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O
Campeonato Brasileiro de

2011 começa neste fim de
semana com o desafio de
bater os números recordes
de renda e público alcan-
çados na edição de 2009.

Há dois anos, o torneio arrecadou em
seus 380 jogos o total de R$ 125,7 milhões,
tendo um média de público de 17,8 mil
torcedores nos estádios. Caso ultrapasse
essas marcas após a última rodada, o
campeonato deve movimentar cerca de
R$ 700 milhões, considerando a verba de
R$ 520 milhões de direitos de transmis-
são, além dos R$ 20 milhões com o patro-
cínio da Petrobras.

A favor dos números, o torneio terá re-
forços de jogadores que, mesmo sem
apresentar o futebol de anos atrás, atrai-
rão um bom número de torcedores aos es-
tádios. São os casos de Ronaldinho Gaú-
cho (Flamengo), Luís Fabiano (São Pau-
lo), Adriano (Corinthians) e Juninho Per-
nambucano (Vasco). Outra aposta da
Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
para a edição deste ano é a mudança na
tabela onde os clássicos estaduais foram

Renda e público do
campeonato serão
afetados por obras
nos estádios que
receberão jogos da
Copa do Mundo

Reforçado por jogadores badalados como Ronaldinho, Adriano e Luís Fabiano, torneio terá clássicos
TEXTO FÁBIO SUZUKI

Brasileirão tenta chegar à casa dos
P E R S P E C T I V A

colocados nas últimas rodadas dos tur-
nos. A iniciativa visa evitar a ocorrência
de jogos polêmicos envolvendo times sem
pretensões no campeonato que poderiam
facilitar suas partidas para o adversários
diretos de seus arquirrivais.

“Foi uma mudança acertada da CBF e
irá fortalecer a imagem do torneio. Tendo
o campeonato com o um produto, é natu-
ral que ele se ajuste ao mercado com o pas-
sar dos anos”, avalia Sylvio Maia, profes-
sor do MBA Gestão e Marketing Esportivo
da Trevisan Escola de Negócios.

A edição deste ano do torneio, entretan-
to, terá de lidar com obstáculos que leva-
ram a competição de 2010 a ter a pior mé-
dia de público desde 2006. No ano passado,
a arrecadação total do Campeonato Brasi-
leiro foi de R$ 109,4 milhões tendo uma
média de 14,7 mil torcedores por partida
(quedas de 13% e 17%, respectivamente,
na comparação com a edição de 2009).

O principal ponto desfavorável é o fe-
chamento dos principais estádios do país
que estão em reforma para sediar parti-
das da Copa do Mundo de 2014 conforme
as exigências da Fifa. Nesse contexto, os

jogos que ocorreriam no Maracanã (RJ),
Mineirão (MG) e Castelão (CE) vão ocor-
rer, respectivamente, no Engenhão,
Arena do Jacaré e Estádio Presidente
Vargas. Com a mudança, o potencial de
público desses três locais juntos passa de
218,2 mil torcedores para apenas 92,5 mil
pessoas. Considerando o valor médio de
R$ 20 para os ingressos no campeonto, a
perda é de R$ 2,5 milhões para cada roda-
da envolvendo os três estádios.

Outro fator que pode afetar a arrecada-
ção total do torneio é a campanha dos ti-
mes de maior torcida no país. Apesar de
Fluminense, Cruzeiro e Corinthians terem
dominado as primeiras colocações em boa
parte do campeonato de 2010, o Flamengo
ficou apenas na 14ª colocação na tabela e
teve uma arrecadação de apenas R$ 7,3
milhões, a metade do valor obtido no ano
anterior quando foi campeão nacional.

