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Ao repatriar ídolos do exterior,
como Ronaldo, o Corinthians foi o

clube que alcançou a maior receita
no ano passado, R$ 212 milhões

CLUBES COM AS MAIORES DÍVIDAS,
EM R$ MILHÕES
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Enquanto o
Real Madrid tem
sua receita dividida
entre mídia, sócios
e marketing, a
grande maioria dos
clubes brasileiros
tem nos direitos de
televisão a sua maior
fonte de renda

Juntos, os dois maiores times da Espanha
geraram receita de R$ 1,9 bilhão em 2010
TEXTO FÁBIO SUZUKI

Barça e Real
equivalem aos 25
maiores do país

C
om ações de marketing mais
elaboradas, programas para
fidelizar torcedores e inicia-
tivas que valorizam suas
marcas, os clubes brasileiros
têm melhorado o modelo de

gestão e aumentado a verba arrecadada
ao final de cada ano. Mas o estágio alcan-
çado até o momento é apenas um pequeno
passo diante do potencial de faturamento
que os times podem atingir ao longo de 12
meses. Tanto que a soma das receitas dos
25 maiores clubes do país em 2010 equi-
vale à quantia dos dois principais times do
futebol espanhol.

Juntos, Barcelona e Real Madrid fatura-
ram € 829,7 milhões (cerca de R$ 1,93 bi-
lhão) com recursos gerados com ações de
marketing, direitos de transmissão e ex-
ploração de seus estádios. O montante su-
pera em R$ 50 milhões o total obtido pelos
times de maior receita do futebol brasilei-
ro, segundo levantamento da BDO RCS.

Segundo especialistas na área, o cená-
rio ideal para a gestão de um clube é a di-
visão em partes iguais de sua receita entre
direitos de transmissão, ações de marke-
ting e renda obtida com jogos, torcedores
e comercialização do estádio. O Real Ma-
drid, por exemplo, obteve 32% de todo o
seu faturamento em 2010 com iniciativas
de marketing, outros 33% com progra-
mas de sócio e vendas ligadas ao seu está-
dio, e os 35% restantes com comerciali-
zação de jogos para a mídia.

Já no Brasil, a verba obtida com os di-
reitos de transmissão corresponde a
mais da metade da receita da grande
maioria dos clubes, ficando uma peque-
na parcela com renda de jogos e produtos
comercializados. “Os clubes ainda estão
no modelo antigo de gestão. Se não ga-
nha título, a receita não cresce”, diz
Amir Somoggi, da BDO RCS.

NO MÉDIO PRAZO
Considerando o momento econômico do
Brasil e a maior visibilidade do país por
sediar os dois maiores eventos esportivos
na década, os clubes brasileirão terão nos
próximos anos grandes oportunidades de
equilibrarem a divisão de suas receitas
mesmo com a valorização dos contratos
realizados pelos direitos de transmissão
do Campeonato Brasileiro a partir de
2012. “O futebol brasileiro tem dado os
primeiros passos para melhorar o modelo
atual. Tenho visto uma maior atração de
gestores de diferentes áreas para o futebol
e os clubes e entidades têm debatido suas
ações de maneira mais consistente”, ava-
lia Sylvio Maia, professor da Trevisan Es-
cola de Negócios. “Essa será a década de
ouro para o esporte brasileiro e não pode-
mos deixar passar”, completa.
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