


Decidimos fazer esse livro para ajudar as pessoas que tem a intenção de juntar um grupo de amigos e cria 

uma liga usando o Painel Arena Virtual.  

Vou utilizar o modelo que utilizei mesmo antes de existir o Painel Arena Virtual, modelo que deu certo e 

que deu o suporte para a criação do painel.  

Jogo ligas desde a época do Orkut, onde praticamente tudo era gerenciado por Excel, em 2008 criamos a 

nossa primeira liga, esta liga. Nesse longo período criamos experiência suficiente, me juntei ao Nando e 

criamos o Painel.  

 

No formato Arena Virtual, cada pessoa é dono de um clube, onde esse clube será gerenciado pelo o parti-

cipante.  

Lembram de jogos manager ? Elifoot ? Brasfoot ? Footbal 

Manager ? Então, trouxemos isso para o futebol virtual. Aqui 

você não vai apenas jogar FIFA ou PES, você será o manager 

do seu time.  

 

 

 

 

 

(IMAGEM ELIFOOT JOGO MANAGER DA DECADA DE 90) 

 

Primeiramente você representará um clube e um escudo, exemplo, seu escudo será o Real Madrid, isso 

não implica que você jogará com os jogadores do Real Madrid, você contratará os jogadores de acordo 

com seu gosto e sua necessidade, e o mais legal, você negociará esses jogadores com outros participantes 

do campeonato.  

No Arena Virtual não existem jogadores duplicados, ou seja não existem dois Messi, ou dois Cristiano Ro-

naldo, então, apenas um participante da Liga terá esse jogador.  

Seu sonho é ter o Messi no seu time ?? Ganhe jogos, faça bons negócios faca dinheiro em caixa que você 

poderá fazer uma proposta justa para o seu amigo dono desse jogador e quem sabe ele irá vende-lo.  



Primeiro passo é juntar um grupo de pessoas que queiram jogar. 10, 20 , 40... Quantas pessoas você qui-

ser. 

Nesse Livro vamos levar como base uma liga com 40 pessoas e vamos usar 2 divisões de 20 pessoas em 

cada.  

Faremos a Serie A e a Série B, isso não quer dizer que vocês não possam fazer com mais ou menos pesso-

as, vamos usar essa quantidade apenas para o Livro.  

Também vamos usar o sistema de Starter Packs, ou seja, para cada participantes iniciar vamos pegar os 

melhores jogadores do Jogo e fazer packs de 7 jogadores cada.  

Importante: Esses packs deve ser o mais equilibrado e justos possíveis, levando em consideração que es-

ses packs fiquem tão equilibrados que fique difícil de escolher qual você escolheria para iniciar.  

Deve ser levado em consideração a Idade do jogador, como este jogador esta jogando na vida real, e etc, 

pois os jogadores no Jogo vão melhorando de acordo com seu desempenho na vida Real.  

 

Segue um Start Pack que montei baseado no jogo FIFA 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Se você quer começar uma liga com 40 players, porém deseja expandir no futuro, por exemplo para 

60 players, sugiro fazer 60 packs, e deixar o resto dos packs para os novatos que irão entrar em sua liga 

futuramente, para que os mesmos entrem em pé de igualdade com os demais participantes.  



Depois de definidos os Packs, você deve monta-los no painel.  

O ideal é você criar 40 contas e nomear com o nome dos packs, por exemplo PACK 1, PACK 2, PACK3... 

Você vai em Painel ADM e cadastros e cria a conta PACK 1, colocando as informações básicas e uma senha 

aleatória e deixa anotado essa senha. 

 

De Início, para a escolha será realizado um sorteio. através desse sorteio definiremos a ordem de escolha.  

 

• O Primeiro sorteado, terá a primeira escolha, este terá 3 HORAS para se decidir e postar no tópico que irá 

ser criado para as escolhas.  

• O Segundo terá 3 HORA apos a escolha do participante anterior.  

 

Ex: Se o participante anterior escolheu as 19:15h 

o próximo terá ate as 22:15h pra escolher.  

