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 Contexto De Nossa Sugestão. 

O Grupo Flamengo Sem Fronteiras tem como filosofia pétrea 
identificar oportunidades para o aperfeiçoamento da gestão do 
Flamengo. Essa filosofia se aplica especialmente no que tange ao 
relacionamento com a parcela da Nação Rubro Negra, que se 
encontra afastada do Clube pela distância física. 

Essa parcela majoritária da torcida do Flamengo é o que faz o Clube 
ser diferente de todos os outros.   

Nesse contexto, acreditamos ser fundamental um maior cuidado e 
apoio a esse público, em especial no momento onde a paixão pelo 
Flamengo o expõe a maior risco de assédio. No estádio de futebol em 
jogos do Flamengo como equipe visitante. 

Assim sendo, aqui encaminhamos sugestão de solução para esse 
importante problema, que precisa ser endereçado com urgência pelo 
Flamengo. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 19 de Maio de 2022. 
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 Líder Histórico Como Mandante. 

Ao longo dos últimos 50 anos, desde que se registram os públicos 
presentes nos estádios em partidas de abrangência nacional, o 
Flamengo detém a liderança em termos de público médio presente 
no Brasil.  

Um levantamento feito pelo site Verminosos Por Futebol, da média de 
público em campeonatos e torneios nacionais (campeonato brasileiro 
e copas nacionais) entre 1967 e 2019, indicou que o Flamengo tem a 
maior média do Brasil, com 29.159 pagantes por partida.  

Há 50 anos a torcida do Flamengo sempre comparece, e isso 
independe do momento técnico pelo qual a equipe de futebol passa.  
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FIG. 1 –  CLUBES BRASILEIROS. PUBLICO MÉDIO,  
COPAS E CAMPEONATOS NACIONAIS (1967 – 2019). 

Fonte: Verminosos.  



Além da liderança histórica inconteste como mandante, o Flamengo 
também é aquele que mais atrai torcedores para partidas onde é 
visitante. 

Não há dúvida que isso se explica parcialmente pelo natural interesse 
do torcedor adversário em assistir o embate de sua equipe, contra o 
time mais popular do país.  

Entretanto, grande parte dessa média de público deve ser atribuída à 
presença sempre maciça da torcida do Flamengo como visitante. Há 
uma profusão de exemplos disso, e normalmente o único obstáculo 
imposto para esse comparecimento é a limitação do percentual total 
da carga de ingressos disponibilizada à torcida Rubro Negra. 

Naturalmente, isso ocorre porque a torcida do Flamengo não precisa 
“invadir” local algum. Não se invade um lugar onde já se está, e a 
torcida do Flamengo está em todos os lugares do Brasil. 

 E Como Visitante Também. 
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FIG. 2 –  CLUBES BRASILEIROS.  
PUBLICO MÉDIO COMO VISITANTE (2019). 

Fonte: GloboEsporte.com.  



Infelizmente essa posição de liderança, de penetração popular 
nacional, atrai para o Flamengo e seu torcedor uma série de reações 
de ódio e intolerância. Esse quadro tem sido potencializado 
ultimamente por campanhas feitas, inclusive com o lamentável apoio 
dos clubes locais, em especial na região nordeste. 

Parte dessa estratégia sórdida está em oferecer o pior tratamento 
possível aos torcedores locais do Flamengo, que se aventuram a 
comparecer às partidas do Clube como visitante. O assédio moral 
através do preconceito e discriminação, que estimula o 
comportamento violento contra o torcedor Rubro Negro local, é 
completado pelas piores condições possíveis oferecidas aos 
torcedores do Flamengo. Uma estratégia que combina ingressos 
caríssimos, na prática muito acima do preço para o torcedor local, 
com a ausência de contrapartidas básicas, inclusive de segurança. 

No último dia 14 de maio, Flamengo e Ceará Sporting jogaram pelo 
Campeonato Brasileiro, com mando do Ceará, no Castelão. A renda 
bruta da partida foi a maior da história da equipe cearense, R$ 2,4 
milhões. Desse total, a arrecadação bruta obtida pelos setores 
destinados à torcida visitante do Flamengo foi de R$ 1,5 milhões, 
cerca de 62% do total. Esse é um dado importante, especialmente 
quando se considera que o total dos ingressos postos à disposição 
do torcedor do Flamengo (todos vendidos) foi equivalente a 20% dos 
52 mil comercializados. 

