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 çO desporto profissional 
poderá ter voltado aos cam-
pos, relvados, pavilhões e pis-
cinas, mas os escalões de for-
mação estiveram nos últi-
mos meses em modo de con-
tingência devido à pande-
mia. Toda uma geração so-
freu com os 
treinos atípicos 
e pela falta de 
competição, 
pondo em cau-
sa o financia-
mento dos clu-
bes e o futuro 
do desporto.  
 
Desde março 
de 2020 que as 
camadas jo-
vens não têm 
competições e os treinos fo-
ram alterados resultando 
em atletas desmotivados, 
treinadores desorientados e 
dirigentes em pânico. Os nú-
meros são catastróficos. Em 
Portugal estavam inscritos 
na temporada 2019/20 cerca 
de 220 mil atletas de forma-
ção, enquanto que nesta 
temporada estão inscritos 
apenas 47 mil. No total per-
deram-se, entre as duas tem-
poradas cerca de 170 mil atle-
tas de formação, que ficaram 
pelo caminho afetando toda 
uma geração. 
 
A rede de clubes desporti-
vos em Portugal tem como 
enorme fonte de receitas 
precisamente o desporto de 
formação. Desde as mensali-
dades dos atletas até às re-
ceitas das transferências dos 
escalões de formação, a reali-
zação de provas e eventos, os 
patrocínios locais, bem 
como o aluguer dos pavi-
lhões e estádios, muitos clu-
bes viram a quase totalidade 
destes rendimentos desapa-
recerem nos últimos 10 me-
ses. Com o desporto de for-
mação sem competição, 
muitos atletas desistiram e 
deixaram de pagar as men-
salidades aos clubes.  
 
Quando temos um bloqueio 
total de todas as competi-
ções, os atletas não se regis-

tam nas federações, o que 
tem contribuído para a que-
da abrupta do número de 
praticantes inscritos no des-
porto federado. Não se reno-
vando as inscrições, verifi-
cou-se uma queda nos nú-
meros, que até pode ser arti-

ficial, mas, na prática, as fede-
rações já não recebem essa 
receita. Se nos outros setores 
de atividade muitas medidas 
são já conhecidas e imple-
mentadas, relativamente à 
indústria do desporto, a rea-
ção do Estado a este proble-
ma ainda não é conhecida. 
 
Em Espanha, por exemplo, 
uma grande fatia do orça-
mento do plano de recupera-
ção no âmbito da pandemia 
vai servir para revitalizar o 
setor do desporto. Em Portu-
gal, isso ainda não foi anun-
ciado nem sabemos se estará 
contemplado, mas o Gover-
no deveria ter em conta a im-
portância deste setor do pon-
to de vista social. E apoiá-lo, a 
exemplo do que fez, e bem, 
quando apoiou as grandes 
competições, como a fase da 
final da Liga dos Campeões, a 
Fórmula 1 ou o MotoGP nos 
últimos meses. 
 
O novo confinamento, para 
além de colocar em causa 
uma eventual finalização 
desta época desportiva, colo-
co em definitivo o desporto 
não profissional português 
nos cuidados intensivos. Tal 
como na saúde pública, pre-
cisamos agora da vacina do 
desporto junto de outras Pfi-
zer, Moderna ou Oxford para 
salvar o desporto, clubes e 
uma geração inteira.

Desporto  
não profissional  

nos cuidados intensivos

MAIS DO QUE UM JOGO
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Daniel Sá 
Diretor Executivo do IPAM

mudado a indústria do futebol 
porque são pessoas que fizeram 
dinheiro nos negócios e que que-
rem gerir os clubes dessa forma. 
Por isso, fundei a ‘Retexo Intelli-
gence’ para ajudar estes investi-
dores a estruturarem, operarem e 
construírem equipas dentro das 
suas organizações. Todos os nos-
sos conselhos são baseados em 
dados recolhidos nos últimos 10 
anos  – antes disso não considera-
mos relevante. Não há mais ne-
nhuma empresa no mercado que 
faça esta pesquisa ou que tenha 
este conhecimento. Trabalhamos 
para os clubes e para os donos de 
clubes”, diz Charles Gould em 
conversa com o nosso jornal. 
A empresa está pensada para des-
cobrir profissionais para todos os 
cargos, mas existem pedidos mais 
frequentes. “Na parte técnica, di-
ria que a nossa área de especiali-
zação é a procura por diretores 
desportivos, diretores de acade-
mia e de responsáveis de alta per-
formance bem sucedidos”, revela. 
Por exemplo, a contratação de 
Gregory Dupont para responsá-
vel da preparação física do Real 
Madrid em 2019 teve a interven-

ção de Charles Gould. “Colaborei 
também outros clubes na restru-
turação de academias para atingi-
rem mais lucros. Analisei todos os 
jogadores de elite nos últimos 10 
anos – e isto são jogadores que jo-
garam na Liga Europa ou acima 
de isso – e em conjunto com em-
presas de Inteligência Artificial 
seguimos o rasto das academias 
onde foram formados nos respeti-
vos países para percebermos 
quem dirigia essas mesmas acade-
mias”, atira, complementando 
com recurso ao exemplo do nosso 
país: “Se víssemos que, em Portu-
gal, Benfica ou FC Porto tinham 
feito um bom trabalho no desen-
volvimento de jogadores, iríamos 
estar interessados nas pessoas 
que trabalharam lá. Mas isto não 
é uma ciência exata. Depois da 
avaliação quantitativa vem a ava-
liação qualitativa. Identificadas as 
pessoas proeminentes, entrevista-
mos todos os que trabalhavam na 
organização para percebermos 
tudo o que pode ser relevante”.  
 
