
 

Real Madrid lidera lista dos 20 clubes mais ricos do mundo 
 
O Real Madrid aparece no topo da lista dos 20 clubes mais ricos do mundo, que foi elaborada 
pela empresa de auditoria Deloitte. Dentro do contexto da crise internacional, a força do euro 
em relação à libra beneficiou o clube da capital espanhola, que é seguido pelo Manchester 
United na relação. 
 
Os ingleses, no entanto, vão divulgar em breve um recorde de receita e um aumento de 21% 
em sua renda. O Barcelona aparece em terceiro lugar, seguido pelo Bayern de Munique, que 
subiu quatro posições em relação ao último ranking. 
 
Os alemães ultrapassaram até o Chelsea, propriedade do magnata russo Roman Abramovich, 
que aparece em quinto. Dan Jones diz que o sucesso do Manchester na última temporada 
contribuiu para sua renda. 
 
No entanto, para Jones, a melhor situação do euro frente à libra fez com que os ingleses 
permanecessem na segunda posição do ranking. 
 
"Os títulos (do Campeonato Inglês e da Liga dos Campeões) serviram para aumentar sua 
renda de forma significativa, mas a depreciação da libra contra o euro fez com que eles 
continuassem em segundo lugar", disse. 
 
O Manchester City, que tentou tirar o brasileiro Kaká do Milan, aparece apenas no 20º lugar, 
com 82,2 milhões de libras. Em 2008, o clube foi adquirido por um grupo de investimentos dos 
Emirados Árabes Unidos e vem tentando formar uma equipe de estrelas. Até o momento, a 
única contratação de peso foi a do atacante Robinho.  
 

AS FORTUNAS DOS CLUBES DA 
EUROPA COTADAS EM LIBRAS 

Real Madrid 289,6 milhões

Manchester United 257,1 milhões

Barcelona 244,4 milhões

Bayern 233,8 milhões

Chelsea 212,9 milhões

Arsenal 209,3 milhões

Liverpool 167,0 milhões

Milan 165,8 milhões

Roma 138,9 milhões

Inter de Milão 136,9 milhões
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