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Clubes brasileiros esperam usar a competição continental para golear os adversários no mundo 
das finanças 
 
Uma das razões que fazem o Campeonato Brasileiro tornar-se mais emocionante a cada ano e 
aumenta o interesse dos torcedores em geral é a valorização da classificação para a Taça 
Libertadores da América e, por consequêricia, dos antes menosprezados 2º,  3º e  4e lugares. 
 
Na reta final do Brasielirão de 2009, o mais disputado da história dos pontos corridos, no 
entanto, não foram só os torcedores que roeram as unhas vendo seus times na luta pelo título 
ou por uma vaga na Libertadores. Dirigentes dessas mesmas agremiações torceram como 
loucos para que seus times se classificassem e, assim, pudessem implementar ações para dar 
um gás nas tão combalidas finanças de suas equipes. Tamanha é a importância da competição 
sul-americana, que Alexandre Kalil, presidente do Atlético-MG, chegou a afirmar que o clube 
jogou o ano no lixo quando ficou sem chances de se classificar para o campeonato. 
 
Jorge André Avancini, diretor executivo de marketing do Internacional, clube que mantém o 
programa de sócio torcedor mais bem-sucedido do Brasil, afirma que, graças à Libertadores da 
América, o clube terá um aumento do faturamento anual que poderá chegar a 30%, 
dependendo da performance da equipe na competição continental. Segundo o dirigente, essa 
melhora na performance financeira acontecerá pelas ações de marketing que o clube pretende 
implementar, como o lançamento de uma linha de produtos exclusiva para a Taça 
Libertadores. 
 
No Flamengo, a expectativa é parecida. Segundo o diretor de marketing do clube, Ricardo 
Jorge Hinrichsen, caso o clube chegue até a semifinal da competição, o aumento deve ficar 
perto de 20%, podendo ser ainda maior no caso de o rubronegro conquistar o caneco. De 
acordo com Hinrichsen, o impacto da maior exposição do clube alavanca as venda de produtos. 
 
O planejamento do Flamengo para faturar em cima da classificação começou há cerca de um 
mês, tempo que Hinrichsen acredita ser ideal, pois grande parte das ações que serão 
colocadas em prática são de rápida implementação, como a camisa comemorativa que o clube 
irá lançar com o selo da Conmebol. Além disso, o Flamengo promete vender réplicas do troféu 
conquistado em 1981 pela geração de Zico, Júnior e Andrade. 
 
Eduardo Maluf, diretor de futebol do Cruzeiro, atual vice-campeão da Libertadores, lembra 
ainda a motivação do torcedor que a competição suscita. Além disso, segundo o dirigente, a 
participação na Libertadores em 2009 gerou um aumento de 25% na arrecadação do futebol 
do clube no primeiro semestre, por conta das premiações pagas na competição sul-americana. 
 
Apesar de toda a empolgação (ou frustração) com a classificação (ou não) das equipes para a 
Libertadores, Amir Somoggi, diretor da área Esporte Total da Crowe Horwath RCS Auditoria e 
Consultoria, é cético com relação aos números levantados pelos clubes. Segundo o executivo, 
pela evolução da gestão das agremiações brasileiras, um aumento nas receitas é natural, 
sendo impossível isolar o efeito da competição continental no faturamento do clubes.  
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