POTENCIAL INEXPLORADO
Mesmo ocorrendo no “país do futebol”, o
Campeonato Brasileiro ainda está longe do
nível alcançado pelas principais ligas eu-
ropeias que realizam praticamente todo o

AMÉRICA-MG

Nome: América Futebol Clube
Fundação: 30 de abril de 1912
Onde joga: Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG)
Principal patrocinador: Fiat
Melhor posição: 7º (1973)

Fique de olho

O veterano jogador de 34 anos foi um 
dos principais atletas do América 
Mineiro na campanha do clube na Série B 
do Campeonato Brasileiro em 2010, 
sendo o vice-artilheiro com 19 gols 
marcados. Com sua ajuda, o time mineiro 
ficou em quarto lugar no torneio e volta 
a disputar a Série A do campeonato 
nacional após 10 anos

Fábio Júnior 

Fique de olho

O time goiano aposta nos gols do 
jogador para fazer uma boa campanha 
no Campeonato Brasileiro. Aos 30 anos, 
Josiel foi artilheiro do torneio em 2007, 
marcando 20 gols em 38 jogos, quando 
atuava pelo Paraná Clube. O atacante 
também foi vice-artilheiro do 
Campeonato Carioca de 2009, atuando 
pelo Flamengo

Josiel 

ATLÉTICO GOIANIENSE 

Nome: Atlético Clube Goianiense
Fundação: 2 de abril de 1937
Onde joga: Estádio Serra Dourada (Goiânia-GO)
Principal patrocinador: não definido
Melhor posição: 16º (2010)

Fique de olho

O jovem atacante tenta mostrar no Galo 
mineiro a mesma fome de gol que 
mostrou no Campeonato Brasileiro de 
2008 pelo rival Cruzeiro. Naquele ano, 
Guilherme foi o artilheiro do time 
cruzeirense, com 18 gols marcados em 32 
partidas. Com apenas 22 anos, o jogador 
passou as duas últimas temporadas em 
times da Ucrânia e da Rússia

Guilherme 

ATLÉTICO MINEIRO

Nome: Clube Atlético Mineiro
Fundação: 25 de março de 1908
Onde joga: Arena do Jacaré (Sete Lagoas-MG)
Principal patrocinador: Banco BMG
Títulos: 1 (1971)

QUEM LEVA O CANECO?   Perfil dos 20 clubes brasileiros que participarão da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano

Fique de olho

O veterano jogador volta a disputar um 
Campeonato Brasileiro pelo clube onde 
conquistou o título nacional há 10 anos. 
Kléberson fez parte da seleção brasileira 
pentacampeã na Copa do Mundo de 2002, 
e jogou por sete anos no futebol 
europeu. Voltou ao país em 2008 para 
defender o Flamengo, onde foi campeão 
do torneio novamente em 2009

Kléberson

ATLÉTICO PARANAENSE

Nome: Clube Atlético Paranaense
Fundação: 26 de março de 1984
Onde joga: Arena da Baixada (Curitiba-PR)
Principal patrocinador: Philco
Títulos: 1 (2001)

Fique de olho

Aos 28 anos, o jogador já marcou 13 gols 
nesta temporada e é a referência no 
ataque da equipe catarinense para o 
Campeonato Brasileiro deste ano. O 
atacante fez parte da equipe do Santos 
que foi campeã do torneio em 2002 e 
2004 atuando ao lado de Robinho. Em 
2003, jogou três partidas pela seleção 
brasileira, marcando um gol

William

AVAÍ

Nome: Avaí Futebol Clube
Fundação: 1º de setembro de 1923
Onde joga: Est. da Ressacada (Florianópolis-SC)
Principal patrocinador: Intelbras
Melhor posição: 6º (2009)

Não
aavaliado

RR$ 31,9
mmilhões

++52%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

RR$ 67,7
mmilhões

+7%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

RR$ 93,2
mmilhões

++41%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

RECEITA EM 2010

Não
aavaliado

RECEITA EM 2010

Fonte: BDO RCS
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nas últimas rodadas para atrair público e evitar jogos polêmicos que marcaram as últimas edições

R$ 700 milhões com nova tabela

Além do maior poder de compra da
população brasileira, o bom momento
da economia do país tem aumentado
também a receita movimentada no
futebol com patrocínios no esporte.
Segundo levantamento realizado
pela BDO RCS, o valor total dos
investimentos pode atingir ao final deste
ano o montante de R$ 668 milhões
envolvendo os valores arrecadados por
clubes e pela Confederação Brasileira de
Futebol (CBF). A verba é uma projeção
levando em consideração um cenário
otimista para o mercado brasileiro da
bola, podendo ficar na casa dos R$ 570
milhões em uma análise realista.
No mesmo estudo, a projeção otimista
para o ano passado era de R$ 571
milhões, sendo que o total gerado
pelo futebol do país ficou em R$ 565
milhões. “Isso mostra que o quanto
o mercado está aquecido. Com esse
cenário, vamos atingir a casa de