Naturalmente, só foi possível arrecadar 62% da receita de bilheteria, 
com apenas 20% do público, graças a um preço cobrado 
significativamente mais alto ao torcedor do Flamengo. Está 
configurada aí a primeira parte da estratégia de penalizar e intimidar o 
torcedor Rubro Negro. 

 O Rubro Negro Mais Exposto. 
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Menos mal seria se a penalização ao torcedor Rubro Negro se 
limitasse à precificação do ingresso. Lamentavelmente, o torcedor do 
Flamengo que compareceu ao jogo, e pagou caríssimo por isso, foi 
objeto de todo o tipo de assédio. 

Há uma profusão de relatos de maus tratos. Inicialmente pela 
dificuldade de acesso ao estádio, com apenas um portão aberto para 
um total de 10 mil pessoas. Isso naturalmente ocasionou grande 
tumulto, com parte do público só conseguindo entrar no segundo 
tempo, mas poderia ter tido consequências graves ao colocar em 
risco a segurança de todos. Há ainda repetidos testemunhos de 
torcedores que ao entrar, não encontraram lugares livres e 
precisaram assitir a partida em pé ou nas escadas de acesso, 
indicando que a quantidade de ingressos vendidos foi superior à 
capacidade do setor. Outros relatos dão conta da brutalidade do 
tratamento dispensado pela polícia local. Torcedores do Flamengo 
foram retidos por quase 1 hora e meia após o jogo, sem água, e sem 
qualquer tipo de orientação ou assistência. 

É importante lembrar que a composição do público visitante em uma 
partida como essa, é de grande participação de famílias. Portanto, 
grande quantidade de mulheres e crianças que foram expostas a 
todo tipo de maus tratos e coações.  

Entendemos que a responsabilidade por esse quadro deplorável é do 
Ceará Sporting como mandante, mas fica claro que há uma lacuna a 
ser preenchida pelo Flamengo no sentido de assumir para si aquilo 
que é possível fazer, e tentar ao menos mitigar o problema, 
oferecendo apoio e conforto a seu torcedor. 

O fato é que, se o torcedor Rubro Negro não puder contar com a 
proteção do Flamengo nessas circunstâncias, não contará com 
nenhuma, já que os entes locais certamente não terão interesse 
nisso, pelo contrário. 

 Assédio Direcionado. 
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Para o Flamengo naturalmente existe um dever ético em defender 
seu torcedor. A identidade, a alma do Flamengo é seu torcedor. 
Abandona-lo à própria sorte, ao assédio direcionado exatamente por 
ser Flamengo, é abandonar o próprio Flamengo.  

Além do mais, esse é um quadro que se repete. Porque o contexto 
verificado no dia 14 de maneira nenhuma constitui exceção ou fato 
isolado. Trata-se de quadro recorrente, e que tem se tornado 
gradativamente mais intenso ao longo dos últimos anos.  

A não atuação do Flamengo de forma proativa no problema poderá 
permitir que acontecimentos graves venham a acontecer no futuro. 
Acontecimentos que podem por em risco a integridade física do 
torcedor Rubro Negro. 

Existem ainda, outras razões de ordem prática para justificar uma 
ação firme do Clube junto a esse contexto. Inicialmente, o torcedor do 
Flamengo que frequenta os jogos do Clube como visitante tem perfil 
diferente dos de outros clubes. Enquanto boa parte dos torcedores 
visitantes é composta, na grande maioria dos clubes, por torcedores 
que residem na região de origem desses clubes, e para o jogo se 
deslocam, no caso do Flamengo isso é bem diferente. 

O público Rubro negro visitante nos estádios é composto, em sua 
enorme maioria, por torcedores locais. Esse público Off-Rio 
representa cerca de 80% da torcida do Flamengo, ou uma base de 
cerca de 34 milhões de torcedores. 

 O Interesse do Flamengo. 
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Em que pese a conveniência e oportunidade única para o clube, de 
se utilizar do match day como visitante, para ampliar e aprofundar o 
relacionamento com esse torcedor, o escopo da proposta contida 
nesse documento é mais limitado. 

Acreditamos que o pontapé inicial do processo de aproximação com 
esse torcedor é bem mais simples que ações de marketing. É preciso 
garantir algo mais básico, a segurança e dignidade do Rubro Negro 
que comparece ao estádio como visitante para apoiar o Flamengo. 

A presença formal, institucional do Flamengo nesse sentido já teria o 
potencial de realizar uma primeira revolução no relacionamento com 
o torcedor local. Essa presença comunicaria de forma clara a esse 
Rubro Negro, que o Flamengo se importa, que está lá para defende-
lo. Que ele e sua família não estão abandonados à própria sorte.  

