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O Brasil se reconhece como o País do 
futebol há gerações. No entanto, faz 

pouco tempo que os dirigentes dos clu-
bes (pelo menos de alguns) despertaram 
para o potencial do esporte bretão co-
mo negócio e fonte geradora de receitas. 
Considerado profissional no País desde 
a década de 1930, o futebol viveu desde 
sempre do dinheiro dos cartolas e pa-
tronos, da bilheteria dos grandes jogos 
e da exportação dos craques.

Passados mais de 80 anos, o amado-
rismo ainda resiste na maioria dos clu-
bes, em realidades distintas. Com o cres-
cimento contínuo de faturamento, a di-
versificação das fontes de receita e os in-
vestimentos gerados pela Copa do Mun-
do de 2014, o futebol brasileiro vive um 
momento de ouro e vê no horizonte a 
oportunidade de se consolidar como 
um dos principais mercados do mun-
do da bola, e transformar o Brasileirão, 
que começou no final de semana passa-
do, em uma das ligas mais ricas e super-
times com abrangência internacional.

“Minha projeção é que em 2014 se-
remos o quinto mercado”, aponta Amir 
Somoggi, diretor de consultoria em ges-
tão esportiva da BDO. Segundo análi-
se da empresa com base na temporada 
2009/2010, o Brasil tem a sexta liga mais 
rica do mundo, com receitas de € 650 mi-
lhões com estádio, marketing e mídia. 
Os cinco primeiros são Premier League 
(ING), com € 2,479 bilhões; Bundesliga 
(ALE), com € 1,664 bilhão; La Liga (ESP), 
com € 1,622 bilhão; Seria A (ITA), com 
€ 1,532 bilhão; e Ligue 1 (FRA), com € 
1,072 bilhão.

Dinheiro não será um impedimento. 
Nos últimos cinco anos, a receita total 
dos 20 principais clubes cresceu 73%, 
chegando à R$ 2,14 bilhões em 2011, se-
gundo a BDO. Excluídas as receitas das 
transferências de atletas, o incremento 
foi maior, 133%, o que indica a diversifi-
cação da renda. Os direitos de transmis-
são se transformaram na maior fonte de 

negócios do esporte

Rumo à elite da bola
Crescimento contínuo de receita dos clubes e ganhos com a Copa colocam 
o Brasileirão à caminho das cinco maiores ligas de futebol do mundo

Por Fernando Murad fmurad@grupomm.com.br

*Inclui as receitas por cotas de participação nas competições
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O faturamento 
dos clubes

faturamento, ultrapassando a venda de 
atletas. O atual contrato com a Rede Glo-
bo, válido para o período 2012-2015, su-
pera R$ 1 bilhão por ano, de acordo com 
estimativas do mercado, mais do que o 
dobro do acordo anterior.

Na área de marketing, os rendimentos 
têm crescido na casa de dois dígitos ano 
após ano desde o case Ronaldo/Corin-
thians, que colocou os valores da nego-
ciação de patrocínio no uniforme em ou-
tro patamar. A volta do Fenômeno tam-
bém é um marco em relação à situação 
dos craques no País: com mais recur-
sos, os clubes estão conseguindo repa-
triar antigos ídolos e manter seus gran-
des jogadores (a permanência de Ney-
mar, no Santos, é o melhor exemplo). 
 
A era dos patrocínios e da bilheteria 

“O futebol e os negócios estão com 
tendência crescente independentemen-
te da Copa, mas ela pode acelerar. Com 
a nova geração de estádios, teremos clu-
bes com a matriz de receitas mudando. 
O patrocínio e a bilheteria tomarão a 
dianteira”, aponta Fernando Pinto Fer-
reira, sócio-diretor da Pluri Consulto-
ria. Para ele, esse fato representará uma 
terceira e nova fase no faturamento do 
futebol brasileiro. A primeira foi carac-
terizada pela dependência da venda de 
atletas e, a segunda, pela valorização dos 
direitos de TV.

Um dos principais legados da Copa 
do Mundo de 2014 para o futebol brasi-
leiro serão as novas arenas. Se o futuro 
dos estádios públicos ainda é incerto, os 
empreendimentos privados represen-
tarão um reforço nos cofres. Os princi-
pais beneficiados serão Atlético Parana-
ense, Corinthians e Internacional, que 
terão seus caldeirões no Mundial. Grê-
mio, Palmeiras e São Paulo também es-
tão investindo em suas casas.

“O principal legado será a mudança 
de modelo e a valorização da arena. Te-
remos um processo pós-Copa, provado 
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Análise

Copa impulsionará receitas com marketing e estádios
O mercado brasileiro de clubes de fute-

bol apresentou um crescimento constante 
em suas receitas nos últimos anos. A evolu-
ção do faturamento em 2011, que totali-
zou R$ 2,14 bilhões quando considera-
dos os 20 times com as maiores receitas 
que já dispnibilizaram seus balanços, re-
presena um incremento bem acima de 
sua média histórica. O crescimento de 
27% desses 20 clubes é três vezes o cres-

cimento de 2010 e mais que o dobro do 
registrado em 2009 e 2008.

Nesse período a distribuição das fontes 
de receitas dos clubes sofreu alterações. 
Houve uma ampliação da importância 
das cotas de TV e receitas de patrocínio 
que se tornaram as duas mais importan-
tes fontes de faturamento. Na terceira po-
sição ficaram os recursos com negociação 
de atletas, que vêm perdendo representa-

tividade. A quarta fonte de receita foram 
os recursos com o clube social e amador. 

