
Barça recebe R$ 375 milhões e fecha maior patrocínio de camisa da história 
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O Barcelona, enfim, decidiu vender o espaço em seu uniforme para um patrocinador. E vendeu 
caro. Nesta sexta-feira, o clube anunciou acordo para estampar a marca da Qatar Foundation 
em sua tradicional camisa em troca de R$ 375 milhões por cinco anos, ou R$ 75 milhões por 
temporada (30 milhões de euros). 
 

 
 
Foto 8 de 11 - Camisa do Barcelona de 1996, ano em que Ronaldo teve um grande 

desempenho, tinha a marca do fabricante do uniforme espalhada em tom mais fraco, como 

uma marca d'água Mais Shaun Botterill/Getty Images 

 
Esse valor faz do Barcelona o clube com maior receita em patrocínio na camisa, superando 
equipes como o arquirrival Real Madrid e o inglês Manchester United. Cada um recebe cerca de 
R$ 52 milhões por ano. 
 
A intenção do clube catalão é estampar a marca da Qatar Foundation juntamente com a da 
Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), organização que aparece no uniforme do 
Barcelona em acordo que não envolve dinheiro. 
 
“É um volume recorde de receita para um clube de futebol e que se torna ainda mais valioso 
pelo atual contexto econômico”, comemorou Javier Faus, vice-presidente financeiro do 
Barcelona. “Esse acordo nos coloca como marca líder do futebol mundial, indiscutivelmente”, 
emendou. 
A motivação para o acordo foi a grave situação econômica do Barcelona. “A Qatar Foundation 
quer ser conhecida no mundo por meio do esporte e da educação, enquanto o Barça 



necessitava de dinheiro para enfrentar uma dívida que, como já informamos,oscila entre 420 e 
430 milhões de euros [cerca de R$ 950 milhões]”, explicou Faus. 
 
A Qatar Foundation não tem fins lucrativos e se define como uma entidade dedicada à 
educação e à investigação científica. Fundada em 1995 pelo xeque Hamad Bin Khalifa Al Thani, 
emir do Qatar, ela concentra a “Cidade da Educação”, com diversas universidades, e um 
parque de ciência e tecnologia. 
 
“O objetivo é preparar as pessoas do Qatar e a região para conhecer as oportunidades de um 
mundo em constante mudança, além de transformar o Qatar em um líder de investigação e 
educação inovadora”, resume a fundação em seu site oficial. 
 
Fonte: UOL [Portal]. Disponível em: <http://esporte.uol.com.br/>.  Acesso em 13 
dez. 2010. 
 
 
 
 


