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Sobre a indústria criativa 
Esse patrimônio cultural, introduzido no Brasil no final do século XIX por Charles Miller, ligado à 
indústria do entretenimento, pode ser situado como um motor no contexto contemporâneo da 
Economia Criativa. O futebol contribui para o desenvolvimento local, regional e mundial, a partir do 
seu campo intangível. Segundo a definição da Unctad (2010), sobre as indústrias criativas, o futebol é 
uma expressão cultural tradicional. 

 
Atores e agentes envolvidos na Indústria Criativa 

 
Criação:  
Para que um campeonato ocorra, as Federações e Confederações é quem dão todo suporte 
administrativo, regulamentação, treinamentos e fiscalização. 

 
Produção:  
Uma partida de futebol é produzida pelos jogadores,  equipe técnica, árbitros,  gandulas,  membros 
das confederações, funcionários dos clubes, empresas de mídia radiodifusoras, impressas, televisivas e 
as de internet. No estádio, as lanchonetes vendem seus produtos, no entorno os estacionamentos e 
“guardadores” de veículos prestam seus serviços. Além disso, para que seja realizado um campeonato, 
as Federações e Confederações recebem patrocínios de empresas privadas. 

 
Distribuição/circulação:  
É feita uma campanha de divulgação nos meios de comunicação e também nas redes sociais dos clubes 
de futebol. Atualmente, as mídias sociais são as mais utilizadas para esse tipo de divulgação na internet, 
principalmente através de vídeos. Na TV e no rádio, são utilizados os meios convencionais 
publicitários. 

 
Consumo:  
Os jogos de futebol reúnem num local e num período de tempo uma grande massa de espectadores. 
É consumido por torcedores dos clubes, que podem assistir uma partida em um estádio, pela TV ou 
na internet. 
O valor para assistir uma partida varia de acordo com o campeonato. 
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