Saber como procurar 
A recolha da informação é funda-
mental e, por isso, rigorosa. “Não 

se 
pode 
confiar 
apenas em uma 
ou duas pessoas, por isso gosta-
mos de nos basear muito nos da-
dos. Depois falamos com pessoas 
para percebermos se são as ideais 
para a organização porque é dife-
rente trabalhar num clube em 
Itália, Espanha ou Inglaterra. O 
elemento humano é importante, 
mas só queremos falar com pes-
soas com um registo claro de su-
cesso para que sejam os candida-
tos perfeitos para os nossos clien-
tes”, garante. 
Mais uma vez, a pesquisa varia 
consoante a função pretendida. 
“Para encontrar um treinador ou 
preparador físico de um grande 
clube, onde estão jogadores de 
grande reputação, é importante 
encontrar alguém que seja respei-
tado e isso consegue-se falando 
com jogadores que foram treina-
dos por essas pessoas no passado. 
Na área técnica é fundamental 

olhar para a disciplina: 
que sistema costuma utili-

zar, o estilo de jogo. Se for al-
guém que gere o departa-

mento de lesões, obviamente 
ver o histórico de lesões nos clu-
bes onde trabalharam. Para o 
scouting e recrutamento dos jo-
gadores analisamos o histórico de 
contratações, as verbas investi-
das e comparamos com o desem-

penho consequente desses joga-
dores. Existem muitas pessoas 
que compraram jogadores muito 
caros que nunca tiveram bons 
desempenhos e se isso aconteces-
se noutra profissão seria inaceitá-
vel – não parece sê-lo no futebol. 
No lado executivo é mais difícil 
porque há menos informação pú-
blica, mas é importante ver o de-
sempenho financeiro, entre ou-
tros aspetos”, exemplifica. 
Charles Gould tem um equipa 

ç O Friedkin Group, uma em-
presa dos Estados Unidos, con-
cretizou a compra da Roma em 
agosto de 2020 por 591 milhões de 
euros. Este mês, Tiago Pinto jun-
tou-se ao projeto como diretor-
-geral. Entre um acontecimento e 
o outro houve a participação de 
Charles Gould, de 36 anos, inglês a 
viver nos Estados Unidos e fun-
dador de uma empresa de consul-

toria especializada em futebol. Si-
giloso quanto ao trabalho especí-
fico que faz para dos seus clien-
tes,  aceitou apenas explicar a Re-
cord como atua no mercado. 
“Estou no futebol desde 2010 e 
ajudei organizações desportivas a 
contratarem diretores desporti-
vos, diretores de academia e 
marketing, entre outras funções. 
A entrada dos novos donos tem 

ç O início de Tiago Pinto na 
Roma coincidiu com a abertura 
do mercado de inverno. Ou seja, 
essa é uma prioridade para o di-
rigente português, o que faz 
com que o contacto com com-
patriota Paulo Fonseca seja 
constante. Aliás, Record sabe 
que ambos já trocavam ideias 
para o projeto do clube italiano  
ainda antes de Tiago Pinto en-
trar oficialmente em funções, 

nomeadamente questões rela-
cionadas com a estratégia para 
a janela de transferências.  
Agora, a Roma passa a ter sete 
portugueses. Além de Tiago 
Pinto e Paulo Fonseca, Nuno 
Campos (treinador adjunto), 
Nuno Romano e Pedro Moreira 
(preparadores físicos), Tiago 
Leal (analista) e Luís Pedro Pe-
reira (observador) também fa-
zem parte da estrutura.  *

Ligação a Paulo Fonseca
“CONSELHOS SÃO BASEADOS  
EM DADOS RECOLHIDOS NOS 
ÚLTIMOS 10 ANOS. ANTES DISSO 
NÃO CONSIDERAMOS RELEVANTE”