 

Das 0h as 11h da manha não teremos escolhas, o 

tempo será congelado. Então se o tempo de esco-

lha para um participante começar a contar as 

23:30h ele terá até as 13:30h do dia seguinte para 

realizar a escolha  

• Quem perder seu tempo de escolha vai pra final da fila  

 

Os administradores avisarão por WhatsApp até que o 
horas o participante tem para a escolha  

 

ue entraram com bons jogadores. 



Após a montagem dos packs no painel e realizado o sorteio , o adm devera acrescentar 56.000 para cada 

conta e passar o acesso ao participantes. Para que seja montado o restante do elenco. 

 

Para isso vamos realizar o Draft com jogadores Livres, dos que sobraram, após a montagens dos packs, no 

valor de 4.000 cada jogador Livre. 

Quem contratar primeiro levará o jogador, com isso os participantes terminarão de montar seu elenco 

 

Visando o equilíbrio e que um participante que não possa comparecer seja prejudicados, o ideal é dividir 

essas escolhas de jogadores livres , para que um participante fique apenas com poucas opção caso se atra-

se. 

O ideal é usar o numero mínimo e máximo de 19 e 21 jogadores no elenco. Então o participante deverá 

pegar no mínimo 12 jogadores, juntando com os 7 dos packs ficará com os 19 jogadores. 

Então se o participante contratar 12 jogadores gastará no draft 48.000 , sobrando 8.000 , ou ele pode con-

tratar os 21 jogadores e iniciar o campeonato zerado. 

 

Ficaria assim o Draft 

• No dia 29/04 as 23 Horas Cada participante pega 1 Jogador  

• No dia 30/04 as 23 Horas Cada participante pega 3 Jogadores  

• No dia 01/05 as 23 Horas cada participante pega mais 3 Jogadores  

• No Dia 02 as 23 Horas cada participante pega o necessário para terminar a montagem do elenco, seja para o 

mínimo de 19 ou Max de 21  

CREDITE NO CAIXA , APENAS, A QUANTIDADE DE ARENA COINS NECESSÁRIA, EVITANDO QUE O PARTICIPANTE PEGUE MAIS 

QUE O NESCESSÁRIO. 

Exemplo. 

No primeiro dia de Draft coloque apenas 4.000 

No Segundo dia de draft coloque o valor para pegar 3 jogadores = 12.000 

 



Todo participante deverá ter seu escudo, escudo esse apenas de clubes. De Início, para a escolha será realizado um sorteio. 

através desse sorteio definiremos a ordem de escolha.  

 

 O Primeiro sorteado, terá a primeira escolha, este terá 1 HORA para se decidir e postar no tópico que irá ser criado para 

as escolhas.  

•          O Segundo terá 1 HORA apos a escolha do participante anterior.  

 

Ex: Se o participante anterior escolheu as 19:15h o próximo terá ate as 20:15h pra escolher. das 0h as 11h da manha não tere-

mos escolhas, o tempo será congelado. Então se o tempo de escolha para um participante começar a contar as 23:30h ele terá 

até as 11:30h do dia seguinte para realizar a escolha  

• Quem perder seu tempo de escolha vai pra final da fila  

 

Os administradores avisarão por whatsapp até 
que o horas o participante tem para a escolha  

 

 

Trocar de escudo só será permitido a partir da tercei-

ra temporada.  

Só será permitido a negociação de escudo a partir da 
terceira temporada  

O valor máximo da venda de um escudo será de 
15.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cada jogador terá, toda sexta, liberada sua tabela de jogos por semana. O ideal é em média abrir 4 jogos toda sexta feira. 

Cada semana será permitida somente a disputa das partidas que estejam liberadas  

 

A cada rodadas liberadas, tal participante tem um prazo de 14 dias para concluir a mesma antes da aplicação do W.O.  

 

Os jogadores, ao iniciarem as partidas, devem observar a tabela do painel Arena Virtual. O jogador indicado como mandante do 

jogo (a esquerda) deve enviar o convite para a partida.  

 

Após a realização de cada jogo, o participante deverá informar: placar da parida, marcadores, assistência e cartões, no painel 

Arena Virtual. 

