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INTRODUÇÃO 

 Uma estruturação nacional de competições equilibradas, com alto nível competitivo e técnico 

pode possibilitar que os atletas mais jovens ou adultos desenvolvam suas habilidades e experiência, 

possibilitando uma maior adaptação e um bom desempenho em competições internacionais (DE 

BOSSCHER et al., 2015). A Liga Nacional de Futsal (LNF) é a maior competição de futsal ou futebol de 

salão no país. O campeonato foi criado em 1996 com a intenção de profissionalizar o calendário das 

equipes e alavancar a modalidade no país, se inspirando em um modelo de franquias similar ao da NBA 

(National Basketball Association).  

Desse modo, a pesquisa busca identificar se a LNF pode ser considerado um bom campeonato 

no sentido de estimular a abrangência dos participantes pelo território nacional e equilíbrio ao longo dos 

seus 25 anos de sua existência, analisando suas localizações e características institucionais e se isso 

influência nas conquistas de título e permanência na competição. 

 

METODOLOGIA 

         A metodologia utilizada para realizar os objetivos deste trabalho foram uma análise descritiva 

utilizando dados documentais. As analises colocadas neste artigo segue padrões análogos aos de 

Dominguez, Buñuel e Gonzalez (2013), onde foi realizada analises de textos de documentos 

encontrados a partir de sites oficiais de organizações envolvidas com o futsal e seus respectivos eventos 

e regulamentos. Especificamente, as análises tiveram como base o estatuto e o site oficial da LNF, além 

de, se necessário, as páginas oficiais das equipes de futsal. Contudo para esse tipo de análise, é preciso 

delinear quais dados serão observados para posteriormente serem analisados (DOMINGUEZ; BUÑUEL; 
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GONZALEZ, 2013). Assim, as informações coletadas foram: equipes, localização geográfica das 

equipes, características institucionais, números de equipes e equipes campeãs.  

         A análise foi através da estatística descritiva e especificamente quanto ao estatuto foi realizada 

uma análise de conteúdo com o foco do equilíbrio técnico da competição. A coleta de dados se deu no 

mês de (maio e junho de 2022). Para o tratamento foi utilizado o google planilhas.                                

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Desde 1996, com o nome de Liga Futsal até sua reformulação em 2014 para Liga Nacional de 

Futsal, já passaram pela competição por pelo menos uma vez um total de 78 equipes. Sobre essas 78 

equipes, 53 (67,9%) delas 

participaram de uma a seis 

edições da competição, 17 

(21,8%) equipes de sete a 

treze edições participações e 

8 (10,3%) equipes 

participaram de quatorze a 

vinte e seis edições de LNF. 

Sobre a região 

geográfica, a figura 1 é mais 

ilustrativa, e acabou 

identificando que nenhum 

time era do Nordeste do país, 

32 (41%) da região Sudeste, 

1 (1,3%) da região Norte, 35 

(44,9%) da região Sul e 10 

(12,8%) da região Centro-

Oeste. 

Sobre a característica institucional, 7 (9%) são equipes de clubes multiesportivos tradicionais do 

cenário brasileiro que são elas: 1. Corinthians; 2. Vasco da Gama; 3. Minas Tênis Clube; 4. Praia Clube; 

5. Palmeiras; 6. São Paulo e 7. Flamengo. As outras 71 (91%) agremiações que foram classificadas 

neste trabalho são clubes empresas, associações e clubes administrados por prefeituras gerenciam ou 

gerenciaram as equipes de futsal. 

Das 78 equipes também podemos colocar que 33 (42,3%) delas chegaram a disputar uma 

semifinal da competição. Em disputas de finais, 21 (26,9%) disputaram essa fase e por fim 13 (16,7%) 

das 78 equipes foram campeãs de alguma edição da LNF entre 1996 e 2021. Na LNF, equipes da região 

Sul e Sudeste dominam a competição desde sua fundação. E isso pode ser comprovado quando 

olhamos para a quantidade de times por região sendo 35 no Sul e 32 no Sudeste e quando notamos 
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Figura 1: Localização geográfica das equipes que já participaram da LNF entre 1996 a 2021.  
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também os campeões que são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro 

e Minas Gerais. Sendo a equipe denominada “Carlos Barbosa” a maior vencedora com cinco títulos 

conquistados. 

