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BOM MOMENTO

AMIR SOMOGGI29%
foi o índice de crescimento do
faturamento dos clubes com
patrocínio de 2008 para 2009

355milhões
de reais é a estimativa de ganhos
máximos pelos clube em 2010

“Esse crescimento
é natural, ainda mais
com um cenário eco-
nômico favorável. E
também há maior
atenção dos clubes’’

165 milhões
de reais arrecadou a CBF com
patrocínios no ano passado,
graças ao prestígio da seleção
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NÚMEROS ANIMAD0RES

MINA DE OURO

Ingleses são os que
mais faturam na Europa

CBF se escora na seleção
para encher os cofres

Consultor da Crowe Horwath

Almir Leite

A receita com patrocínio direto
e publicidade vem ganhando im-
portância no caixa dos clubes
brasileiros. No ano passado, a
entrada de recursos advindos
dessas parceiras representou
14% do total do faturamento –
foram arrecadados R$ 270 mi-
lhões. Seis anos antes, em 2003,
quando o Campeonato Brasilei-
ro passou a ser disputado no sis-
tema de pontos corridos, a quan-
tia obtida foi de R$ 71 milhões e
não passou de 9% da receita.

Os valores foram levantados
por meio de projeção da consul-
toria em gestão esportiva Cro-
we Horwath RCS, que usou co-
mo recurso balanços dos 20
maiores clubes do País, a maio-
ria participante da Série A do
Brasileiro. “Esse crescimento é
natural, ainda mais com um ce-
nário econômico favorável’’,
analisa o consultor Amir Somog-
gi. “E também há maior atenção
dos clubes para o dinheiro ad-
vindo de patrocinadores.’’

O levantamento mostra, po-
rém, que na divisão do bolo as
fatias têm tamanhos bastante di-
ferentes. O Corinthians, por
exemplo, conseguiu em 2009
uma receita com patrocínio e
publicidade de R$ 49 milhões.
Já o Grêmio, o oitavo mais bem-
sucedido, embolsou apenas R$
10,3 milhões, menos que o São
Caetano, que obteve R$ 10,9 mi-
lhões.

Acordos como o do Corin-
thians, de padrão europeu, ain-
da são minoria, mas estão ocor-
rendo cada vez no futebol brasi-
leiro. O São Paulo, por exemplo,
fechou contratos em 2009 no va-
lor de R$ 31,3 milhões. “O nível
de profissionalismo na Europa
é muito maior, mas os números
não são tão diferentes’’, diz

Amir. “O nível de desenvolvi-
mento deles é que é incompará-
vel.’’

O detalhe é que a CBF, por
conta da seleção brasileira, con-
segue contratos bem mais inte-
ressantes do que os clubes a ela

filiados. No ano passado, so-
mente a entidade abocanhou
R$ 165 milhões em patrocínio. E
há potencial para dobrar esse va-
lor. Em 2003, por sinal, o valor
obtido pela CBF, R$ 80 milhões,
foi maior que o da soma dos clu-
bes (os R$ 71 milhões).

A evolução dos valores pagos
aos clubes tem sido animadora.
Entre 2008 e 2009, o crescimen-
to com as cotas de patrocínio e
publicidade foi de 29%. E as
perspectivas para o futuro, pelo
bom cenário econômico e a or-
ganização, pelo Brasil, da Copa
de 2014, são ainda melhores.