O ideal é o vencedor postar no painel e o perdedor conferir e validar o resultado confirmando no painel. (Em caso de empate o 

mandante da partida  deve postar o resultado). 

 

Existem Ligas que abrem todas as rodadas de uma única vez. Eu não recomendo, pois com muitos jogos abertos a tabela fica 

confusa e participantes veem muitos jogos abertos podem se assustar da quantidade de jogos e desistir de joga-los 

 

Abrindo 4 jogos toda semana + alguns jogos das copas fica legal para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Critério absoluto é ter bom senso e ser objetivo são fatores primordiais para a marcação de um jogo.  

 

Eu recomendo que usem sempre o Painel Arena Virtual para os players marcarem os jogos. Existem ligas que usar como regra 

apenas marcação pelo o WhatsApp. 

 

WhatsApp deve ser apenas uma ferramenta para facilitar, porém forcem os participantes marcarem no painel que ficará regis-

trado e facilitará aos ADMS descobrirem quem esta complicando os jogos serem realizados 

 

Sejam bem enfáticos nessa questão de W.O , isso é a alma da liga, a realização de jogos. Ligas com muitos W.O onde os players 

têm dificuldade de realizar os jogos, acabam fracassando. 

 

Criem Bônus, para quem matar seus jogos até a segunda feira. Bônus de 2,000 é o recomendado. 

 

Para critério de avaliação de W.O usem as marcações no painel. Pedir print de WhatsApp para saber quem merece levar o W.O 

no jogo é desgastante para ambos os lados . 

 

Na questão de como instruir seus participantes a marcarem os jogos, fica a seguintes dicas 

 

- Postar seus horários disponíveis durante a semana até o 2º dia depois de liberado os jogos no painel. Caso seu adversário já 

tenha postado os horários dele, o participante deve  responder com seus horários para em seguida tentar agendar uma data. 

 

- Caso os horários não combinem, eles devem procurar ser maleáveis e tentem chegar num acordo sobre uma possível data, 

sempre há um jeito de conseguir uma data.  

 

Aos participantes que só podem jogar de madrugada, entendem que ninguém é obrigado a aceitar jogar nesse horário, assim 

como sabemos que durante o dia a maioria trabalha e fica muito difícil agendar um horário, para isso o final de semana pode 

ser uma boa saída para ambos.   

 

- Caso um dos participantes não compareça na data marcada o adversário deverá postar isso na marcação de jogos, afim de ter 

um controle sobre o andamento da marcação de jogo. 

 

Mensagens do tipo:  

“e ae quando pode jogar?” “to online vamos jogar?” “ cadê vc?” e similares, não serão levadas em consideração para avaliação 

de WO, portanto muita atenção e respeito ao adversário na hora de postar na marcação de jogos.  

 

 

 



 

 

Repito: 

Os jogos devem ser marcados no painel, nada impede de chamar alguém pra jogar pelo o WhatsApp, porém para efeito de ana-

lise de W.O levamos em consideração apenas postagens no Painel Arena Virtual.  

Evitem ficar chamando no WhatsApp e não marcar no painel, pois, pode ocorrer do jogo não ser realizado e você que ficou ten-

tando marcar jogo pelo o WhatsApp também levar W.O.  

 

Exemplo de marcação de um jogo no PAINEL ARENA VIRTUAL 

Percebam a objetividade da marcação, 

simples e objetiva. Evitem desgastes 

insistindo a chamar o adversário a jogar 

fora do seu horário. Usem o painel para 

marcar os jogos é melhor maneira dos 

jogos serem realizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será dado WO para aquele participante que não especificar 

o horário disponível para realizar a partida, de acordo com a 

regra de análise do WO.  

Caso ambos não realizem a notificação, será cadastrado WO 

duplo.  

O placar do WO é de 1x0. Caso de WO duplo é 0 ponto pra 

cada e o placar de 0x0.  

Deixe estabelecido que ao se inscrever na liga, os candidatos 

assumem um compromisso de participação e cooperação 

mútua. A não realização dos jogos, é responsabilidade de 

ambos. Assim caso haja um desinteresse dos dois, será dado 

WO duplo.  

