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"Pega uma coxinha aí, João", disse o pai a um dos filhos que o acompanhavam na partida 
entre São Paulo e Fluminense., disputada no estádio do Morumbi no domingo passado. O jogo 
poderia ter dado título de campeão ao Tricolor paulista, caso o time não empatasse com o 
clube carioca. De bermuda, boné e camisa do São Paulo Futebol Clube com o número 10 às 
costas desbotado, ele assistia à partida sem desgrudar o ouvido de um radinho de pilha.  
 
Instalado em um dos camarotes corporativos criados este ano no Morumbi, ele narrava aos 
demais torcedores o desenrolar do jogo do Grêmio, o rival na luta pelo título, em Minas Gerais. 
"Um a zero para o Ipatinga!", comemorou. Minutos depois, o lamento. "Gol do Grêmio". Foi 
assim até que a peleja terminasse em 4 x 1 para o rival e acabasse com o sonho dos são-
paulinos de comemorar o título do Morumbi. A definição do campeão ficou para este domingo.  
 
O episódio ilustra bem o que foi o Campeonato Brasileiro deste ano, o mais desde concorrido 
desde que o torneio passou a adotar a fórmula dos pontos corridos. Até a 37 rodada, a 
penúltima do campeonato, seis times tinham disputado a liderança da competição e dois ainda 
brigam pelo título do campeonato.  
 
A competição levou 6,1 milhões de torcedores aos estádios. O número é um pouco inferior ao 
do ano passado, mas o preço do ingresso mais alto aumentou a arrecadação: R$ 95,7 milhões 
cerca de 20% superior à soma de toda a série A em 2007. Mesmo depois de a crise financeira 
ter ficado aguda, a bilheteria continuou no ataque. Nos últimos dois meses, com o 
afunilamento da competição, o público cresceu, de acordo com dados do Clube dos 13.  
 
"Claro que existe uma preocupação com o cenário econômico, mas acreditamos no potencial 
do futebol e na paixão do torcedor pelo Campeonato Brasileiro. Para 2009, apesar das 
incertezas provocadas pela crise, projetamos aumento na média de público, principalmente em 
razão da volta do Corinthians, que sempre foi um campeão de bilheteria, à Série A em 2009", 
disse o presidente do Clube dos 12, Fábio Koff.  
 
O especialista em marketing e gestão de clubes de Futebol da Casual Auditores Independentes 
S/S, Amir Somoggi, acredita que, assim como vai impactar a economia nacional, a crise vai 
afetar o futebol em 2009. "Haverá redução no valor dos jogadores, o crédito vai ficar escasso e 
talvez comecemos o ano com uma série de clubes sem patrocinadores na camisa", afirma.  
 
O vice-presidente de marketing do Flamengo, Ricardo Hinrichsen, comemora o sucesso das 
bilheterias deste ano o maior público médio do Brasileirão, com 40,6 mil torcedores por jogo, é 
do time, mas não esconde a preocupação com o impacto da crise sobre receitas com 
patrocínios e venda de jogadores ao exterior. "O momento é o pior possível para negociar 
contratos", lamenta. No caso da Rede Globo detentora dos direitos de transmissão do 
Campeonato as cotas do Projeto Futebol (que inclui vários campeonatos) foram renovadas, 
com reajuste, alcançando R$ 121 milhões. Vivo, Itaú, Casas Bahia, Ambev e Volkswagen 
patrocinam as transmissões. Para a Globosat, que trabalha com o canal SportTV, o sucesso do 
campeonato de 2008 facilitou a venda das cotas para 2009. "Fórmula dos pontos corridos 
confere maior atratividade ao torneio", afirma Fred Müller, diretor comercial da Globosat.  
 
Em 37 rodadas do campeonato, a média de público por jogo foi de 16,8 mil pessoas ante a 
17,4 mil no ano passado. "A saída do Corinthians e o preço do ingresso podem ter afetado", 
explica Somoggi. Segundo ele, o tíquete médio passou de R$ 12,16 para R$ 15,30 neste ano. 
No Maracanã, por exemplo, o ingresso de arquibancada passou de R$ 20 para R$ 30 de um 
ano para outro.  
 
Resultados de 2008  
 
A partir de outubro, nos jogos que sucederam a quebra do banco Lehman Brothers, a 
arrecadação do campeonato manteve o placar. De acordo com levantamento feito pela 



reportagem a partir de dados da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foram arrecadados 
R$ 25 milhões de outubro até agora, contra R$ 22 milhões no mesmo período do ano passado.  
 
A média da arrecadação por jogo disparou nos últimos quatro anos. Em 2004, cada partida 
levantava cerca de R$ 95 mil. Em 2008, o valor é de R$ 259 mil, um crescimento de 272%. 
Para Somoggi, a mudança no regulamento, com a implantação dos pontos corridos a partir de 
2003 e uma promoção feita pela Nestlé com venda de ingressos foram os principais 
responsáveis. Entre 2005 e 2007, a multinacional fez a promoção "Torcer Faz Bem", com 
objetivo de promover a volta das famílias aos estádios de futebol. A ocupação dos estádios 
nessas promoções chegou a 70% a média do campeonato, de acordo com Somoggi, é de 1/3.  
 
Segundo Somoggi, a bilheteria representa apenas 8% do faturamento. Na Inglaterra, a 
ocupação chega a 91%. A venda antecipada é um dos diferenciais do campeonato europeu. 
Por isso os clubes deveriam trabalhar para elevar os gastos dos torcedores nos estádios.  
 
É o que procura fazer o São Paulo. O projeto de modernização do Morumbi, contempla uma 
série de estabelecimento comerciais e camarotes corporativos. "O projeto do Morumbi Concept 
Hall, com espaços para ações de marketing, tem esse objetivo", afirma Julio Casares, vice-
presidente de marketing do São Paulo. 
 

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