Assim sendo, resumidamente acreditamos que a formalização de 
uma política institucional de apoio ao torcedor Rubro Negro visitante, 
é de total interesse do Flamengo. Primeiro porque mitiga riscos cada 
vez mais reais de episódios de graves consequências. Ainda mais 
lembrando a grande quantidade de crianças nesse perfil de público. 
Segundo porque essa ação tem o poder de ocupar, do ponto de vista 
de marketing, um espaço importante na relação entre o Clube e seu 
torcedor OffRio.  

Um primeiro passo que pode ser muito útil e importante para o 
Flamengo. E que, na verdade, sequer é inédito no Clube. Já houve 
antes estrutura oficial bem sucedida em desempenhar esse mesmo 
papel. 

 Um Primeiro Passo. 
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O Grupo Especial Alegria e Segurança nos Estádios (GEASE) foi 
criado em pelo ato da Presidência do Flamengo em 7 de julho de 
2006. A função do GEASE era prestar apoio aos torcedores do 
Flamengo em jogos do Clube como visitante, bem como prestar 
assistência a torcedores dos clubes adversários em jogos de mando 
do Flamengo. 

Sendo assim, o GEASE era braço oficial do Flamengo com atuação 
junto a torcedores visitantes, tanto os do Flamengo quanto os dos 
adversários em jogos contra o Flamengo. Um conceito inovador para 
a época, e que a despeito de alguma desconfiança no início, se 
mostrou extremamente eficiente e bem sucedido. 

Respondendo na época diretamente à Vice Presidência de 
Planejamento do Flamengo, o GEASE atuava diretamente junto aos 
stakeholders mais importantes relacionados ao match day: 
policiamento; administração do estádio; torcidas organizadas; 
ministério público; e até mesmo órgãos de trânsito, bombeiros ou 
outras autoridades. 

O objetivo sempre era garantir que a torcida visitante (do Flamengo 
fora e do adversário no Maracanã) pudesse ter uma experiência 
digna e segura na chegada, durante o jogo e saída do estádio. 

O formato de atuação incluía a confecção e distribuição de relatórios 
pré-jogo entregues aos stakeholders (indicando pontos de atenção), 
de folhetos com orientações entregues aos torcedores no dia do jogo; 
e de relatórios pós-jogo (também enviados aos stakeholders), com 
diagnóstico, críticas e sugestões.  

 O GEASE. 
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O sucesso da atuação do GEASE (que lamentavelmente foi 
descontinuado após as eleições de 2009 no Flamengo) o credenciou 
ao longo dos anos a se tornar referência nacional na atuação junto a 
torcedores visitantes. Entidades como o Ministério Público em São 
Paulo, ou a Brigada Militar no Rio Grande do Sul, consultavam os 
relatórios do GEASE e suas recomendações na sua atuação em 
jogos do Flamengo. Isso culminou com a participação do GEASE, 
como um dos órgãos colaboradores na elaboração do Estatuto do 
Torcedor, o que lhe valeu uma menção honrosa na Câmara dos 
Deputados.  

Essa atuação naturalmente construiu ao longo do tempo um 
excelente relacionamento do GEASE junto às autoridades, que se 
refletiu numa melhora considerável nas condições para os torcedores 
Rubro Negros como visitantes, e dos torcedores adversários em 
jogos do Flamengo mandante. 

Na época o grupo era composto por um Diretor a quem se 
reportavam voluntários. Nos jogos fora eram deslocados alguns 
representantes, que chegavam com antecedência no local do jogo, 
com o objetivo de detectar problemas e participar das reuniões pré-
jogo organizadas pela polícia, ministério público ou federação local. 

Muitas vezes havia a participação direta das embaixadas locais do 
Flamengo, inclusive na articulação com os órgãos competentes. 
Assim, embaixadas como a Fla Sampa e a Fla RS tiveram papel 
importante na melhoria da qualidade do acesso para os torcedores do 
Flamengo em suas localidades. 

A proposta do Flamengo Sem Fronteiras, objeto desse documento, é 
a criação de um novo GEASE, que aproveite os bons exemplos do 
GEASE histórico, e aperfeiçoe o modelo em vistas de todas as 
mudanças observadas no futebol nesses últimos 15 anos. 

