time 

mandante tenha sido 

promovido na temporada 

anterior e 0 caso contrário 

+ 

PFC - Será utilizado a 

porcentagem de assinantes 

do canal Premiere Futebol 

Clube, por estado 

- 

Rodada Souza (2004) Será utilizado o número da 

rodada em que a partida 

ocorreu 

+ 
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Fim Madolozzo(2008); Bortoluzzo, 

Laropoli e Machado (2011) 

Será utilizado uma dummy 

com valor 1 caso o jogo 

ocorra no final de semana e 

0 caso contrário 

 

Estrelas Souza (2004) Será utilizada uma dummy 

para os jogos em que os 

jogadores Neymar , 

Ronaldinho Gaúcho e 

Lucas tenham participado 

+ 

    

Posição Dobson e Goddard (2001); 

Madalozzo (2008); 

Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será utilizada a posição na 

tabela do time mandante da 

partida 

- 

Pontos Souza (2004) Será utilizada a diferença 

de pontos até a realização 

da partida entre o time 

mandante e visitante 

- 

Pontos2 Souza (2004) Será dada pelo quadrado 

da variável Pontos 

+ 

Amplitude García e Rodríguez (2001); 

Souza (2004) 

Será utilizada a diferença 

entre as posições do time 

mandante e visitante no 

momento da partida 

- 

Amplitude2 García e Rodríguez (2001); 

Souza (2004) 

Será dada pelo quadrado 

da variável amplitude 

+ 

Log(Torcida) - Será o utilizado o número 

de torcedores do time da 

casa, no estado em que o 

jogo ocorreu 

+ 

Log(Gasolina) - Será utilizado o preço 

médio da gasolina cobrado 

no estado em que o jogo 

ocorreu 

- 

Libertadores Madalozzo (2008); 

Bortoluzzo, Laropoli e 

Machado (2011) 

Será utilizada um dummy 

com valor 1 caso o time 

esteja entre os seis 

primeiros colocados e 0 

caso contrário 

+ 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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4- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Esta seção consiste em fazer uma avaliação dos resultados obtidos na 

equação de demanda estimada para jogos do campeonato de brasileiro de 

futebol no ano de 2012. A seção 4.1 analisa os resultados da estimação por 

mínimos quadrados de dois estágios.  

4.1 – Análise de regressão por MQ2E 

Dado a possível introdução de um viés de simultaneidade na 

estimação por MQO, em que a variável preço apresentou sinal positivo, o modelo 

foi estimado por mínimos quadrados de dois estágios. 

O teste de Jarque-Bera para não-normalidade dos resíduos rejeitou a 

hipótese nula ao nível de 5% de que o erro tem distribuição normal. Mas de 

acordo com Gujarati (2002), essa não normalidade não representa problema 

muito grave para amostras consideradas grandes, o que é o caso da amostra 

utilizada no modelo deste estudo, que conta com 380 observações. 

O teste de Reset-Ramsey para especificação do modelo não rejeitou 

a hipótese nula, mostrando que o modelo usado está bem especificado. 

Os resultados apresentados na tabela 6 já tem a heterocedasticidade 

corrigida. 

O R² de 0,34 indica que o modelo tem um bom ajuste, visto que para 

análises em cross-section, como bem afirma Souza (2004), valores maiores que 

0,30 são consideráveis aceitáveis 
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Tabela 6: Resultados da estimação do modelo econométrico por MQ2E 

Variável Dependente: Log(Público) 

 