R$ 1 bilhão em 2014”, aponta Amir
Somoggi, diretor da BDO RCS.
Em 2003, ano em que foi adotado o
sistema de pontos corridos para o
Campeonato Brasileiro, o valor gerado
com patrocínios no futebol foi de apenas
R$ 151 milhões. Entretanto, Somoggi
ressalta que o aumento não é fruto da
melhora das gestões dos clubes.
“Estamos fazendo o mesmo trabalho
de três anos atrás. O que melhorou
foram apenas os números devido ao
bom momento do mercado”, diz ele.
Nesse cenário, um dos destaques no
Campeonato Brasileiro deste ano é
o Banco BMG, que vem aumentando
a exposição de sua marca tendo o
futebol como principal plataforma
em sua estratégia de marketing. No
torneio deste ano, a instituição
financeira estará na camisa de cinco
times como principal patrocinador:
São Paulo, Santos, Cruzeiro, Atlético

Mineiro e Coritiba. Além destes, a
companhia estará presente também
em patrocínios de menor exposição
no uniforme de outros clubes.
“O futebol brasileiro ainda é muito
dependente da verba investida pela
TV, mas o cenário vem mudando.
A Série A está mais rica a cada ano
e isso deve-se ao maior envolvimento
de novas marcas no esporte”,
avalia Sylvio Maia, professor da
Trevisan Escola de Negócios.
Com a maior parte dos contratos
dos times sendo válidos para toda
a temporada, o diretor da
BDO RCS avalia que a importância do
Campeonato Brasileiro corresponde a
mais da metade do valor dos acordos.
“É um torneio que está em todas
as mídias. E para a empresa, o que
interessa é que ela irá aparecer nas
38 rodadas, independente do time
ir bem ou mal”, define Somoggi.

Patrocínio no futebol pode chegar a R$ 668 mi em 2011

Fique de olho

De muita velocidade e dribles, o jogador 
chega ao time baiano para o 
Campeonato Brasileiro tentando retomar 
a boa fase dos tempos de Botafogo-RJ, 
quando marcou 20 gols em 32 partidas 
na temporada de 2009. Desde então, o 
atleta se envolveu em diversos casos de 
indisciplina e chegou a ser suspenso por 
dois anos do esporte por doping

Jóbson

BAHIA

Nome: Esporte Clube Bahia
Fundação: 1º de janeiro de 1931
Onde joga: Estádio de Pituaçu (Salvador-BA)
Principal patrocinador: OAS Imóveis
Títulos: 2 (1959 e 1988)

Fique de olho

O jogador uruguaio é o grande ídolo da 
torcida botafoguense atualmente e tenta 
levar o tradicional time carioca às 
grandes vitórias que marcaram o clube 
no passado. Na temporada de 2010, o 
atacante marcou 11 gols em 23 jogos e foi 
um dos destaques do Uruguai na Copa 
do Mundo na África do Sul, quando a 
seleção celeste foi a 4ª colocada

Loco Abreu

BOTAFOGO

Nome: Botafogo de Futebol e Regatas
Fundação: 12 de agosto de 1904
Onde joga: Engenhão (Rio de Janeiro-RJ)
Principal patrocinador: não definido
Títulos: 2 (1968 e 1995)

Fique de olho

O veterano jogador de 37 anos volta a 
defender a equipe cearense no torneio 
nacional, após passar por times como 
Internacional, Goiás e Corinthians. A 
melhor fase de sua carreira foi atuando 
pelo time gaúcho, em 2006, quando foi 
campeão da Copa Libertadores e do 
Campeonato Mundial de Clubes da Fifa

Iarley

CEARÁ

Nome: Ceará Sporting Club
Fundação: 2 de junho de 1914
Onde joga: Estádio Pres. Vargas (Fortaleza)
Principal patrocinador: Neo Química
Melhor posição: 3º (1964)