TRABALHO DE BASTIDORES NO FUTEBOL 

NOVA VIDA. Tiago Pinto dá os primeiros passos nos romanos

Charles Gould guarda sigi-
lo quanto à identidade dos 
clubes que tem como 
clientes. Remete para o sí-
tio oficial da ‘Retexo In-
telligence’ e para a secção 
que identifica alguns dos 
emblemas destacados: 
América (México), Real 
Madrid (Espanha), Roma 
(Itália) e Flamengo (Bra-
sil). “Só gostamos de tra-
balhar com clientes de alto 
calibre e, como tal, temos 
acesso a todo o mercado. 
Quanto maior for a em-
presa, maiores são as res-
trições em relação às pes-
soas que podemos abor-
dar. Não contactamos pes-
soas de clientes nossos 
porque não é ético”, expli-
ca. A ‘Retexo Intelligence’ 
foi fundada em 2019 e , 
para já, não houve colabo-
rações com clubes portu-
gueses. “Claro que gosta-
ria. Acho que é um dos 
mercados mais interes-
santes da Europa, extraor-
dinário no desenvolvi-
mento de jogadores e  um 
histórico fantástico na po-
tencialização de jogadores 
da formação”, enumera.

O potencial  
do mercado 
português

DAVID NOVO

ç O contrato de confidenciali-
dade impede Charles Gould de 
dizer uma única palavra a Re-
cord sobre o processo que levou 
Tiago Pinto do Benfica para a 
Roma. Aliás, o secretismo esteve 
presente do início ao fim e só ter-
minou quando os dois clubes 
anunciaram a 18 de novembro a 
mudança do dirigente portu-
guês. Em janeiro, a etapa de Tia-
go Pinto, de 36 anos, começou 
oficialmente na Roma e, na apre-
sentação à imprensa italiana, o 
antigo diretor-geral para o fute-
bol do Benfica reforçou o entu-
siasmo pelo projeto.  
“O que mais me convenceu fo-
ram as conversas com o Dan e o 
Ryan Friedkin, nas quais me ex-
plicaram as suas intenções, o 
projeto e o que querem construir 
aqui. Estas conversas deram-me 
energia e fizeram-me perceber 
que eu poderia ser parte inte-
grante do processo para ajudar a 
Roma tornar-se numa equipa 
competitiva e capaz de vencer 
troféus”, revelou Tiago Pinto. 
O mercado de transferências 

será uma das principais áreas de 
ação do dirigente português. Em 
novembro, no comunicado que 
serviu para anunciar  a contrata-
ção de Tiago Pinto, a Roma des-
tacou o trabalho em conjunto 
com Rui Costa no Benfica. “Du-
rante a sua passagem pelo Benfi-
ca,  recrutou jogadores do cam-
peonato português, que forma 
alguns dos melhores jovens da 

Europa, Liga espanhola e cam-
peonatos do Brasil e Argentina, 
países que fornecem grandes jo-
gadores para a Serie A. Durante 
a etapa de Tiago Pinto na fun-
ção, o Benfica manteve a sua rica 
tradição de desenvolver jogado-
res da academia, alguns deles 
atualmente nos melhores clubes 
europeus”, pode ler-se na mensa-
gem divulgada pela Roma.  *

“Transformar a Roma numa 
equipa capaz de vencer troféus”

TIAGO PINTO  PROMETEU AMBIÇÃO

CLUBE ITALIANO REALÇOU 
TRABALHO COM RUI COSTA E 
CAPACIDADE DE DESENVOLVER 
JOGADORES DA FORMAÇÃO

composta como pessoas ligadas 
ao futebol e cuja identidade não 
revela. Um dos segredos é ter 
uma rede de contactos em quan-
tidade e qualidade. Falo com pes-
soas todos dias há anos, pessoas 
que partilham informação comi-
go sobre as empresas onde traba-
lham e elas próprias. Nunca reve-
lo informação privada, mas per-
mite-me ter uma visão geral so-
bre o mercado. Quanto ganham 
certas pessoas, a discrepância de 
valores entre diferentes merca-
dos e países, a ambição das pes-
soas em certas funções. Trabalha-
mos sempre na base da confiden-
cialidade e nunca discutimos a si-
tuação das pessoas sem o seu 
consentimento”, assegura. A ter-
minar, um resumo do principal 
requisito. “Recrutar alguém é ex-
tremamente fácil, pode ser feito 
de olhos fechados. O que é difícil 
é saber qual é a pessoa certa com 
que devemos falar, trata-se muito 
mais pesquisa e análise do que re-
crutamento. Se não tiver uma re-
lação com uma pessoa como pos-
so aconselhar o meu cliente sobre 
o potencial do candidato dentro 
de uma organização?”, defende. *

CHARLES GOULD

Investiga e 
recomenda os 
candidatos que 
acha serem os 
melhores para 
os cargos. Foi 
este inglês que 
ajudou a Roma 
a chegar até 
Tiago Pinto

“ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO  
É A PROCURA POR DIRETORES 
DESPORTIVOS, DE ACADEMIA  
E  DE ALTA PERFORMANCE” INTERVENÇÃO NO MERCADO

se se 
pode pode 
confiar confia

que si
zar, o

guém q
mento 

ver o histórver o 
bes onde trabes on

olhar  disciplina:mudado a indústria do futebol mudado ção de Charles Gould.ção de  “Colaborei ld.

CHARL

O conselheiro  
dos clubes