Futuro promissor. De acordo
com a projeção da Crowe, ao fim
deste ano de 2010 os clubes te-
rão arrecadado entre R$ 313 mi-
lhões (no pior dos cenários) e
R$ 355 milhões. Para 2011, a pers-

pectiva é fechar com valores en-
tre R$ 355 milhões e R$ 415 mi-
lhões.
Os recursos chegam aos clubes
basicamente de duas maneiras:
em dinheiro ou pelo fornecimen-
to de material esportivo.
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Patrocínio, fonte crescente de renda

O assunto não é a bola, é
estádio. Atualmente só
se fala em estádios. O
pretexto é a Copa de

2014 – e as exigências da Fifa. Esta-
mos sendo tratados como País de
terceira categoria que não só não
tem estádios como nem sequer sa-
be como deve ser um estádio para
conter uma partida de futebol. So-
mos ensinados como deve ser o

“entorno”, como as pessoas devem
chegar ao estádio, como devem ser
acomodadas. Parece que o futebol co-
meçou ontem neste País e que nunca
disputamos um Mundial. Pretendo
deixar de lado o capítulo das “exigên-
cias” da Fifa, porque tenho ainda um
longo dia pela frente, o céu está azul,
a temperatura agradável, e não quero
estragar tudo isso. Mas logo me lem-
bro dos estádios aqui da cidade.

E vem a pergunta: para que o Corin-
thians quer um estádio? Sobretudo,
por que o Corinthians quer um está-
dio? Time cheio de títulos e glórias,
praticamente todas foram conquista-
das no Pacaembu. Tenho certeza de
que para muitos corintianos nenhum
novo estádio vai compensar a tristeza
de abandonar o Pacaembu e muito da
mística do time vai ficar por lá. Então,
pra que um estádio “para 65 mil pes-
soas” em Itaquera?

A qualquer custo. O Corinthians
não precisa ir a Itaquera. Ela, muito
menos, precisa do Corinthians. O que
Itaquera precisa, como de resto a
maioria dos bairros, é de cinemas, tea-
tros, escolas, hospitais, transporte e
segurança. Ou muito me engano ou
nenhuma dessas coisas virá por causa
do estádio. Mas ele será executado, a
qualquer custo.

Pergunto: pra que o Palmeiras pre-
cisa de uma “arena”? Qualquer recém-
formado em arquitetura com um mí-
nimo de talento encontraria meios,
no atual Palestra Itália, para acomo-
dar facilmente mais dez ou quinze

mil pessoas sem precisar destruir clu-
be nenhum para isso, nem criar pro-
blemas para os bairros vizinhos.

Aliás, como o Corinthians, o Pal-
meiras sempre foi, acima de tudo, um
time. Não é um clube, não é uma are-
na. É um time. Mas, infelizmente, o
time não vem bem. A meu ver nenhu-
ma arena, por si só, vai mudar essa
situação. Apesar de não contar com
arena nenhuma, o time ganhou tudo
no século passado, e, para ser franco,
só me lembro de um título significati-

vo ganho no Palestra. E, por fim, are-
nas não geram “recursos”. O que gera
recursos são as conquistas, a partici-
pação em competições importantes
como protagonista e não como coad-
juvante. Mas virá a arena, porque, co-
mo no caso do Corinthians, os moti-
vos são outros.

Já temos um estádio que serve a
shows e grandes espetáculos em São

Paulo. É o Morumbi. Aliás, esses
eventos são a única forma de o São
Paulo, a duras penas, conseguir
mantê-lo em funcionamento. Por
motivos mesquinhos e menores, o
Morumbi foi rejeitado como está-
dio da Copa de 2014 e terá de se
virar como pode para sustentar
seus mais de 60 mil lugares.

Depois dessa Copa do Mundo, va-
mos ter vários estádios em condi-
ções de uso em São Paulo. Quan-
tos, no entanto, terão alguma utili-
dade ainda? Quantos continuarão
vivos realmente? Entre os condena-
dos, um estará definitivamente
morto: o Pacaembu.