Fique de olho

De volta ao clube alvinegro, o jogador já 
marcou 11 gols em 15 jogos pelo 
Corinthians e foi o artilheiro do 
Campeonato Paulista deste ano. O atacante 
volta a disputar um torneio nacional no 
país após atuar por oito temporadas no 
futebol português, onde chegou a defender 
a seleção de Portugal na Copa do Mundo 
na África do Sul, em 2010

Liedson

CORINTHIANS

Nome: Sport Club Corinthians Paulista
Fundação: 1º de setembro de 1910
Onde joga: Pacaembu (São Paulo-SP)
Principal patrocinador: Neo Química
Títulos : 4 (1990, 1998, 1999 e 2005)

Fique de olho

Artilheiro do Campeonato Paranaense 
com 12 gols, o jogador tem sido decisivo 
para a excelente campanha do Coritiba 
nesta temporada. O time bateu o recorde 
de vitórias consecutivas no país, 
conquistando 25 triunfos. Bill teve 
passagem apagada pelo Corinthians em 
2009 e o clube paulista ainda detém os 
direitos do jogador

Bill

CORITIBA

Nome: Coritiba Foot Ball Club
Fundação: 12 de outubro de 1909
Onde joga: Couto Pereira (Curitiba-PR)
Principal patrocinador: Banco BMG
Título: 1 (1985)

RR$ 52,7
mmilhões

++15%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

Não
aavaliado

RECEITA EM 2010

R$$ 212,6
mmilhões

++17%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

RR$ 30,7
mmilhões

-26%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

RR$ 20,5
mmilhões

RECEITA EM 2010

torneio com estádios lotados. “O Cam-
peonato Brasileiro tem uma importância
muito grande para o torcedor mas ele con-
tinua afastados dos jogos. É preciso mudar
o modelo atual e passar a comercializar
com antecedência não só os jogos mas
tudo o que o estádio pode oferecer”, co-
menta Amir Somoggi, diretor da área Es-
porte Total da empresa especializada em
auditoria e consultoria BDO RCS.

Apesar do número de torcedores nos
estádios não ter aumentado nos últimos
anos, Somoggi aponta um dado impor-
tante para o aumento da arredação total
do torneio: o preço médio dos ingressos
passou de R$ 11,79 em 2004 para R$ 20,02
no ano passado. “É pouco, mas é uma
evolução”, diz ele.

Já para o professor da Trevisan Escola
de Negócios, os times brasileiros preci-
sam explorar melhor as ações realizadas
com os jogos. “Temos muito a crescer
com o turismo ligado às partidas. São re-
ceitas que podem ser geradas com pro-
gramas que, além do ingresso, oferecem
também transporte, alimentação e se-
gurança”, comenta Maia.
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P O L Ê M I C A

CRUZEIRO

Nome: Cruzeiro Esporte Clube
Fundação: 2 de janeiro de 1921
Onde joga: Arena do Jacaré (Sete Lagoas – MG)
Principal patrocinador: Banco BMG
Títulos: 2 (1966 e 2003)

Fique de olho

O argentino de 27 anos é o principal 
articulador das jogadas do time mineiro 
e no ano passado, em sua primeira 
temporada no país, foi escolhido o melhor 
do Campeonato Brasileiro em sua posição, 
em votação realizada pela revista Placar. 
Habilidoso e com boa visão de jogo, 
Montillo marcou sete gols em 24 partidas 
disputadas com a camisa do Cruzeiro

Montillo

Fique de olho

O ex-jogador e ex-auxiliar técnico da 
seleção brasileira assumiu o comando da 
equipe catarinense neste ano, mas não 
chegou à final do campeonato regional. 
Logo após a Copa do Mundo no ano 
passado, assumiu o comando do Goiás 
por pouco mais de um mês, deixando o 
time praticamente rebaixado para a 
Série B do Campeonato Brasileiro

Jorginho

FIGUEIRENSE 

Nome: Figueirense Futebol Clube 
Fundação: 12 de junho de 1921
Onde joga: Orlando Scarpelli (Florianópolis-SC)
Principal patrocinador: Taschibra
Melhor posição: 7º (2006)

