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SANTOS LIDERA RANKINGS DE TIME... 

A ascensão da economia brasi-
leira frente à europeia tem se re-
fletido também nos negócios
da bola levando o “país do fute-
bol” a ter representantes em
rankings de jogadores e tor-
neios mais valiosos de todo o
mundo. E a tendência é que o
Brasil aumente ainda mais a
presença nessa elite financeira
por conta dos primeiros passos
em direção à profissionalização
do futebol no país e pela melho-
ra da estrutura do esporte nos
próximos anos por sediar a Co-
pa do Mundo de 2014.

Em levantamento realizado
pela Pluri Consultoria, espe-
cializada em pesquisa de mer-
cado, gestão e marketing do
esporte, o Campeonato Brasi-
leiro aparece na sexta posição
entre os torneios mais valori-
zados atualmente, cerca de
US$ 1,3 bilhão (o equivalente
a R$ 2,3 bilhões). Nessa mes-
ma colocação, o atacante Ney-
mar aparece no ranking que
aponta os jogadores mais valio-
sos do globo atualmente, sen-
do estipulado em €50 milhões
(cerca de R$ 122 milhões).

“Os quatro maiores centros
do futebol europeu dominam
entre 70% e 80% do merca-
do de elite”, afirma o eco-
nomista Fernando Pinto
Ferreira, responsável pelo
relatório realizado pela Plu-
ri Consultoria, citando a
predominância de Inglater-
ra, Espanha, Itália e Alema-
nha no esporte. “Mas o Bra-
sil já figura entre os paí-
ses intermediários ao la-
do de Portugal, Rússia e
França, é o que apresenta
as melhores condições pa-
ra avançar no mercado da
bola”, comenta.

Liderança distante
Entre os campeonatos, a
Premier League, da Ingla-
terra, aparece como o mais
valioso de todo o mundo,
cerca de US$ 4,6 bilhões, quase
quatro vezes mais que o Brasilei-
rão. Além disso, a segunda divi-
são inglesa é a décima do ran-
king com valor estipulado em
US$ 800 milhões.

“No Brasil, não colocamos
40 mil torcedores em todas as
partidas pois não é apenas o jo-
go em si que atrai a pessoa para
o estádio. Na Europa, o futebol
é visto como entretenimento”,
avalia Amir Somoggi, diretor

da área Esporte Total da consul-
toria BDO RCS.

Já o atacante Neymar come-
çou a figurar entre as princi-
pais estrelas da bola no mês
passado, quando apareceu na
lista da Fifa para concorrer a
melhor jogador de futebol este
ano. Apesar de craques como
Romário, Ronaldo e Ronaldi-
nho Gaúcho já terem liderado
tanto a eleição da Fifa quanto o
título de jogador mais valioso
do planeta, o inédito é que Ney-
mar aparece em ambos os
rankings atuando por um clu-
be brasileiro.

Esse fato também demonstra
a maior força financeira dos clu-
bes do país, que passam a brigar
de igual para igual com as maio-
res potências europeias pelos
craques da bola. “Além da me-
lhora da economia brasileira, a
explicação para a permanência
do Neymar é que ele é específi-
co e dificilmente teremos outro
igual no mercado”, diz Ferreira.

Entre os clubes
Além de ter o jogador mais valio-
so do país atualmente, o Santos
é o time brasileiro melhor colo-
cado entre entre os clubes mais
valiosos do mundo, aparecendo
na 27ª posição. A equipe da Vila
Belmiro está cotada em €141 mi-
lhões (equivalente a R$ 345 mi-
lhões). Entre os 100 primeiros
do ranking aparecem oito clu-
bes brasileiros: São Paulo (56º),
Internacional (64º), Corin-
thians (78º), Vasco da Gama
(86º), Flamengo (92º), Flumi-
nense (98º) e Grêmio (100º),
além do próprio Santos.

“O cenário futuro aponta para
os brasileiros entre as potências
do esporte”, diz o diretor da Plu-
ri Consultoria. Apesar da tendên-
cia, o país ainda está longe de al-
cançar a ponta da tabela. O Bar-
celona, líder do ranking, está
avaliado em US$ 1,5 bilhão,
o mesmo que a soma dos
oito melhores times bra-
sileiros. ■

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

Futebol brasileiro entra
na elite financeira da bola

Neymar está avaliado
em R$ 122 milhões
e é o primeiro
jogador brasileiro
a aparecer entre
os mais valiosos
do mundo mesmo
atuando no país

País já tem representantes entre os primeiros colocados nos rankings
de jogadores e torneios mais valorizados do esporte em todo o mundo

DESTAQUE Futebol
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Maior ídolo do futebol brasileiro no momento, Neymar 
é o único brasileiro a aparecer na lista, em US$ milhões
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1º LIONEL MESSI
(Barcelona)

2º Cristiano Ronaldo
(Real Madrid)

3º Andrés Iniesta
(Barcelona)

4º Cesc Fàbregas
(Barcelona)
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5º  Wayne Rooney
(Manchester United)

6º  Neymar Jr.
(Santos)

7º David Villa
(Barcelona)

8º Xavi
(Barcelona)

9º Fernando Torres
(Chelsea)

(Anzhi Makhachkala)

10º Samuel Eto’o

OS 10 JOGADORES MAIS VALIOSOS DO MUNDO

...E DE JOGADORES MAIS VALIOSOS 
DO PAÍS, EM US$ MILHÕES

Além do time campeão, do me-
lhor jogador do torneio ou do
gol mais bonito da competição,
o Campeonato Brasileiro deste
ano teve entre os destaques a
consolidação da disputa por
pontos corridos com a tabela de
jogos sendo encerrada com clás-
sicos regionais. A mudança deu
certo e foi coroada por mais
uma edição de muita emoção
com o torneio sendo encerrado
pelo quarto ano consecutivo na
última rodada, feito não alcan-
çado por nenhuma competição
europeia nos últimos anos.

