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RESUMO 
 
 

O Mercado Internacional do Futebol é um setor repleto de dinheiro e conflitos, um mercado 
onde os contratos podem parecer sem sentido, os valores variam constantemente, os 
intermediários atuam de forma intensa fazendo com que o atleta ou tenha todo poder ou nada 
dele, tudo dependendo da perspectiva da lucratividade e do marketing envolvido nele. A 
realidade do Mercado Internacional do Futebol é que ele movimenta anualmente cerca de 455 
bilhões de Reais anualmente no mundo, o Brasil, porém teria apenas 2% deste total, fato 
devido à falta de profissionalização deste setor no país o que contrasta com o salários dos 
atletas brasileiros que vão para o exterior e muitas vezes entram na lista dos futebolistas mais 
bem pagos do mundo. O Brasil, entretanto, continua a exportar jogadores em um ritmo incrível 
e são mais de 1.500 brasileiros em média por ano que partem em busca das oportunidades 
fora do país, principalmente em países europeus onde eles possuem uma política econômica 
bem equilibrada que impele a o desenvolvimento econômico nesses países. O presente 
trabalho tem como objetivo avaliar a realidade do Mercado Internacional do Futebol, que além 
de movimentar bilhões de Reais anualmente, explora a paixão nacional de muitos países e o 
poder que o futebol alcançou no mundo. Para compreender como os negócios neste mercado 
ocorrem um estudo de caso foi realizado referente a transferência do atleta Neymar para o 
futebol espanhol, onde podemos concluir de qual maneira as transferências ocorrem neste 
setor. O presente trabalho é relevante na medida em que o mesmo envolve a questão do 
comércio exterior, câmbio, legislação internacional, contratos, intermediação e negociação 
internacional. Em outros termos, hoje em dia já se torna impossível compreender as 
transferências de jogadores para outros países, somente pela visão do esporte, pois existe o 
interesse financeiro no meio deste processo, onde os clubes de futebol se tornarão como 
organizações empresariais, os atletas do futebol se tornaram produtos que se valorizam e 
desvalorizam e por fim geram lucro ou prejuízo, portanto as transferências que ocorrem entre 
clubes nacionais para clubes internacionais nada mais são do que um processo de exportação. 
O método utilizado foi uma pesquisa bibliográfica, ou seja um levantamento de bibliografia já 
publicada, seja em revistas, publicações avulsas e livros. Esta metodologia se delimita num 
estudo de caso da transferência do atleta Neymar para o F.C . Barcelona. Com este trabalho foi 
possível concluir, como a estrutura econômica dos países Europeus permite que eles se 
tornem líderes neste setor, é possível concluir também que a legislação, principalmente na 
Espanha, permite que os Clubes deste país como o F.C. Barcelona possuam ampla vantagem 
comercial contra seus concorrentes de outros países. Conclui-se também que existem muitos 
fatores além do valor de mercado do jogador para selar a negociação de transferência. 