 Um Novo Grupo. 
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Antes de mais nada é importante destacar que a filosofia de atuação 
do GEASE foi pioneira, inclusive à determinação da UEFA em 2010 
que indicou algo na mesma linha de conduta, embora com escopo 
bem mais amplo. De acordo com o artigo 35 de seu “Club Licensing 
and Financial Fair Play Regulations”, a UEFA determinou como 
mandatário que clubes europeus nomeassem até o início da 
temporada 2012/13 um “supporter liaison officer" (SLO), executivo 
responsável pela interface do clube com seus torcedores.  

Não obstante, nossa recomendação é da recriação do GEASE com o 
mesmo escopo de atuação e foco no atendimento ao torcedor 
visitante (Rubro Negro ou adversário) no estádio. 

Acreditamos que a estrutura voluntária de 15 anos atrás deveria ser 
substituída por estrutura profissional com dedicação integral ao 
projeto.  

Obviamente que algumas estratégias podem e devem ser utilizadas 
no sentido de racionalização de custos, como a utilização da estrutura 
do dia de jogo em formato de quadro móvel, e a cooperação com as 
embaixadas locais. Mas é fundamental que o projeto em seu núcleo 
conte com uma gestão profissional, refletindo a realidade atual da 
gestão no futebol. De todo modo, acreditamos que o custo para sua 
implementação é relativamente baixo. Irrelevante em relação aos 
benefícios gerados para o Flamengo. 

Nossa recomendação é ainda que a estrutura se reporte diretamente 
à Vice Presidência de Marketing e Comunicação, até por ser uma 
plataforma importante de relacionamento com o torcedor. 

 Forma de Atuação. 
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Em termos de fluxo de trabalho, acreditamos que não haveriam 
grandes alterações, sendo a mais importante o formato de divulgação 
de orientações, que hoje pode se valer de meios como redes sociais, 
indisponíveis há 15 anos atrás. 

Como descrito, o Fluxo de trabalho do GEASE se compõe 
basicamente de 3 etapas.  

 Fluxo de Trabalho. 
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FIG. 3 – NOVO GEASE 
FLUXO DE TRABALHO. 

Fonte: Elaboração Flamengo Sem Fronteiras.  
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 Fluxo de Trabalho (cont.). 
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Na primeira etapa (Pré-Jogo) é feito o diagnóstico de riscos em 
potencial, situações que devem ser objeto de atenção. Com base 
nisso é dimensionado o trabalho necessário, incluindo equipe, 
deslocamentos, e quais devem ser os interlocutores a serem 
abordados. 

Na segunda etapa do trabalho (Match Day) há o acompanhamento 
de acesso, durante jogo, e saída de torcedores, no sentido de 
identificar problemas, e se for o caso, agir imediatamente junto às 
autoridades para que sejam resolvidos. Há ainda a possibilidade de 
distribuir folhetos com orientações aos torcedores, além de estar 
disponível para dúvidas e reclamações. 

Na etapa final do trabalho (Pós-Jogo) é produzido um relatório com 
indicação de pontos importantes que funcionaram e não funcionaram. 
Os resultados do relatórios são (como eram no passado) discutidos 
com os stakeholders específicos (polícia, MP, estádio, etc.) no sentido 
de produzir aperfeiçoamentos para a próxima partida no mesmo local. 



Pelo exposto, acreditamos que a reintrodução do GEASE, além de 
oportuna seria muito útil ao Flamengo. 

Primeiro por seu dever ético junto a seu torcedor. O Flamengo precisa 
estar onde seu torcedor está. 

Mas além disso, porque o Clube se antecipa a possíveis problemas 
que, se do ponto de vista jurídico não são de sua responsabilidade 
(por não ser o mandante), ainda assim fatalmente gerariam 
questionamentos sobre sua não atuação preventiva. 

Há ainda o impacto do atendimento ao torcedor adversário quando 
visitante contra o Flamengo, com desdobramentos importantes para 
imagem e responsabilidade do Clube. 

Ressalte-se que a iminência da criação de liga profissional de futebol, 
deverá cobrar dos participantes novas regras de licenciamento, à 
semelhança das competições da UEFA, e o Flamengo se adiantaria a 
possíveis exigências futuras. 

Finalmente, acreditamos que outra razão importante para a atuação 
direta do Clube no tema via GEASE, é a oportunidade de 
estreitamento da relação com o torcedor OffRio, com evidentes 
ganhos para o Flamengo em termos de Marketing e Comunicação. 

Nesse contexto o GEASE seria uma ação afirmativa do Clube junto a 
seu torcedor distante, com uma mensagem direta: “O Flamengo está 
a seu lado”. 

 Resultados Esperados. 
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