É compromisso do jogador procurar o adversário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Segue abaixo a regra adotada para avaliação do W.O 

 

DA APLICAÇÃO DE W.O  

 

A definição do W.O ocorre através de um dialogo pontuado efetuado pelo painel.  

 

A pontuação ocorre da seguinte forma:  

Horários postados : +1  

-Todo participante que postar seus horários a cada jogo liberado pelo painel,soma 1 ponto.  

Efetuar uma tentativa de jogo : +1  

-Todo participante que buscar seu adversário sugerindo novas datas e horários para jogos, soma 1 ponto.  

2 dias sem responder no painel : -1  

-Todo participante que receber horários disponíveis e sugestões para jogos,e não responder por 2 dias seguidos, perde 1 ponto.  

Marcar e não comparecer : -2  

-Todo participante que marcar um jogo e não comparecer, perde 2 pontos. Cada participante é obrigado a esperar somente 15 

minutos seu adversário.  

 

 

 

 

Cada participante é obrigado a esperar somente 15 minutos seu adversário.  

Toda questão que envolver desconexões / lag / não comparecimentos deve ser 

informado no painel.  

Após aplicação do W.O, todo participante tem 48hrs para se manifestar da deci-

são.  

O w.o NUNCA será cancelado, somente mudará á favor, contra ou duplo.  

 

OBS: -Não contará para a pontuação de wo marcações fora dos horários con-

vencionais, ou seja, das 00h as 18h, levando-se em conta horário comercial e de 

estudo da grande maioria. -Pode marca sim em outros horários, pois alguns 

possuem horários flexíveis, porém não conta para a pontuação de wo. EX: -

Posso das 1h até 3h. (Não contará). -Posso das 08h ao meio dia (Não contará) -

Horário valido sempre será o de Brasilia  



 

 

Esse parte aqui é apenas para as ligas FIFA, pois, no PES não existe uma forma de editar os jogadores 

 

O grande problema dos games são os famosos Xiter, para que isso não invadam as ligas e estraguem a vossa diversão temos 

mecanismos para evitar que Players mais “espertos” tente obter alguma vantagem, editando algum jogador.  

 

O antidoping funciona da seguinte forma:  

Após o termino da partida, o vencedor da partida tem que enviar um vídeo, mostrando o atributos de dois jogadores do seu 

time, escolhido pelo seu adversário. Em caso de empate, o mandante envia o vídeo.  

 

RESUMINDO QUEM ENVIA O VIDEO DO ANTIDOPING  

- O VENCEDOR DA PARTIDA  

- EMPATE, O MANDANTE  

 

 

 

Segue exemplo em vídeo de um exame antidoping 

https://www.youtube.com/watch?v=oVjXXggNJU8  

 

Se o adversário solicitar e o Antidoping não seja 

enviado , o player deverá levar W.O. 



 

Aqui é uma das partes mais importantes e divertidas de uma liga.  

Todo o jogador tem o valor do seu passe. O Adm deve configurar o valor da RELAÇÃO SALARIO X PASSE em 15X. Esse é um valor  

Que eu considero mais equilibrado. (pode se usar outros valores, mas ideal é começar com x15. Se o adm achar que a liga esta 

inflacionada com times com muita grana , deve se baixar esse valor para com que dificulte mais o pagamento dos salários dos 

jogadores.) 

 

O passe do jogador é o que define o quanto esse jogador pode ser roubado na multa, mas o que é compra na multa ?  

 

Como na vida real, nas Ligas existem a multa rescisória do jogador. Em um determinado período definido pelo os ADM , Um 

jogador pode ser comprado por outro participante pelo o valor do seu passe , e este jogador vai diretamente para o outro parti-

cipante, ou seja, o dono do jogador não tem poder de segura-lo, pois esse foi “roubado na multa”. 

 

Exemplo 

 

Se um adm definiu a relação SALARIO X PASSE em 15x e eu quero por exemplo que o Neymar tenha o valor da sua multa resci-

sória de 150.000 por exemplo eu devo deixar o seu salário em 10.000 (10.000x15 = 150.000) 

Então, Neymar no período da compra na multa aberta ele pode ser comprado por 150.000 e eu não tenho como negar essa 

oferta. Isso aconteceu na vida Real, quando Neymar saiu do Barcelona para o PSG. O Barcelona não tinha como segurar a sua 

ida , pois o PSG pagou o valor de sua multa. 

