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DESTAQUE FUTEBOL
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Após 38 rodadas e sete meses de
duração, o Fluminense venceu
ontem o Campeonato Brasileiro,
competição que foi marcada pela
queda de arrecadação e de média
de público nos estádios em rela-
ção ao ano passado, e que teve
sua credibilidade colocada em
xeque para as próximas tempora-
das por conta do sistema de dis-
puta por pontos corridos. Em va-
lores disponíveis até ontem, o
torneio deste ano movimentou
cerca de R$ 50 milhões a mais
que a edição de 2009, alcançando
R$ 605,9 milhões, graças aos re-
cursos obtidos com patrocínios e
venda de direito de transmissão.

O Brasileirão deste ano chega
ao seu final com uma média de
público de 14,7 mil torcedores
nos estádios por partida, uma
queda de 17% em relação ao ano
passado. A arrecadação total foi
de R$ 109,4 milhões, uma baixa
de 13% ante os R$ 125,7 milhões
de 2009. “A diferença é pequena
pelo tamanho do torneio, mas
ocorre principalmente pelo fe-
chamento do Maracanã e do Mi-
neirão que acabou influenciando
nos números”, afirma Ataíde Gil
Guerreiro, diretor-executivo do
Clube dos 13, entidade que re-
presenta os interesses políticos e
comerciais dos 20 maiores times
do país. “A verba média obtida
com os jogos vem crescendo,
mas ainda está longe do ideal
pois o público representa apenas
40% da capacidade média dos
estádios”, diz Amir Somoggi,
diretor de esportes da consulto-
ria Crowe Horwath RCS.

Adversários
Curiosamente, o principal fator
para a queda na média do públi-
co nos jogos do Brasileirão deste
ano foi o torneio de futebol que
mais atrai a atenção dos torcedo-
res: a Copa do Mundo. Para rece-
ber o Mundial em 2014, dois dos
maiores estádios do país estive-
ram fechados durante grande
parte do campeonato nacional
por causa das obras para atender
as exigências da Federação In-
ternacional de Futebol (Fifa).
Com Fluminense e Cruzeiro na
disputa pelo título até a última
rodada, o Maracanã, no Rio de
Janeiro, e o Mineirão, em Belo
Horizonte, eram palcos certos
para a presença de pelo menos 30
mil torcedores a mais por jogo
em relação aos estádios que os
dois times passaram a usar.

Mas outros fatores também
impactaram a arrecadação. A
Copa da África do Sul, por exem-
plo, gerou perda de interesse nos
torcedores durante as rodadas
próximas ao Mundial. Além dis-
so, houve a má campanha do Fla-
mengo, time de maior torcida do
país, que arrecadou este ano ape-
nas R$ 7,3 milhões ante R$ 14,5
milhões de 2009. Clubes de gran-
des torcidas como Vasco, Inter-
nacional, Santos e Atlético Mi-
neiro também ficaram abaixo da
média de renda do torneio, que
de R$ 289 mil por jogo.

Direitos de transmissão
Além da verba arrecadada com
os ingressos, o torneio movi-
mentou outros R$ 476,5 milhões
com os direitos de transmissão
dos jogos pela Rede Globo, sendo
R$ 250 milhões pela TV aberta,
R$ 50 milhões na TV por assina-
tura, R$ 170 milhões com os pa-
cotes de pay-per-view e US$ 3,8
milhões (o equivalente a R$ 6,5
milhões) com os direitos interna-
cionais. Além desses montantes,
o Campeonato Brasileiro deste
ano teve o contrato de R$ 20 mi-
lhões com a Petrobras para a em-
presa estatal associar seu nome
ao da competição. ■

Brasileirão chega ao fim com
queda na receita dos jogos
Reforma de estádios para a Copa foi o principal motivo para o recuo de 13% na arrecadação das bilheterias

Flamengo, time
de maior torcida
do país, arrecadou
R$ 7,3 milhões
no torneio deste ano,
a metade do obtido
na edição de 2009

LONGE DO IDEAL

Barcelona arrecada mais que torneio nacional

Nos últimos anos, parte dos
grandes clubes brasileiros
passou a profissionalizar sua
administração, e assim investir
na melhora da estrutura e dos
serviços aos torcedores nos
estádios. Com isso, o faturamento
com os jogos também melhorou.
De acordo com a Crowe Horwath
RCS, a média de público nos jogos
no país é de cerca de 40% da
capacidade das arenas, sendo
que cada ponto percentual
equivale a R$ 3 milhões. Cada
ponto percentual do clube
espanhol Barcelona, por exemplo,
corresponde sozinho a € 2 milhões
(cerca de R$ 4,4 milhões).
“Mesmo sem grandes iniciativas
para lotar os estádios como
na Europa, houve um aumento
na arrecadação dos clubes
brasileiros”, diz Amir Somoggi,
diretor de esportes da consultoria.
Segundo ele, as arenas brasileiras
estão ganhando benfeitorias
importantes, como camarotes,
bares e serviços vip, mas ainda
há espaço a ser explorado. Como
resultado, o gasto médio dos

brasileiros em partidas de futebol
saltou de R$ 5 em 2005 para
R$ 20 este ano, segundo a Crowe
Horwath RCS, sendo que a média
de público cresceu em proporções
bem menores. “Com os novos
estádios para a Copa de 2014,
a tendência é melhorar, mas
não precisamos esperar por
elas para alavancar os negócios”,
diz Somoggi. Na Inglaterra, por
exemplo, 30% dos gastos dos
torcedores em jogos ocorrem
além do valor do ingresso.
“Esse é nosso desafio”, afirma.
Outra forma de renda que os
clubes passaram a incorporar
é a ação de marketing. Para
o coordenador do núcleo de
estudos das contas dos esportes
(Nece) da FGV-RJ, Istvan Kaszar,
mesmo com novas incursões no
licenciamento de produtos, os
clubes brasileiros ainda usam mal
o marketing esportivo. “O Vasco,
por exemplo, deveria faturar 8
vezes mais do que fatura com
bom uso de marketing esportivo”,
afirma (leia mais na página 9).
F.S. colaborou Daniel Haidar
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O Fluminense venceu
o Guarani por 1 a 0
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LEIA MAIS Portais de internet e
operadoras de celular vão

disputar direito de transmissão
de jogos. Portal Terra prepara
estratégia para transmitir
campeonato a partir de 2012.

Sistema de pontos corridos
deve ser revisto, por causa

das polêmicas entregas de jogo
para prejudicar times rivais.
Tática reduz credibilidade do
torneio e afeta os negócios.

Bahia volta à primeira
divisão no ano que vem e

espera aumentar suas receitas
em 40%. Vasco lança lojas
Gigante da Colina com meta de
faturar R$ 6 milhões em 2014.
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