Fique de olho

O atleta tenta retomar os gols, dribles e 
jogadas de muita habilidade dos tempos 
de Barcelona que o levaram a ser eleito 
o melhor jogador pela Fifa em 2004 e 
2005. No Flamengo desde o início do 
ano, Ronaldinho foi o autor do gol que 
deu o título da Taça Guanabara (1º turno) 
para o time carioca

Ronaldinho Gaúcho

 FLAMENGO

Nome: Clube de Regatas Flamengo
Fundação: 17 de novembro de 1895
Onde joga: Engenhão (Rio de Janeiro - RJ)
Principal patrocinador: não definido
Títulos: 6 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992 e 2009)

Fique de olho

No torneio do ano passado, quando o 
Fluminense sagrou-se campeão, o 
jogador argentino foi eleito o melhor de 
sua posição e o craque do torneio. 
Habilidoso e principal articulador do 
time, Conca já marcou 39 gols com a 
camisa da equipe desde a sua chegada, 
em 2008, e hoje é ídolo da torcida 
tricolor

Conca

FLUMINENSE 

Nome: Fluminense Football Club
Fundação: 21 de julho de 1902
Onde joga: Engenhão (Rio de Janeiro - RJ)
Principal patrocinador: Unimed
Títulos: 3 (1970, 1984 e 2010)

Fique de olho

O habilidoso meia tem como 
características a boa visão de jogo e os 
passes precisos para os atacantes. Aos 
29 anos, Douglas chegou ao Grêmio no 
ano passado e foi chamado pelo técnico 
Mano Menezes para a seleção brasileira 
para um jogo amistoso contra a 
Argentina

Douglas

GRÊMIO

Nome: Grêmio Foot Ball Porto Alegrense
Fundação: 15 de setembro de 1903
Onde joga: Estádio Olímpico (Porto Alegre - RS)
Principal patrocinador: Banrisul
Títulos: 2 (1981 e 1996)

R$$ 113,6
mmilhões

+3%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

R$$ 76,8
mmilhões

++25%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

R$$ 128,5
mmilhões

+7%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

RR$ 16,9
mmilhões

-6%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

R$$ 101,4
mmilhões

-16%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

N
a última reunião realizada
pelo Clube dos 13 (C13), re-
presentantes dos times dissi-
dentes colocaram em pauta a
intenção de eleger um novo
presidente para assumir a

entidade no lugar de Fábio Koff, ou mesmo
criar uma nova liga para representar as
principais agremiações do futebol. À frente
do C13 há 16 anos, Koff afirmou que não ha-
veria problema nas mudanças desde que os
clubes pagassem o que devem à entidade.
Segundo apurou oBRASIL ECONÔMICO, o débi-
to total das agremiações com o C13 chega
perto de R$ 200 milhões.

“O próximo passo é os times decidirem
o que vão fazer. Todos concordaram em
pagar a dívida com o C13 e agora falta saber
a forma como o valor será quitado”, afir-
ma Paulo Samuel, diretor financeiro da
entidade que, até o momento, continua
como representante dos principais times
brasileiros de futebol. A própria Globo te-

C13 espera
superávit de
R$ 80 milhões
com a venda de
pacotes de
pay-per-view
do Brasileirão
deste ano

Projeto de associação dissidente só sairá do papel após acerto de contas com o Clube dos 13
TEXTO FÁBIO SUZUKI

Para formar nova liga, dirigentes
têm de quitar dívida de R$ 200 mi

ria assumido a responsabilidade em pagar
a dívida ao C13, mas a entidade afirma que
nenhum valor foi acertado ainda.

O imbróglio teve início no dia 11 de mar-
ço deste ano, quando a Rede TV! venceu a
licitação realizada pela entidade pelos di-
reitos de transmissão do Campeonato Bra-
sileiro para o triênio 2012/14 com a oferta
total de R$ 1,54 bilhão (R$ 516 milhões por
ano). A emissora foi a única a entregar uma
proposta, sendo que Record e Globo desis-
tiram de entrar na disputa por discordarem
dos termos impostos pelo C13.