Variáveis Coeficiente Erro Padrão Estatística t P-valor 

Constante 24,95411 6,551033 3,809188 0,0002* 

Log(Preço) -0,604858 0,272525 -2,219461 0,0283* 

Log(Renda) -0,851638 0,372526 -2,286120 0,0240* 

Promovido -0,018302 0,290581 -0,062983 0,9499 

PFC -0,491661 0,126220 -3,895286 0,0002* 

Rodada   0,00812 0,008494 0,966813 0,3356 

Fim 0,073080   0,123271 0,592835 0,5544 

Rival 0,091634 0,20652 0,45681 0,6487 

Posição -0,032966 0,016791 -1,963377 0,0519 

Estrelas  0,687553 0,198906 3,456668 0,0008* 

Vitória 0,130428 0,081326 1,603777 0,1114 

Libertadores -0,484733 0,370266 -1,309147 0,1930 

Pontos -0,062096 0,030967 -2,005233 0,0472* 

Pontos2 0,001653 0,000763 2,165412 0,0323* 

Grande 0,646607 0,148917 4,342074 0,0000* 

Amplitude 0,136276 0,057559 2,367566 0,0195* 

Amplitude2 -0,004516 0,002836 -1,592676 0,1139 

Log(Torcida) 0,346912 0,107637 3,222969 0,0016* 

Log(Gasolina) -6,373842 2,711499 -2,350671 0,0204* 

Log(Capacidade) -0,782449 0,252012 -3,104809 0,0024* 

R-squared 0,347081 F (19, 360) 3,912302  
Adjusted R-squared 0,244849 Prob (F-

Statistic) 
0,0000002  

Reset p-value > 0,32 Jarque-Bera 0,025058  

Fonte: Elaboração do próprio autor. *Significante ao nível de 5%. Nota: Lista de instrumentos: 
Log(renda) Promovido PFC Rodada Fim Rival Posição Estrelas Vitória 
LibertadoresPontosPontos2GrandeAmplitude Amplitude2 Log(torcida) Log (gasolina) Log(capacidade) 
Meia Sócios Ingressocapacidade População 
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O quadro 3 traz uma síntese dos resultados do modelo e os sinais 

esperados antes da estimação. 

Quadro 3 – Síntese dos efeitos esperados das variáveis explicativas 

Variável Efeito Esperado Efeito Obtido 

Log(preço) - - 

Log(renda) - - 

PFC - - 

Estrelas + + 

Pontos - - 

Pontos2 + + 

Grande + + 

Amplitude - + 

Log(torcida) + + 

Log(gasolina) - - 

Log(capacidade) + - 

Fonte: Elaboração dos autores a partir dos resultados obtidos. 

 

A elasticidade preço da demanda apresentou um valor de -0,60 e 

provou ser significante ao nível de 5%, mostrando que o campeonato brasileiro 

tem uma elasticidade preço-demanda inelástica. Isso significa que os 

consumidores são poucos sensíveis às variações no preço dos ingressos, pois 

um aumento do mesmo diminui menos que proporcionalmente a demanda. 

A elasticidade de um bem, de acordo com Varian (2006), está ligada, 

em grande parte, ao número de substitutos próximos que esse bem tem. No caso 

do futebol brasileiro ainda não se tem muitos substitutos próximos no âmbito 

esportivo. Esportes como basquete e vôlei, por exemplo, ainda não atraem um 

grande público. E os jogos televisionados, que são substitutos aos jogos nos 

estádios, ainda podem ser considerados de custo elevado para o consumidor 

brasileiro, quem em maioria, prefere ir ao estádio. Esses fatores podem explicar 

a inelasticidade do preço dos ingressos. 

O resultado da variável preço corroboram àqueles obtidos por Dobson 

e Goddard (2001), García e Rodríguez (2001), Madalozzo (2008) e Bortoluzzo, 
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Laropoli e Machado (2011), mostrando que a demanda por futebol é inelástica. 

O valor encontrado é ainda similar ao obtido por García e Rodríguez (2001) de -

0.63, demonstrando que torcedores brasileiros e espanhóis agem de forma 

parecida em relação ao efeito preço. 

A elasticidade renda da demanda também mostrou ser significante ao 

nível de 5% e apresentou um valor de -0,85. Esse efeito negativo da renda 

confirma os resultados encontrados por García e Rodríguez (2001), Souza 

(2004), Madolozzo (2008) e Bortoluzzo, Laropoli e Machado. Mostrando, assim, 

que o campeonato brasileiro de futebol é um bem inferior, ou seja, um aumento 

na renda acarreta uma diminuição da procura por este produto. 