  O proposito deste trabalho foi apresentar uma investigação sobre as equipes que participaram 

da competição, suas localizações e características institucionais da LNF entre 1996 a 2021. Sobre os 

números identificados, pode-se confirmar que a liga teve uma grande quantidade de times que já 

participaram, mas a ausência de informações e sites de uma grande parte das equipes (como estatuto, 

demonstrativo financeiro e outras informações relacionadas a gestão), o que aponta por indícios de 

pouca transparência e/ou pouco profissionalismo. Tais fatos são comuns no esporte brasileiro, o que 

confirma ainda mais a necessidade de mudanças quanto a gestão do esporte no Brasil (MAZZEI & 

ROCCO JÚNIOR, 2017). Mas por outro lado no site da LNF podem ser encontrados vários documentos 

que podem ser acessados (como: analises de cada equipe, balanço financeiro, demonstração de 

resultado de exercício, regimento, regulamento, modelo de súmula dos jogos, STJD, linha do tempo da 

competição e estatísticas do campeonato), o que indica uma boa transparência e conteúdo referente a 

LNF. 

  Por ser uma liga inspirada na NBA com modelos de franquias, sabe-se que um dos principais 

pontos fortes desse modelo é a distribuição igualitária entre as franquias. No Brasil o modelo esportivo 

é baseado em clubes (geralmente centenários), que são privilegiados economicamente e possuem papel 

importante no sistema esportivo nacional (MAZZEI, MEIRA, BASTOS, BÖHME, & DE BOSSCHER, 

2015). Esses clubes são representativos no contexto do esporte olímpico e estão localizados em grandes 

centros econômicos do país. Como são poucos os clubes com esse perfil, o modelo de desenvolvimento 

da maioria das modalidades esportivas no brasil acaba por ser no mínimo limitado. 

            De acordo com o Art. 9º do regimento de 2022 “O proprietário da franquia, para cedê-la de forma 

definitiva a outro clube ou empresa de material esportivo ou para indicar clube Beneficiário para 

representá-lo, deverá obter a aquiescência de 2/3 (dois terços) dos franqueados da Liga Nacional de 

Futsal no ano de concretização da cessão ou indicação” (LIGA NACIONAL DE FUTSAL, 2022). Nesse 

artigo pode-se constatar a chance de mudança de cidade por parte das equipes no momento em que a 

franquia achar preciso. Em algumas circunstâncias os vínculos de equipes na mesma cidade são curtos 

e passageiros, em razão das iniciativas pontuais de empresas/patrocinadoras ou de ações das 

prefeituras (MARQUES & MARCHI JR, 2019). Ou seja, essa situação pode gerar uma certa incerteza 

na continuidade das equipes na competição afetando projetos a longo prazo dessas franquias, e isso 

pode explicar o porquê equipes do sudeste e do sul conseguem permanecer na competição e serem 

campeãs. As características dessas equipes podem estar associadas à: prevalência do modelo de 

clubes; a presença regional de patrocinadores que estimulam e fornecem condições para a participação 

das equipes na competição; assim como a questões da profissionalização da gestão das equipes e o 

fator de desenvolvimento mais eficiente do futsal nessas regiões junto a formação de atletas e também 

sistemas regionais de competições (ZARATIM, 2012; SCHMITZ FILHO, 2010). 
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CONCLUSÕES 

           Desde sua criação em 1996 como Liga Futsal até os dias atuais com o nome de Liga Nacional 

de Futsal, foi identificado que a competição tem uma grande importância para o cenário do futsal no 

Brasil, porem ela acaba se concentrando de certa forma apenas nas regiões Sul e Sudeste o que acaba 

prejudicando na expansão juntamente com a concorrência. Para que a liga nacional possa se 

desenvolver mais é preciso empreender mais nesses dois aspectos, dando apoio e subsídios para o 

desenvolvimento do futsal nas regiões Norte e Nordeste do país e também e estimular uma melhor 

gestão e transparência das equipes que se propõe a participar da competição. 

         Portanto, a partir dessa pesquisa foi possível identificar informações preliminares sobre a gestão 

e o desenvolvimento do futsal e da sua maior competição no país. De qualquer forma, o trabalho talvez 

possa apresentar certas limitações quanto ao método de análise, ou seja por se tratar de uma análise 

documental sugerindo que haja futuros estudos mais aprofundados sobre a LNF tanto qualitativamente 

como quantativamente elucidando e diagnosticando a gestão do esporte no Brasil e principalmente do 

futsal.                        
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