 

Segue um exemplo de um time com seus passes e salários definidos 

 

A soma desses salários é o que o participante irá Pagar 

ao termino da temporada. 

Todo salário sempre é pago ao final da temporada, O 

PAINEL ARENA VIRTUAL faz esse desconto automatica-

mente ao encerra a temporada. 

ATENÇÃO: NA PRIMEIRA TEMPORADA NÃO SE TEM 

COMPRA NA MULTA, TODOS OS PARTICIPANTES PA-

GARÃO O SALÁRIO MINIMO DO JOGADOR . 

A PARTIR DA SEGUNDA TEMPORADA , SEMPRE NO 

INICIO, DEVE SE ABRIR O PERIODO DE AJUSTE SALARI-

AL E APÓS ISSO AS MULTAS.  

ADIANTE SERÁ DEMOSTRADO UM EXEMPLO DE CA-

LENDÁRIO 



O administrador de uma liga deverá instruir os participantes a tomarem cuidado em não colocar valores de salários no qual ele 

não poderá pagar. Deve– se ter o equilíbrio de quanto se arrecada em uma temporada e de quanto se gasta em salários, para 

que o clube não vá a falência.  

 

Caso ocorra um imprevisto ou falta de planejamento que faça o técnico ter seu caixa negativo, após o pagamento do salário 

serão tomadas as seguintes medidas: haverá uma multa em cima do valor que ficou negativo.  

 

 

Multas para dividas de:  

  

 0.001 a 10.000 - Multa de 10.000  

 10.001 a 20.000 - Multa de 20.000  

 20.001 a 30.000 - Multa de 30.000  

 30.001 a 40.000 - Multa de 40.000  

 40.001 a 50.000 - Multa de 50.000  

 50.001 a 60.000 - Multa de 60.000  

 

 

 

Caso o participante continue negativo após o fe-

chamento da janela de negociações* um ou mais 

jogadores irão a leilão na Janela de transferência 

do meio do turno.  

Esses jogadores serão retirados antes do inicio da 

temporada e o participante não jogará mais com 

esses jogadores.  

Todo arrecadado com o leilão dos jogadores será 

revertido ao participantes, repito, isso apenas no 

meio da temporada .  

*Se o débito for maior que 60.000 AC, será decla-

rado falência do clube e o participante será exclu-

ído da competição  



Algo muito importante na liga são as premiações. Nas paginas anteriores, tratamos das despesas de um time que são os salário, 

aqui vamos tratar das receitas. 

 

O ideal é achar o equilíbrio para que os clubes tenhas receitas e despesas equivalentes. 

Exemplo: Se o participante ajusta os salários dos seus jogadores , que somados dá 50.000 ele tem que saber que no final da 

temporada, após receber todas as premiações ele vai ter arrecadado algo bem próximo de 50.000 ou mais para que se tenha 

lucro. 

Ai onde entra o equilíbrio, não se deve pagar muita premiação para que não aumente a probabilidade de se ter os SUPERTIMES 

e também não se deve ter pouca premiação para evitar a falência dos que não conseguem resultados nos jogos. 

 

Com esse tempo de experiência que eu tive gerenciando ligas, já testei várias formas e melhor maneira que achei de equilibrar 

é pagando uma premiação proxima por posição final na tabela. E criei a COTA DE TV. Quem joga a série A recebe a Cota X e 

quem joga a série B recebe a cota Y. 

 

Segue um exemplo de pre-

miação para uma liga com 

2 divisões de 20 usuários. 

 

Percebe-se uma escala de 

premiação por posição fi-

nal, valores bem equilibra-

dos para que não se tenha 

grande disparidade de pre-

miações, para que os times 

sejam equilibrados e que 

não desanime quem ficam 

nas ultimas posições. 

 

A cota de TV é um valor 

Fixo, que ajuda também a 

um participante já ter um 

valor fixo a Receber. 

