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CONCLUSÃO

Nome de campeão
Felix Mário Sávon pretende
superar feitos do pai no ringue

Luta no Palmeiras
Palaia acha situação do clube
péssima, mas quer a presidência
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Paulistas aproveitam melhor o mercado

Clube ultrapassa o Flamengo em 2010 e chega a R$ 749,8 milhões; São Paulo assume o segundo lugar no ranking e Rubro-Negro cai para terceiro

Em comum entre os três primei-
ros colocados no ranking nacio-
nal de marcas está o fato de que
são clubes de grande torcida. No
entanto, enquanto para o Fla-
mengo este detalhe representa
58% do total da força de seu no-
me, para o Corinthians respon-
de por 48% e, para o São Paulo,
por 46%. A diferença é que para
os dois paulistas o mercado e as
receitas têm um valor muito
maior sobre o conjunto.

Para chegar à liderança, o Co-
rinthians apresentou evolução
de 33% em comparação a 2009.
O clube conseguiu excelente de-
sempenho de marketing, bilhete-
ria e cotas de TV. No quesito tor-
cedores, o clube é líder em São
Paulo e vice-líder nacional, tem
a preferência na região Sudeste e
no Estado do Paraná. É o líder
também entre os torcedores
com renda familiar de 5 a 10 salá-
rios mínimos.

Situação oposta à do Flamen-
go, que lidera nas classes D e E,
consideradas de baixa renda.
Outro diferencial para o clube
do Rio na questão sobre torcida
é o fato de contar com simpati-

zantes em todas as regiões do
Brasil, principalmente Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. O Fla-
mengo apresentou evolução de
10% em relação ao estudo reali-
zado em 2009.

Já o novo vice-líder, o São Pau-
lo, teve 20% de evolução em rela-
ção a 2009 e se beneficia do bom
uso comercial de seu estádio, o
Morumbi, além de projetos com
patrocinadores e parceiros. / A.P.

estadão.com.br
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Futebol e negócio

Corinthians, a marca mais valiosa

Breve retorno
Aclamado no Rio, Guga
retoma papel de ídolo

AMIR SOMOGGI

SERGIO NEVES/AE–31/8/2010

“Todos (os clubes)
estão crescendo, a
diferença é o ritmo”

Retorno garantido. As muitas ações de marketing no ano do centenário, além da presença de Ronaldo, foram decisivos para o Corinthians assumir a liderança

Corinthians e São Paulo,
apesar de também
contarem com grande
torcida, usam melhor o
conjunto das receitas

Anelso Paixão

Dono da maior torcida do Brasil,
clube que coleciona fãs por todo
o País, o Flamengo segue podero-
so, mas já não ostenta a lideran-
ça do ranking das marcas mais
valiosas do futebol nacional. As
muitas ações de marketing des-
de a chegada do Fenômeno Ro-
naldo e, principalmente, do cen-
tenário do clube, além da grande
presença de público nos está-
dios, levaram o Corinthians, em-
balado por sua fanática torcida,
carinhosamente chamada de
“nação alvinegra”, a se tornar a
marca de maior valor em 2010:
R$ 749,8 milhões, segundo estu-
do realizado pela Crowe Horwa-
th RCS.

O São Paulo, reconhecido pela
atenção a sua área de marketing,
também conseguiu importante
avanço e assumiu o segundo lu-
gar, com R$ 659,8 milhões. O Fla-
mengo agora é o terceiro, com a
marca avaliada em R$ 625,3 mi-
lhões. Enquanto o Palmeiras se
manteve na quarta posição (R$
444,1 milhões), o Vasco ganhou
duas em relação a 2009 e agora é
sétimo. O campeão brasileiro
Fluminense e Botafogo caíram
uma posição cada.

A metodologia utilizada pela
Crowe Horwath RCS neste ano
foi a mesma de 2009, com 18 dife-
rentes variáveis entre dados fi-
nanceiros históricos dos clubes,
informações publicadas em pes-
quisas com torcedores, dados
de marketing esportivo, hábitos
de consumo da torcida e dados
sociais e econômicos do merca-
do em que atuam os clubes anali-
sados.

As informações financeiras fo-
ram extraídas das demonstra-
ções contábeis dos clubes e não
foram considerados os recursos
com transferências de atletas.
Os valores diretamente relacio-
nados ao cálculo do valor da mar-
ca foram consolidados em qua-
tro macrorreceitas: marketing,
estádio, sócios e mídia.

Embora alguns tenham cresci-
do mais que outros, o estudo con-
clui que os 12 maiores clubes na-
cionais apresentaram evolução
nos últimos anos. A melhora es-
tá diretamente relacionada a fa-
tores como a continuidade da
ampliação das receitas com está-
dio, marketing, sócios e mídia;
aumento do interesse de patroci-
nadores e valor das cotas nego-
ciadas; ampliação das receitas
de televisão; maior participação
do torcedor nos negócios; me-
lhora na renda do consumidor
brasileiro e aquecimento da eco-
nomia nacional.

A metodologia não permite
que uma variável sozinha, como
a força da torcida, por exemplo,
seja responsável por crescimen-

to ou queda no valor da marca.

Ritmo. Líder em 2009, o Fla-
mengo perdeu duas posições e
passou a ser o terceiro em fun-
ção da evolução da receita – sem
considerar transferências de
atletas – de seus concorrentes di-
retos, Corinthians e São Paulo,
que cresceram mais que o clube
da Gávea.

Os três, porém, levam vanta-
gem em relação à maioria dos ou-
tros clubes porque não perdem
grande participação entre o pú-
blico feminino e crescem consi-
deravelmente entre os torcedo-

res de 16 a 24 anos. “O estudo
mostra um crescimento do Fla-
mengo em valor de marca, só
que inferior ao registrado por Co-
rinthians e São Paulo. Ou seja,
todos estão crescendo, a diferen-
ça está no ritmo de cada um”, afir-
ma Amir Somoggi, responsável
pelo trabalho.

Futuro. De acordo com a Cro-
we Horwath RCS, o futebol brasi-
leiro tem perspectiva de um gran-
de crescimento para os próxi-
mos anos. A evolução do merca-
do se dará pelo processo atual de
desenvolvimento comercial das

marcas, pelo fluxo de investi-
mentos por conta da Copa de
2014, além do interesse cada vez
maior das empresas patrocina-
doras em investir no futebol.

O grande desafio, a partir de
agora, para os departamentos de
marketingé criar um canal estrei-
to e contínuo de relacionamento
com seus milhões de torcedores,
auxiliar os patrocinadores nos in-
vestimentos, relacionar-se com
diferentes públicos (utilizando-
se para isso das muitas ferramen-
tas existentes) e vender produ-
tose serviços. A bola está, portan-
to, com os homens do marketing.

Agora é hora de viajar para a 
Grã-Bretanha. 
Edimburgo a partir de 10x US$ 99

Eilean Donan, o castelo 
mais famoso da Escócia, e 
isso já diz tudo.

Bem-vindo à Grã-Bretanha!
Em cada esquina, uma foto diferente.

Veja mais em 
www.VisitBritain.com.br/Submarino

Responsável pelo estudo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 dez. 2010, Esportes, p. E1.