Contrários à definição da Rede TV! ser a
responsável pela transmissão de suas parti-
das, os 20 clubes brasileiros não assinaram o
documento para ceder os direitos e negocia-
ram separadamente com a Rede Globo. Até
mesmotimesqueeramfavoráveisàentidade
e contra à iniciativa da emissora de negociar
os direitos individualmente, como são os ca-
sosdeAtléticoMineiroeSãoPaulo,acabaram
fechando contratos individuais com a Globo.

ÚLTIMO ANO
Com o desentrosamento formado por
conta dos direitos de transmissão dos pró-
ximos anos, o Campeonato Brasileiro des-
te ano caminha para ser o último do C13
como defensor dos interesses políticos e
comerciais dos principais clubes brasilei-
ros após 24 anos de atuação.

Para a edição deste ano, o valor nego-
ciado pela entidade para a transmissão
dos jogos são os mesmos R$ 476,5 milhões
do torneio do ano passado. A verba total
está dividida em R$ 250 milhões pela TV
aberta, R$ 50 milhões na TV por assinatu-
ra, R$ 170 milhões com os pacotes pay-
-per-view (PPV) e US$ 3,8 milhões (o
equivalente a R$ 6,5 milhões) com os di-
reitos internacionais. “Os valores se re-
petem este ano. Entretanto, tivemos um
superávit de R$ 33 milhões com pay-per-
-view em 2010 e a expectativa para este
ano é alcançar R$ 80 milhões”, comenta o
diretor financeiro do C13.

jaime
Text Box
Matéria
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Fique de olho

O jogador de apenas 21 anos é a mais 
nova revelação do time gaúcho. Só nesta 
temporada, o atacante já marcou 18 gols, 
sendo 14 deles pelo Campeonato Gaúcho, 
onde é artilheiro isolado. Damião tem 
sido convocado para a seleção brasileira 
do técnico Mano Menezes e deve fazer 
parte da equipe olímpica em 2012

Leandro Damião

INTERNACIONAL

Nome: Sport Club Internacional
Fundação: 4 de abril de 1909
Onde joga: Estádio Beira-Rio (Porto Alegre - RS)
Principal patrocinador: Banrisul
Títulos : 3 (1975, 1976 e 1979)

Fique de olho

Em grande fase, o jogador de 27 anos é ídolo 
da torcida palmeirense e grande esperança 
de gols da equipe no Campeonato Brasileiro. 
O atacante alia força física, habilidade e 
técnica apurada nas finalizações, e já 
marcou dez gols nesta temporada, sendo 
oito deles no Campeonato Paulista

Kléber 

PALMEIRAS

Nome: Sociedade Esportiva Palmeiras
Fundação: 26 de agosto de 1914
Onde joga: Pacaembu/Arena Barueri 
Principal patrocinador: Fiat
Títulos: 8 (1960, 67*, 69, 72, 73, 93 e 94)

Fique de olho

Antes mesmo do início do Campeonato 
Brasileiro, ele já é o grande favorito  
para terminar o torneio como o craque 
da competição. Neste ano, o atacante já 
marcou 15 gols, sendo nove deles pela 
seleção brasileira no Campeonato 
Sul-Americano Sub-20, batendo o 
recorde na artilharia do torneio

Neymar

SANTOS

Nome: Santos Futebol Clube
Fundação: 14 de abril de 1912
Onde joga: Vila Belmiro (Santos-SP)
Principal patrocinador: Banco BMG
Títulos: 8 (1961, 62, 63, 64, 65, 68, 02 e 04)

Fique de olho

Após defender a seleção brasileira na Copa 
do Mundo na África do Sul, o jogador volta 
a vestir a camisa do São Paulo com a qual 
marcou 61 gols em 87 jogos em sua 
primeira passagem pelo clube entre os 
anos de 2001 e 2004. Já foi artilheiro do 
Campeonato Brasileiro, em 2002, quando 
marcou 19 gols

Luís Fabiano 

SÃO PAULO

Nome: São Paulo Futebol Clube
Fundação: 25 de janeiro de 1930
Onde joga: Morumbi (São Paulo-SP)
Principal patrocinador: Banco BMG
Títulos: 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Fique de olho

