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Os 21 maiores clubes do Brasil faturaram no ano passado R$ 1,3 bilhão. Para este ano, a 
expectativa é positiva: se a renda dos clubes acompanhar a mesma proporção do crescimento 
da arrecadação com venda ingressos - 20% -, o faturamento deve chegar a R$ 1,56 bilhão em 
2008.  
 
"Sem dúvida haverá expansão do faturamento, principalmente em função do aumento no valor 
médio gasto pelo torcedor. Outro fator é a receita gerada em alguns jogos da Libertadores da 
América e Copa do Brasil", acredita Amir Somoggi, especialista em marketing e gestão de 
clubes de futebol da Casual Auditores Independentes S/S, que faz estudos sobre faturamento 
do setor.  
 
Aproveitando o bom ano, os clubes já renegociam cotas de patrocínio com valores mais altos 
para 2009 e contabilizam elevação nas vendas de produtos licenciados e aumento do quadro 
social.  
 
É o caso do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que espera receitas ainda maiores no ano que 
vem com cotas de TV e patrocínios devido à participação na Copa Libertadores da América. O 
primeiro negócio a ser fechado nos próximos dias é o do patrocínio da camisa, que há seis 
anos estampa a marca do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). O contrato se 
encerra em junho, mas o Grêmio assegura que já renegocia novas bases devido ao assédio de 
multinacionais. "O contrato com o Banrisul está defasado. Há empresas dispostas a pagar três 
ou quatro vezes mais", garante Cesar Pacheco, vice-presidente do Conselho de Administração 
do clube e responsável pelo marketing. Segundo ele, o banco paga R$ 3,3 milhões por ano.  
 
Associados  
 
O quadro social do clube também foi incrementado. Ao final de 2004, eram 12 mil associados. 
Agora são 44,5 mil." Os sócios garantem ao clube uma receita mensal de pelo menos R$ 2,2 
milhões, valor que já chegou a R$ 3,1 milhões em janeiro, quando muitos optaram por pagar o 
semestre ou o ano todo".  
 
No Flamengo, renegociação é a palavra de ordem no momento. O clube da Gávea discute com 
a Petrobras mais um ano de patrocínio. O contrato, que termina em dezembro, é de R$ 16,2 
milhões. "Os valores serão menores do que gostaríamos, mas não inferiores aos que temos 
hoje", diz Ricardo Hinrichsen, vice-presidente de marketing do Flamengo.  
 
Retorno  
 
De volta à elite do futebol nacional, o Corinthians inflacionou sua cota de patrocínio e perdeu a 
Medial: de R$ 16,5 milhões, o valor subiu para R$ 20 milhões. "Patrocinar o Corinthians era 
bom para a exposição da marca, o que não ajudaria fora de São Paulo", disse Carla Altman, 
diretora de marketing da Medial. Segundo ela, a empresa abriu mão do patrocínio porque 
"entendeu que o ciclo foi completo", mas admite que o custo também pesou na decisão.  
 
O diretor de marketing do clube, Luis Paulo Rosenberg, diz que "a série B não estava nos 
planos", mas o Corinthians soube desenvolver boas ações de marketing no período. Com isso 
comercializou 250 mil camisetas com a mensagem "Eu nunca vou te abandonar", além de 
outras 200 mil na cor roxa. Rosenberg garante que as ações de marketing deram a clube 
quase R$12 milhões a mais de receitas que no ano anterior. Para 2009, projeta uma receita 
30% maior - mais de 60% vêm dos direitos televisivos.  
 
No Parque Antártica, a avaliação é de que 2008, se não foi excelente - o time contou altos 
investimentos de sua parceira, a Traffic, mas não alcançou o título do torneio nacional -, a 
avaliação é de que 2008 foi satisfatório. "O destaque deste ano foi a parceria para a criação do 
espaço Visa em nosso estádio", afirma Rogério Dezembro, diretor de marketing do Palmeiras. 
Ele se refere a um local reservado no estádio, com cadeiras numeradas e com a facilidade da 



compra antecipada do ingresso pela internet. "Nesse espaço, a média de ocupação no ano foi 
de 72,5%, contra 58% dos demais locais do estádio". A projeção de faturamento não é 
revelada.  
 
Esse time de parceria chegou ao Morumbi há alguns semanas. Se com o Palmeiras o acordo 
envolvia 5 mil lugares, com o Tricolor o projeto com a Visa prevê 20 mil lugares e começará 
em 2009. Para Júlio Casares, vice-presidente de marketing do São Paulo, o acordo foi uma 
cartada que ajudou a incrementar o ano do clube. "O ano de 2008 não foi excelente, porque o 
time não empolgou no primeiro semestre e foi desclassificado da Libertadores. Mas foi um ano 
bom. Devemos fechar 2008 com um faturamento entre R$ 200 milhões ou R$ 210 milhões", 
afirma.  
 
No ano passado, o clube faturou R$ 190 milhões. Com a crise financeira internacional, que 
tornou mais difícil a venda de craques brasileiros para o exterior, o São Paulo pode fechar 
2008 com um prejuízo de R$ 12 milhões, conforme noticiou recentemente a Folha de S.Paulo. 
O dirigente avalia que ainda é prematuro cravar um valor final para o prejuízo, mas reconhece 
que ficar no vermelho prova que os clubes nacionais dependem da venda de jogadores para 
fechar o balanço. "Neste ano, só vendemos para o exterior o Alex Silva", afirma Casares, 
referindo-se ao zagueiro. "No caso do São Paulo, no entanto, estamos reduzindo a 
dependência em relação a esse tipo de negócio. No início da década, a dependência em relação 
a venda de jogadores era de 28%. Agora, é de 5%". 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C1-
C2. 


