
A nova Champions League? 

No passado mês de dezembro, o portal Sapo apresentava a seguinte notícia: 

 

 

Figura 1: Notícia do Portal Sapo (2 de dezembro 2020) 

 

Apesar de ainda não serem conhecidos pormenores desta possível reforma da Champions, 

importa perceber o que é o «sistema suíço» utilizado nas competições desportivas. 

Tipicamente, as competições de futebol seguem um de dois tipos de sistemas: o sistema por 

eliminatórias onde é eliminado da competição o clube que perde um jogo, ou então o sistema 

onde jogam todos contra todos (em geral duas vezes, casa e fora). No primeiro caso temos a 

Taça de Portugal e no segundo temos o Campeonato. Existem ainda variantes que utilizam uma 

combinação dos dois sistemas anteriores, como é o caso da atual Champions: existe uma fase 

de grupos inicial («pequenos campeonatos» de quatro clubes onde jogam todos contra todos 

duas vezes), seguida de uma fase a eliminar (a duas mãos com exceção do jogo da final).  

O sistema «todos contra todos» tem o inconveniente de exigir a disputa de muitos jogos, o que 

nem sempre é conveniente em termos de tempo (num campeonato com 16 clubes, mesmo que 

joguem apenas uma vez entre si, tem de haver 120 jogos). Contudo, é o sistema mais justo pois 

todos têm oportunidade de jogar contra todos os adversários e, por outro lado, permite ordenar 

todas as equipas no final. 

O sistema de eliminatórias tem o inconveniente de haver clubes que fazem apenas um jogo e 

são logo eliminadas; contudo, este sistema é bastante económico pois determina o vencedor, 

num torneio com 16 equipas, com apenas 15 jogos. Realce-se ainda que este sistema pode ser 

muito injusto, pois a segunda melhor equipa do torneio pode ser eliminada logo no primeiro 

jogo, se tiver o azar de jogar com a melhor equipa no seu primeiro jogo… assim, este sistema 

não serve para ordenar as equipas mas apenas para encontrar a que é a melhor (em teoria, esta 

vencerá todos os jogos em que participar). 

O sistema suíço é um sistema que tenta resolver os inconvenientes referidos acima. Em geral, o 

seu funcionamento é do seguinte modo: 

- define-se inicialmente quantos jogos vai fazer cada equipa (todas fazem o mesmo número de 

jogos); 

- na primeira jornada o sorteio é aleatório entre todas as equipas (em algumas competições 

desportivas as equipas já são ordenadas por um ranking previamente existente); 



- na segunda jornada: as equipas que venceram na primeira jornada (neste momento têm 1 

vitória e 0 derrotas) jogam entre si aleatoriamente; as equipas que perderam na primeira 

jornada (neste momento têm 0 vitórias e 1 derrota) jogam entre si aleatoriamente. 

- na terceira jornada: as equipas que têm 2 vitórias e 0 derrotas jogam entre si aleatoriamente; 

as equipas que têm 1 vitória e 1 derrota jogam entre si aleatoriamente; as equipas que têm 0 

vitórias e 2 derrotas jogam entre si. 

- as jornadas seguintes decorrem do mesmo modo, emparelhando, sempre que possível, 

equipas com a mesma «classificação». 

Note-se que não se permite que haja jogos repetidos. Repare-se ainda que neste sistema não 

há equipas eliminadas prematuramente e que, ao fim de algum tempo, os jogos serão bastante 

equilibrados, o que aumenta o interesse na competição desportiva e a motivação das equipas 

(as equipas com mais vitórias terão tendência a jogar entre si; o mesmo acontece com as equipas 

mais fracas).  

Assinale-se que ainda não se sabe se a Champions vai seguir o sistema tal como está aqui 

descrito e quais serão as eventuais alterações adotadas pela UEFA. O sistema suíço aqui 

apresentado é o sistema mais utilizado em várias competições de jogos de tabuleiro como, por 

exemplo, o xadrez. 

Se um dia quiser implementar um torneio desportivo, recordo que existem apps (por exemplo, 

https://app.kickertool.de/tournaments) que o ajudam a organizar, na prática, estes diferentes 

sistemas de competição (a aplicação sorteia automaticamente as equipas, respeitando as 

especificidades de cada sistema).  

 

Bibliografia: 

- https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss-system_tournament; 

- https://desporto.sapo.pt/futebol/liga-dos-campeoes/artigos/uefa-analisa-reformas-na-

champions-a-partir-de-2024-cada-equipa-fara-no-minimo-dez-jogos; 

 

 

https://app.kickertool.de/tournaments
https://en.wikipedia.org/wiki/Swiss-system_tournament
https://desporto.sapo.pt/futebol/liga-dos-campeoes/artigos/uefa-analisa-reformas-na-champions-a-partir-de-2024-cada-equipa-fara-no-minimo-dez-jogos
https://desporto.sapo.pt/futebol/liga-dos-campeoes/artigos/uefa-analisa-reformas-na-champions-a-partir-de-2024-cada-equipa-fara-no-minimo-dez-jogos