Após fazer história na França, onde 
conquistou sete títulos nacionais consecutivos 
defendendo o Lyon, o jogador volta para o 
time que defendeu de 1995 a 2001 para se 
despedir dos gramados. Pelo Vasco, disputou 
111 jogos e marcou 26 gols. Aos 36 anos, o 
meia já defendeu a seleção brasileira em 43 
partidas e disputou a Copa do Mundo de 
2006, na Alemanha

Juninho Pernambucano 

VASCO

Nome: Clube de Regatas Vasco da Gama
Fundação: 21 de agosto de 1898
Onde joga: São Januário (Rio de Janeiro-RJ)
Principal patrocinador: Eletrobras
Títulos: 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

 *Torneio Roberto Gomes 
Pedrosa e Taça Brasil

R$$ 148,2
mmilhões

++19%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

R$$ 116,5
mmilhões

++66%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

R$$ 200,8
mmilhões

++14%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

R$$ 195,7
mmilhões

++12%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

R$$ 83,5
mmilhões

-1%

RECEITA EM 2010

SOBRE 2009

Com a maior torcida
do país, o Flamengo de

Ronaldinho Gaúcho leva
vantagem na negociação
direta com a Rede Globo Com a decisão dos times de negociar seus

direitos de transmissão separadamente
com a Rede Globo, a tendência é que
os clubes de maior torcida se tornem,
no médio e longo prazos, verdadeiras
potências do futebol brasileiro. Dessa
forma, o Campeonato Brasileiro, que tem
entre seus diferenciais o equilíbrio entre
diversas equipes, pode se assemelhar
nos próximos anos aos campeonatos
europeus, onde poucas equipes brigam
todos os anos pelo título nacional.
“Os clubes que negociarem valores
abaixo de Flamengo e Corinthians
terão que usar a criatividade para gerar
receitas de outras formas para abater
essa diferença nas verbas. Nesse caso,
a profissionalização do marketing dessas
equipes passa a ser essencial para o
futuro delas no futebol”, avalia Sylvio
Maia, professor do MBA Gestão e
Marketing Esportivo da Trevisan
Escola de Negócios. Segundo ele,
o Campeonato Brasileiro poderá sofrer
uma “italianização”, citando que no
Campeonato Italiano é praxe Inter de
Milão, Milan, Juventus e Roma brigarem
pelo título nacional todos os anos.
Os valores dos acordos entre Rede
Globo e os clubes brasileiros não
foram divulgados, mas especula-se
que Flamengo e Corinthians, times
com as maiores torcidas do país e,

consequentemente, de maiores audiências
nas transmissões, fecharam contratos
acima dosR$ 100 milhões anuais para
a exibição de suas partidas durante o
Campeonato Brasileiro no triênio 2012/14.
Um segundo escalão de clubes, cujos
valores estariam entre R$ 70 milhões
e R$ 90 milhões, abrange Vasco,
Fluminense, Palmeiras, São Paulo,
Santos, Cruzeiro e Internacional.
Além da possibilidade de se criar
potências no futebol pelos acordos
realizados, os valores que serão pagos
a partir de 2012, que chegam a ser o
dobro do contrato que expira este ano,
pode afetar as iniciativas dos clubes
de aprimorarem suas gestões para
aumentar suas receitas nos próximos
anos com outras fontes de renda.
“Eu fico preocupado pois os times ficam
ainda mais satisfeitos com o que tem aqui
no Brasil”, afirma Amir Somoggi, diretor
da BDO RCS. “Ninguém conhece um
Flamengo, um São Paulo ou Corinthians
lá fora como ocorre com um Barcelona,
Milan ou Real Madrid em todo o mundo”,
compara. Os clubes brasileiros precisam,
portanto, aproveitar melhor a sua força
mercadológica. Um bom exemplo é o
Manchester United, que tem 1 milhão de
pessoas que consomem produtos do clube
pela somente pela internet, uma realidade
que por enquanto não há por aqui.

Esporte enfrenta risco de “italianização”

Rafae l Neddermeyer

In fograf ia : Anderson Cat ta i e A lex S i l va
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