 



Paga-se também, uma premiação por vitória , empate e gols. E uma punição por cartões. 

 

Já vi muitas ligas, que colocam premiações altas demais, isso é um grande problema, para causar o desequilíbrio, pois quem 

joga bem e ganha mais jogos , se a premiação for muito alta a tendência é dessas pessoas terem os melhores times, facilitan-

do ainda mais para que sujam os supertimes nas mãos de pessoas que já jogam bem. A tendência é surgir times imbatíveis, e 

isso não é legal para a liga. O bom da liga é o equilíbrio. 

Logico que vão existir times melhores, mas o papel do administrador é evitar e tentar dificultar o máximo que isso aconteça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de uma media de arrecadação em uma temporada. 

PRÊMIO—SOMA DA PREMIAÇÃO POR POSICAO FINAL NA TABELA + TODO ARRECADADO COM GOLS, VITORIAS , EMPATES E 

ETC 

 

BONUS EXTRA—É UM VALOR QUE EU COLOCO PARA QUEM FIZER OS 4 JOGOS DA SEMANA ATÉ A SEGUNDA FEIRA. ESSE É 

UM VALOR MÉDIO QUE AS PESSOAS FAZEM JUNTANDO TODOS OS BONUS  

 

PATROCINIO—VALOR MEDIO GANHO COM O PATROCINADOR 

 

SUPER COPA– VALOR MÉDIO AREECADADO COM VITORIA , GOLS , EMAPTES...NA SUPERCOPA 



Um campeonato organizado , passa claro por um planejamento e um calendário bem elaborado. Isso passa credibilidade e não 

pega nenhum player de surpresa alegando que não sabia das datas. O calendário deve ser elaborado anualmente e fixado em 

um lugar bem exposto (Recomenda-se o portal de noticias do painel arena virtual) e também os ADMs ficarem sempre expon-

do dos grupos e nas redes sócias. 

 

O ideal também é fazer um calendário em que uma temporada acabe sempre antes e próximo do lançamento da próxima ver-

são do jogo, fazendo com que com o Jogo novo lançado ainda esteja com campeonato sendo realizado. 

 

Segue abaixo um modelo de calendário 

 

 



 

 Algo muito importante para o campeonato é como conduzir as demais temporadas. Esse formato de campeonato  a disputa é 

continua, ou seja, não se reseta e começa tudo do zero. Fazer reset da liga programado não é indicado, pois isso vai fazer que o 

mercado paralise ou não valha a pena investir em jogadores jovens , pensando em um futuro upgrade. 

 

Em toda liga é normal que existam desistentes, sejam por pessoas que tenham problema pessoais , videogame quebre e não 

tenha como substituir ou até mesmo não queira mais jogar. 

 

Então tenho umas dicas para o que fazer com os desistentes: 

 

 

 Nunca coloque um desistente com o campeonato em andamento, apenas em inicio ou no intervalo de meio de tempo-

rada. 

 Os jogos realizados pelos os desistentes não devem ser anulados (Jogo jogado não se volta atrás) apenas aplicado W.O 

nos demais jogos. 

 Deve-se fazer um Pack com os melhores jogadores (7 jogadores) do desistente, aplicar o mesmo valor em coins que to-

dos tiveram no inicio da temporada. O resto dos jogadores que sobrar colocar em leilão. 

 Fazer um Draft exclusivo para os novatos no início da temporada. 

 Se um novato entrar no meio da temporada o mesmo deve completar os jogos com o time do participante do desistente 

e que o mesmo fique com os ganhos em moedas como um bônus de participação. O caixa do desistente deve ser zerado 

 

Outros pontos importantes 

 

 Nas viradas de versões do game aparecem bastante bons jogadores, sempre coloquem esses jogadores em um leilão. 

 

 Criem um grupo no whatsapp e coloquem todos os participantes, deixem esse grupo onde apenas ADM pode escrever, 

lá mantenham eles informados de todas as decisões, novidades e prazos da liga. 

 Cumpram os prazos que foram estabelecidos no calendário, para que não haja perda de credibilidade dos administrado-

res 

 

 

 