A variável Premiére Futebol Clube também foi considerada 

significante ao nível de 5% e seu sinal negativo mostra que o canal por 

assinatura Premiere Futebol Clube pode ser considerado um bem substituto aos 

jogos nos estádios. O resultado exibe que caso dobre o número de assinantes 

deste canal, o número de torcedores nos estádios, durante o campeonato 

brasileiro, cai, em média, pela metade. Esta variável também representa o custo 

de oportunidade dos torcedores em irem aos jogos, demonstrando que, coeteris 

paribus, os fãs preferem assistir as partidas em casa do que nos estádios. O 

resultado aqui em questão confirma o encontrado por García e Rodríguez (2001). 

A variável estrelas, significante ao nível de 5%, referente aos jogos 

em que os jogadores Neymar, Lucas Moura e Ronaldinho Gaúcho estavam em 

campo mostra o impacto da qualidade e do marketing desses jogadores no 

público presente nos estádios brasileiros. Assim, quando os mesmos estão 

presentes em campo, a demanda por jogos do campeonato brasileiro aumenta. 

Isso acontece porque a torcida fica sabendo por antecedência se esses 

jogadores irão jogar e impulsionados pelo talento dos mesmos e a força que a 

mídia exerce sobre eles, os torcedores vão aos estádios para vê-los jogar. 

As variáveis pontos e pontos2 referentes a diferença de pontos e o 

quadrado da mesma, respectivamente, mostraram-se significantes ao nível de 

5%, refutando a hipótese de que quanto maior a diferença de pontos entre os 

clubes menor o público presente nos estádios. Mas há aqui uma relação 

quadrática, ou seja, a partir de determinado ponto de diferença o público volta a 

aumentar. O resultado pode ser interpretado pela qualidade da partida, pois à 

medida que a diferença de pontos cresce, os torcedores vão perdendo interesse 
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na partida, pois enxergam o time adversário com de baixo nível. Mas a partir de 

certo ponto, a certeza da vitória se torna cada vez maior, fazendo com que mais 

torcedores procurem por ingressos para comemorem a vitória de seus 

respectivos times nos estádios. 

A variável grande, referente aos clubes visitantes com torcida maior 

de 40% fora do estado mostrou-se significante ao nível de 5%. Esta variável 

representa o impacto de times considerados grandes, da região de São Paulo e 

Rio de Janeiro, na presença de público nos estádios quando jogam foram de seu 

estado de origem. 

Já entre as variáveis amplitude e amplitude2 apenas a primeira 

mostrou-se estatisticamente significante ao nível de 5%. Assim, temos que a 

relação ente diferença de posição e demanda é não quadrática. García e 

Rodríguez (2001) obtiveram resultados inconclusivos com relação a estas 

variáveis. 

O número de torcedores foi significante ao nível de 5%, refutando a 

hipótese de que o tamanho da torcida de um clube influencia na procura por 

jogos de futebol. 

O custo de deslocamento do torcedor aos estádios representado pela 

proxy referente ao preço da gasolina também foi significante ao nível de 5%. O 

resultado mostra que um aumento de 1% no preço da gasolina reduz, em média, 

sete vezes o número de torcedores presentes nos jogos do campeonato 

brasileiro. Isso mostra que o torcedor brasileiro é bastante sensível ao custo de 

deslocamento. 

 

A variável referente à capacidade dos estádios, embora 

estatisticamente significante ao nível de 5%, apresentou sinal contrário ao 

esperado. Uma hipótese que pode ser lançada para a causa deste sinal negativo 

é a de que grandes estádios, como o Serra Dourada, por exemplo, receberam 

jogos de clubes com pouca torcida no campeonato brasileiro de 2012. 

As demais variáveis: posição, promovido, rodada, fim, rival, vitória e 

libertadores mostraram-se estatisticamente insignificantes ao nível de 5%, não 

podendo, desta forma, ser feita análise sobre as mesmas. 
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido a recente queda de público, apresentada no últimos quatro 

anos (tabela 2) , do campeonato brasileiro de futebol da primeira divisão este 

estudo buscou identificar os fatores que influenciam a demanda por jogos deste 

campeonato e as elasticidades do preço e da renda, para que a partir do 

conhecimento dos fatores e da proporção em que estes exercem influência na 

escolha dos torcedores, os agentes envolvidos na disputa do campeonato 

possam tomar medidas para aumentar a média de público presente nos estádios. 