Gostaria que os que apoiam o gas-
to de dinheiro público em arenas e
estádios que meditassem sobre o
dinheiro público que foi gasto no
Pacaembu desde 1940. Com todos
os belos estádios novos, na melhor
das hipóteses o Pacaembu vai aca-
bar privatizado na bacia das almas,
caso alguma rede de supermerca-
dos ou de shoppings venha a se inte-
ressar. Olho pela janela e o dia con-
tinua lindo. Pelo menos isso.
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Nível europeu. Em grande parte alavancado pela presença de Ronaldo, o Corinthians conseguiu fechar o patrocínio de maior valor do futebol brasileiro

Futebol e finanças

Parece que o futebol começou
ontem neste País e nunca
disputamos um Mundial

Boleiros

Clubes do País ganham
cada vez mais com
parcerias. Em 2009,
foram R$ 270 milhões,
14% do faturamento

A Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) dá de goleada nos
clubes a ela filiados quando o as-
sunto é obtenção de patrocínio.
Enquanto estes conseguiram R$
270 milhões em 2009, a entida-
de sozinha faturou R$ 165 mi-
lhões com seus patrocinadores.
O fato de ter sob seu comando
um dos produtos mais vendá-
veis do futebol mundial, a sele-
ção brasileira, é decisivo nessa
“colheita’’.

A CBF fechou o ano passado
c0m nove patrocinadores, algo
impensável para os clubes. “A se-

leção é um porto seguro para as
empresas, pois não existe rejei-
ção à equipe brasileira e a audiên-
cia nos jogos é muito boa ’’, diz o
consultor Amir Somoggi. “A

CBF colhe benefícios claros com
isso.’’

A entidade navega em águas
tranquilas, se comparada com os
clubes, e não é de hoje. Em 2003,
por exemplo, conseguiu mais di-
nheiro com patrocínio do que to-
das as agremiações juntas – R$
80 milhões, contra R$ 71 mi-
lhões.

No ano anterior, a seleção bra-
sileira havia conquistado o pen-
tacampeonato mundial, na Co-
pa disputada na Coreia do Sul e
no Japão.

E são valores que crescem rapi-
damente. O montante obtido pe-
la CBF em 2009 com o item é
57% maior do que no ano ante-
rior (R$ 105 milhões). E repre-
sentou 71% do total gerado pela
entidade. / A.L.

UGO
GIORGETTI

Por que o Corinthians
quer um estádio?

Os clubes europeus que mais fa-
turam com patrocínios em suas
camisas estão na Inglaterra. É o
que indica levantamento recen-
te da consultoria Sport+Markt,
com base nos contratos para a
temporada 2010/2011 feitos por
equipes que disputam campeo-
natos de Primeira Divisão no
continente. Os 20 integrantes
da Premier League recebem, jun-
tos, € 128 milhões (cerca de R$
300,2 milhões) contra€118,5 mi-
lhões (R$ 278 milhões) das 18
agremiações participantes da
Bundesliga.

Até a temporada anterior,
eram os times da Alemanha os
campeões de ganhos com patro-
cínio e publicidade. A tomada da
dianteira por parte dos ingleses
deve-se, em boa parte, aos con-
tratos fechados pelos tradicio-
nais Manchester United e Liver-
pool. Cada um dos clubes amea-
lha € 23,6 milhões (R$ 55,4 mi-
lhões) com os parceiros que colo-
cam os nomes em seus unifor-
mes, de acordo com o estudo da
consultoria.

Os italianos, terceiros coloca-
dos no ranking elaborado pela

empresa, faturam bem menos
que seus rivais de Inglaterra e
Alemanha. As agremiações do
país da Bota recebem € 65,9 mi-
lhões (R$ 154,6 milhões). Os fran-
ceses vêm a seguir, com € 58,8
milhões (R$ 137,9 milhões), su-
perando os clubes da atual cam-
peã mundial, a Espanha.

Os patrocínios de camisa
põem na conta dos espanhóis
“apenas’’ € 57,5 milhões (R$
134,8 milhões). Desse montante,
€ 23 milhões (R$ 53,9 milhões)
entram nos cofres do poderoso
Real Madrid.

Vale ressaltar que o Barcelona
não tem patrocinador em sua ca-
misa – ao contrário, paga € 1,5
milhão (R$ 3,51 milhões) para fa-
zer promoção do Unicef em sua
vestimenta. / A.L.
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