Por outro lado, a bilheteria, que em 2009 
atingiu a maior representatividade sobre a 
receita total dos 20 clubes, perdeu partici-
pação em 2010 e principalmente em 2011. 
Atualmente, é apenas a quinta fonte de fa-
turamento dos clubes. As outras receitas in-
cluem os demais recursos gerados com o es-
tádio, contratos de licenciamento, aluguéis, 

loterias, premiações e receitas financeiras.
Com o impacto que a Copa de 2014 po-

de gerar para o mercado, não é difícil ima-
ginar um crescimento acentuado de algu-
mas receitas para os próximos anos, espe-
cialmente com estádios e marketing, com 
impacto significativamente positivo no re-
sultado total.

Amir Somoggi, diretor da área de  

consultoria esportiva da BDO
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Nike toma a dianteira no Brasileirão 

neirão, o impacto positivo também deve 
ocorrer apesar da indefinição sobre a fu-
tura administração dos espaços. No Rio 
de Janeiro, a dupla Fla-Flu ensaiou uma 
parceria para a gestão do ex- maior do 
mundo, enquanto em Minas o Atlético 
firmou uma parceria para mandar seus 
jogos no novo Independência.

As agremiações devem começar a sen-
tir os efeitos das novas arenas em 2013, 
quando algumas devem abrir as portas. 
Ferreira, da Pluri, estima um crescimen-
to de 60% na média de público dos jo-
gos. Ainda de acordo com a consultoria, 
os clubes brasileiros comercializam ape-
nas 40% da capacidade total de ingressos. 

“Daqui a três anos o Brasil estará no 
radar internacional. Isso vai abrir mais 
oportunidades. Se os clubes vão aprovei-
tar, é uma questão particular. Alguns já 

enxergam, como São Paulo, Santos e Co-
rinthians. Se fizermos uma análise com 
metodologia econômica, é bem possível 
termos superclubes brasileiros no futuro 
próximo”, acredita Ferreira.

Exportação via TV
A possibilidade de ter times atraindo a 

atenção da audiência internacional como 
acontece com Barcelona e Real Madrid, 
ganha força com a exposição dos jogos 
do Brasileirão no exterior. Nesta tempo-
rada, 140 países de todos os continentes 
compraram os direitos de transmissão da 
Série A. Além disso, as partidas do cam-
peonato são transmitidas na TV fecha-
da no exterior pela Globo Internacional 
em 115 países e pelo PFC Internacional 
em outros 15.

Colaborarou Renato Pezzotti

na Alemanha, de incremento de 30% nas 
receitas dos estádios com a qualificação 
do público e aumento do tíquete médio”, 
projeta Jorge André Avancini, diretor exe-
cutivo de marketing do Internacional. O 
novo Beira-Rio, que será explorado por 20 
anos pela Andrade Gutierrez, terá um sho-
pping com 75 lojas e restaurantes.

O Corinthians trabalha com números 
mais otimistas. Para o clube, a arrecada-
ção deve crescer até 60%. E a expectati-
va vai além. “A fidelização dos torcedo-
res e o poder de consumo dos mesmos 
sobre as marcas será o maior patrimô-
nio dos clubes após a Copa. Até mesmo 
mais poderoso que as propriedades dos 
novos estádios”, afirma o diretor de ma-
rketing Ivan Marques.

No caso de tradicionais palcos como 
Castelão, Fonte Nova, Maracanã e Mi-

Após as reformas, o estádio do Beira-Rio, casa do Internacional-RS e sede da Copa do Mundo de 2014, ganhará um shopping com 75 lojas e restaurantes
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as Fontes de Receitas- 20 clubes (2011)

36%
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Patrocínio e publicidade

Receitas com atletas
Clube social e esporte amador

Bilheteria
Outras receitas

Fonte: BDO

Tão disputado quanto o próprio 
Brasileirão, o mercado de material 
esportivo tem um novo líder na primeira 
divisão. Pela primeira vez, desde que 
iniciou seu trabalho com clubes no 
País, em 2000, com o Flamengo, a Nike 
inicia um campeonato nacional com 
a hegemonia no número de equipes 
patrocinadas: cinco (veja tabela). A 
virada ocorreu no começo do ano, 
quando a multinacional, até então 
fornecedora apenas do Corinthians, 
apresentou seus reforços: Bahia, 
Coritiba, Internacional e Santos.

Com isso, a marca desbancou a 
Reebok, que em 2011 era a primeira 
com três agremiações, mas neste ano 
manteve apenas o São Paulo. A grife, 
controlada pela Vulcabras, perdeu o 
Inter para a Nike, e o Cruzeiro para a 
Olympikus, outra marca do portfólio da 
Vulcabras. A vice-liderança agora está 
com a Penalty, com três equipes, uma a 
mais em relação ao ano passado.

Parceira de longa data da Fifa, a 
Adidas se manteve com dois times 
(Fluminense e Palmeiras) e com isso vê 
a concorrente global Nike se distanciar 
na ponta. Para diminuir a lacuna, a 
marca das três listras estaria fl ertando 
com o São Paulo e o Flamengo, que 
em 2009 assinou com a Olympikus um 
contrato de cinco anos e meio no valor 
de R$ 21,3 milhões anuais. As duas 
rivais dividem com a Topper a terceira 
colocação, com dois clubes cada uma.

As marcas dos mantos
Confi ra os fornecedores 
de material esportivo 
dos clubes da Série A
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1510, p. 22-23, 21 maio 2012.
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