Com base em um modelo econométrico, estimado por mínimos 

quadrados de dois estágios, foi possível modelar uma equação de demanda e 

identificar alguns dos fatores que influenciam a procura por jogos do campeonato 

brasileiro. 

As hipóteses de que preço e renda afetam de forma negativa a 

demanda foram refutadas pelos resultados obtidos. A variação destes dois 

fatores modificam a demanda menos que proporcionalmente. Além disso, a 

elasticidade-preço de -0,60 mostrou que os clubes brasileiros não agem como 

maximizadores de lucro, visto que a elasticidade não é unitária e que os 

torcedores não são muito sensíveis as variações no preço, além de que os 

brasileiros comportam-se de maneira similar quando se referem a esta variável. 

Outros fatores como jogos televisionados, posição do time da casa na 

tabela, presença de jogadores com grande poder de marketing e habilidosos, 

diferença de pontos entre os times mandante e visitante, times com grande 

torcida fora do estado de origem, número de torcedores, custo de deslocamento 

e capacidade dos estádios foram identificados como influenciadores na 

demanda por jogos do campeonato brasileiro. 

É importante salientar que através da variável referente ao preço da 

gasolina (utilizada como proxy), foi possível perceber que o torcedor brasileiro é 

bastante sensível ao custo de deslocamento, logo, os dirigentes dos clubes 

podem formular suas políticas de preço de ingressos observando este custo. 

Visando, assim, a tomar a melhor decisão para aumentar o número de 

torcedores nos estádios e consequentemente a receita advinda de bilheteria.  

Destaca-se então, que o preço dos ingressos não é o único custo a 

que o torcedor se depara para consumir o produto futebol. Preço de 
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combustíveis, passagens do transporte público, bem como outros custos mais 

difíceis de serem quantificados, como a violência nos estádios estão inclusos no 

preço do futebol. Assim, a não inclusão dessas informações no modelo podem 

ter causado um viés de especificação, devido a possível alta sensibilidade dos 

torcedores a esses fatores. Desta forma, o bem futebol no Brasil pode ser 

normal, ao contrário do que mostrou este estudo. 

As limitações encontradas neste trabalho consistem na 

indisponibilidade de dados para campeonatos anteriores, o que inviabilizou a 

extensão da pesquisa para um horizonte maior de tempo. Além da falta de 

informações sobre violência nos estádios brasileiro, que pode ser um dos fatores 

mais importantes para explicar a baixa média de público. 

Sugere-se que o estudo sirva de base comparativa para futuros 

trabalhos sobre a demanda por jogos do campeonato brasileiro. Há também a 

possibilidade de se verificar o impacto da Copa do Mundo FIFA 2014 na procura 

por partidas do campeonato, pois como constatado neste trabalho, a capacidade 

dos estádios tem influência na demanda, assim poder-se-á analisar o impacto 

dos novos estádios construídos para esse evento na procura por jogos do 

campeonato brasileiro de futebol. 

Ainda sugere-se que este trabalho sirva como comparação para os 

campeonatos nacionais de outros países como Espanha, Inglaterra e Alemanha, 

que apresentam uma boa média de público nos estádios, analisando de que 

forma cada fator utilizado neste trabalho impacta a demanda por jogos nesses 

países.  
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ANEXOS 

 
Anexo A- Número total de torcedores no campeonato inglês 

Ano Número total de 

torcedores 

(milhões) 

Variação (%) 

1985 9,7 - 

1986 9 -7,21 

1987 9,1 1,11 

1988 8,1 -10,99 

1989 7,8 -3,7 

1990 7,9 1,28 

1991 8,6 8,14 

 1992 10 16,28 

1993 9,7 -3 

1994 10,7 10,31 

1995 10,7 0 

1996 10,5 -1,87 

1997 10,8 2,85 

1998 11,1 2,77 

1999 11,6 4,5 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dobson e Goddard (2001) 

 