Ao evitar as polêmicas das
edições de 2009 e 2010, quando
houve suspeitas de clubes te-
rem feito “corpo mole” para
prejudicar seus rivais estaduais
nas últimas rodadas, o Campeo-
nato Brasileiro ganha força tam-
bém junto aos patrocinadores
pelo maior retorno dos investi-
mentos realizado no torneio e
nos clubes.

“Se é um formato que está
bom para os times e para os tor-
cedores, só pode estar bom para
as marcas também”, afirma
Márcio Santoro, presidente da
Africa, agência de publicidade
detentora da conta da cerveja
Brahma, marca que tem o fute-

bol em sua estratégia de comuni-
cação. “Essa fórmula é vencedo-
ra pois todo mundo ganha com
ela”, completa.

Retorno garantido
Na área de negócios, um dos

fatores que coloca a disputa por
pontos corridos à frente do siste-
ma mata-mata (quando há uma
final para decidir o torneio) é a
certeza de que a marca estampa-
da nas camisas ou placas publici-
tárias serão exibidas em todas
as 38 rodadas do campeonato.

Na disputa antiga, um time
que ficasse de fora da fase final
disputava menos jogos que os
melhores colocados, fato que
prejudicava seus patrocinado-
res. “Com os pontos corridos o
retorno é garantido”, aponta o
presidente da Africa.

Para o consultor Amir Somog-
gi, da BDO RCS, a edição do Bra-
sileirão 2011 foi a melhor desde
que o novo sistema foi adotado,
em 2003. Desde então, apenas
em três edições o torneio não
foi decidido na última rodada.

“A disputa por pontos corri-
dos permite que vários torneios
ocorram simultaneamente”,
diz ele, citando a melhora com
os clássicos regionais nas últi-
mas rodadas. “Depois das polê-
micas dos últimos anos, essa edi-
ção coroou essa fórmula”. ■

Com dinheiro em caixa e
craques em campo, 2012 promete

Divulgação

Divulgação

Disputa ganha força
com clássicos no final

Infografia: Alex Silva

Amir Somoggi
Diretor da área
Esporte Total da
BDO RCS

Eliane Sobral
esobral@brasilecomico.com.br

Márcio Santoro
presidente da
agência Africa

O “Joia” fica no Santos. O Fa-
buloso estará em plena for-

ma e o Imperador, final-
mente, recuperado (e
com vários quilos a me-
nos, por favor). Leandro
Damião, que já aconteceu
em 2011 vai explodir no
ano que vem. O Grêmio já
se garantiu com o Gladia-
dor e diz que vai atrás do
manager Luxemburgo. Há
ainda a expectativa de “re-
patriação” de Carlito Tevez

e, quem sabe, de Nilmar. Se Ro-
naldinho Gaúcho passar mais
uma temporada no Brasil, 2012
talvez seja o ano com o maior nú-
mero de estrelas em campo. Es-
petáculo garantido ou o seu di-
nheiro de volta.

Fora das quatro linhas, 2012
será também, o ano em que os
clubes estarão com os cofres
cheios como nunca antes na his-

tória do Brasileirão.
A briga pelos direitos de trans-

mitir o melhor campeonato de fu-
tebol do mundo encheu o caixa
de Corinthians e Flamengo, com
estimados R$ 100 milhões e, em
menor proporção, o de São Pau-
lo, Santos, Vasco e Fluminense,
que levarão para casa, cada um,
algo entre R$ 60 milhões e R$ 80
milhões, no triênio 2012/2014. A
Portuguesa, campeão da Série B,
está em negociações, e Manoel
da Lupa já avisou que não exibe
seu elenco na telinha por menos

de R$ 35 milhões.
Mas o dinheiro que vem da

TV é apenas uma parte do que
os clubes arrecadam ao longo
do ano. À exceção do Flamengo,
que não conseguiu capitalizar a
volta de Gaúcho como se espera-
va, os clubes aprenderam a utili-
zar técnicas de marketing. Aos
poucos, vão percebendo, e ex-
plorando o fato, de não haver ati-
vo mais atraente e valioso no
mundo dos esportes que o escu-
do do time do coração. Corin-
thians faz escola nesse quesito e
o Santos tem se mostrado o alu-
no mais aplicado da turma.

Além de bissexto, 2012 é um
ano esportivo, por conta dos Jo-
gos Olímpicos de Londres. E,
em anos que têm esse carimbo,
o dinheiro de patrocínio jorra
com mais facilidade. Se as pers-
pectivas são pessimistas no pla-
no da economia global, pelo me-
nos no futebol, 2012 promete.
Agora é esperar, e torcer, pelo
próximo campeão. ■

“Se é um formato que está
bom para os times e para os
torcedores, só pode estar bom
para as marcas também. Essa
fórmula é vencedora pois todo
mundo ganha com ela”

“A disputa por pontos corridos
permite que vários torneios
ocorram simultaneamente.
Depois das polêmicas de
outros anos, essa edição
coroou essa fórmula”

O departamento
de marketing do
Corinthians está
fazendo escola, e o
Santos se mostra o
aluno mais aplicado

Marcas têm maior retorno com competição por pontos corridos

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

PONTO DE VISTA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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