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O
clubes brasileiros têm dado
alguns passos rumo a uma
gestão mais profissional no
mundo do futebol com me-
lhor aproveitamento do
potencial que pode ser ge-

rado em negócios com seus milhões de
torcedores. Uma mostra é a evolução de
19% da receita consolidada dos 25 times
com os melhores desempenhos no mer-
cado ao longo do ano passado sobre 2009.
Com essa evolução, a soma do fatura-
mento total dessas agremiações em 2010
atingiu R$ 1,8 bilhão.

Realizada pela BDO RCS, especializada
em auditoria e consultoria em diversos se-
tores econômicos, a análise aponta, en-
tretanto, que as pessoas responsáveis pela
administração dos clubes têm um cami-
nho longo ainda para que a “empresa” dê
bons lucros ao final da temporada. Das 25
agremiações incluídas no levantamento,
apenas quatro delas terminaram o ano de
2010 com superávit: Atlético Paranaense,
Corinthians, Cruzeiro e São Paulo. Todos
os outros fecharam os doze meses do ano
passado com saldo negativo.

“A primeira conclusão desse estudo é
que as receitas têm aumentado mesmo
com a queda dos valores obtidos com a
venda de jogadores. Isso é uma evolução
pois a transferência de atletas para a Euro-
pa era a principal fonte até pouco tempo
atrás”, avalia Amir Somoggi, diretor da
área Esporte Total da BDO RCS.

Deve-se ressaltar também a valoriza-
ção do real frente às moedas estrangeiras,
fato que melhorou a situação dos clubes
brasileiros em relação às potenciais euro-
peias do futebol. Um bom desse novo ce-
nário do mercado da bola no país foi a ini-
ciativa do Santos de manter o atacante
Neymar no futebol brasileiro mesmo com

Impulsionado
pelo centenário e
pela presença de
Ronaldo no elenco,
o Corinthians foi
o time que mais
gerou receita
em 2010, com
R$ 212,6 milhões

Levantamento realizado com o desempenho de 25 times de maiores
receitas no ano passado mostra evolução de 19% sobre 2009
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Clubes melhoram
gestão e receita atinge
R$ 1,8 bilhão em 2010

G O V E R N A N Ç A

as diversas tentativas dos principais clu-
bes da Europa em contratá-lo.

Outro movimento favorável por essa
nova situação dos times nacionais é a volta
de grandes jogadores como Ronaldinho
Gaúcho, Luís Fabiano e Adriano aos grama-
dos brasileiros, fato que poucos anos atrás
era praticamente impossível de ser realiza-
doporcontadosaltossaláriosdessesatletas.

DESTAQUE DE PESO
Dentro do total das receitas levantadas
pelo estudo, o clube brasileiro com o maior
faturamento em 2010 foi o Corinthians,
que obteve R$ 212,6 milhões. O resultado
deve-se às diversas ações realizadas por
conta do ano do centenário e também pela
investida do time paulista em ter o ata-
cante Ronaldo em seu elenco. “Foi um
marco no futebol brasileiro. O modo como
o Corinthians utilizou a imagem dele para
gerar receita para o clube será lembrado
por vários anos e inicia uma nova fase no
esporte do país”, ressalta Sylvio Maia,
professor do MBA Gestão e Marketing Es-
portivo da Trevisan Escola de Negócios.

Mas depois de se destacar no ano passa-
do, o Corinthians terá agora o desafio de
manter suas receitas em alta após a apo-
sentadoria de Ronaldo e o fim das ações
relacionadas aos 100 anos do clube.

Completando as três primeiras posições
entre os clubes que mais geraram receitas
no ano passado estão o Internacional, que
atingiu R$ 200,8 milhões, e o São Paulo,
com R$ 195,7 milhões. O clube gaúcho
destaca-se por seu programa de sócio-
-torcedor, onde conta com mais de 100
mil pessoas cadastradas em seu programa
e está entre os dez maiores times do mun-
do em números de sócios. Com a iniciati-
va, o clube gaúcho fatura anualmente
mais de R$ 25 milhões.
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Fonte: BDO RCS       *não incluiu o Esporte Clube Bahia

O FUTEBOL BRASILEIRO EM NÚMEROS Levantamento financeiro revela como foi a atuação dos clubes fora dos gramados em 2010
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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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