
Os clubes brasileiros mudaram
nos últimos anos seu perfil de
captação de recursos para reali-
zar investimento. Segundo es-
tudo feito pelo Itaú BBA, os ti-
mes que antes utilizavam ban-
cos como fonte de financia-
mento, tem optado por adian-
tar receitas de patrocinadores
e cotas de contratos de trans-
missão com a Televisão.

“Porém se de um lado são re-
cursos mais baratos que aqueles
tomados em bancos, por outro
significa que receitas que deve-
riam compor o caixa em 2012,
2013 ou até 2014, foram utiliza-
das em 2011. Logo, podem fazer
falta mais para frente”, destaca
a equipe da entidade financeira.

Mesmo com a mudança de es-
tratégia, os clubes registraram
alta de 24% na dívida bancária
que somou R$ 754 milhões no
ano passado. “O aspecto positi-
vo é que agora elas estão associa-
das a investimentos em ativos fi-
xos e formação de elenco, e dis-
tanciam-se daquelas dívidas ne-
cessárias para bancar o dia-a-
dia do futebol, e que não tem re-
torno claro”, ressaltam os ana-
listas do banco.

Para a equipe do Itaú BBA,
quando o clube investe, ainda
que com dívida cara, está au-
mentando ativos que geram va-
lor, seja seus estádios, seus cen-
tros de treinamento, na forma-
ção de suas categorias de base
ou na contratação de atletas.

E dentro dos clubes que opta-
ram por financiamentos através
de bancos, os times que tiveram
maior acréscimo de dívida ban-
cária foram Coritiba (92%), Flu-
minense (59%), São Paulo
(49%), Grêmio (43%) e Vasco
(31%). Segundo o Itaú BBA, o
banco BMG concentrou 59%
das dívidas bancárias em 2011.
Ainda no ano passado, os clubes
brasileiros faturaram R$ 1,9 bi-
lhão, contra R$ 1,4 bilhão no pe-
ríodo anterior. ■ R.P
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Avon fará recall de linha de xampus Care

A situação financeira dos times
brasileiros não foi a melhor em
2012. Após ter oito clubes nacio-
nais na lista dos 100 times mais
valiosos do mundo no ano passa-
do, o novo ranking, elaborada
pela Pluri Consultoria, mostra
que o número caiu para sete,
que juntos somam valor de mer-
cado de R$ 1,6 bilhão, inferior
aos R$ 1,7 bilhão de 2011.

Entre os times brasileiros, o
Santos aparece como destaque,
com valor de mercado avaliado
em R$ 334 milhões. No entanto,
o resultado foi 14% pior neste
ano, o que levou o time santista
para a 35º posição, após apare-
cer em 27º no ano passado. “A
saída de jogadores como Elano,
Ganso e Alan Kardec foi o princi-
pal fator que motivou a queda”,
destaca Fernando Ferreira econo-
mista responsável pelo estudo.

Segundo Ferreira, entre as
principais mudanças no ran-
king foi a saída do Vasco (caiu
de 86º para 112º) e do Flamengo
(de 92º para 103º), além da en-
trada do Atlético Mineiro (subiu
de 121º para 83º), que registrou
alta de 30% no valor de merca-
do agora em R$ 189 milhões.

De acordo com o ranking elabo-
rado pela Pluri, em primeiro lu-
gar aparece o Barcelona, com va-
lor de mercado em R$ 1,8 bilhão.
Também aparecem na lista o São
Paulo (R$ 326 milhões), Flumi-
nense (R$ 218 milhões) e Corin-
thians (R$ 212 milhões). “No Bra-
sil os times estão em constantes
mudanças, o que acaba trazendo

impactos econômicos. Na Euro-
pa, por exemplo, é comum que os
clubes tenham jogadores com va-
lor de mercado semelhante o que
não cria uma perda relevante ca-
so um deles saia.”

De saia justa, o Santos pode
enfrentar uma grande perda
econômica se o jogador Neymar
resolver deixar o time. O proble-
ma é que o atleta, que se man-
tém como o 6º jogador mais va-
lioso do mundo, é responsável
por 50% do valor de mercado
do clube (R$ 151,3 milhões). “A
situação é semelhante com o
São Paulo em que o atleta Lucas
representam 40% do valor do
clube. Para os times brasileiros
isso é arriscado, pois eles não
tem força econômica para man-
ter esse jogadores nos times”,
argumenta o economista.

Dos oito jogadores brasileiros
na lista, somente dois atuam no
Brasil: Neymar, dos Santos, e
Lucas, do São Paulo. Já Thiago
Silva (14º) está no PSG, Hulk
(16º) no Zenit, Oscar (35º) e Ra-
mires (39º) no Chelsea, Marce-
lo (41º) no Real Madri e Daniel
Alves (50º) no Barcelona.

Brasileirão
O saldo final do Campeonato
Brasileiro 2012, que resultou co-
mo campeão o Fluminense,
não foi positivo para os times
brasileiros. O estudo da Pluri
mostra que durante o campeo-
nato, os 20 clubes da primeira
divisão fecharam o Brasileirão
valendo R$ 2,73 bilhões, valor
1% inferior aos R$ 2,76 bilhões
do início do campeonato.

“A diferença é resultado de

um saldo líquido negativo pela
saída de jogadores para o exte-
rior, que foi amenizado pela va-
lorização dos jogadores que per-
maneceram em seus clubes”,
enfatiza Ferreira.

Além de ter vencido o campeo-
nato, o Fluminense ganhou tam-
bém pontos em valor de merca-
do. O time que iniciou o campeo-
nato na 5º (R$ 192,6 milhões) en-
cerrou a competição em 3º, com

valor que subiu 14% agora em
R$ 215,1 milhões. “O Brasil tem
campeonatos pouco atrativos,
com uma estrutura internacio-
nal de futebol muito frágil e isso
tem feito o país perder espaço.”

Atualmente, o Brasileirão apa-
rece na 17º posição na lista dos
maiores campeonatos de fute-
bol. Em primeiro lugar está o
UEFA Champions, com valor de
mercado de R$ 17,6 bilhões. ■

Mais de quinhentos xampus da linha Avon Care Hidratante em

embalagem de um litro, fabricados no dia 13 de novembro deste ano,

começaram a ser recolhidos do mercado no dia primeiro de dezembro.

Os produtos agravam qualquer eventual quadro infeccioso aos

consumidores com sistema imunológico debilitado. O recall foi

protocolado pela Secretaria Nacional do Ministério da Justiça porque

pode trazer riscos à saúde e à segurança do consumidor.

Rafael Palmeiras
rpalmeiras@brasileconomico.com.br
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Clubes
mudam
forma de
captação
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Levantamento mostra que
times estão evitando bancos e
preferem adiantar receitas

Para a equipe do Itaú
BBA, a opção de

adiantar recebimento
de patrocínio pode
reduzir receita em

2013 e 2014

Times brasileiros perdem
valor e posição no ranking
País tem menos clubes entre os 100 maiores, com o Santos caindo para o 35º lugar

1.846

1.632

1.346

1.242

1.179

334

326

218

DENTRO DO CAMPO Os times e jogadores mais valiosos em 2012  

POSIÇÃO TIME VALOR DE MERCADO,
EM R$ MILHÕES

VARIAÇÃO ANTE 2011
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POSIÇÃO JOGADOR VALOR DE MERCADO,
EM R$ MILHÕES
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,7, 8 e 9 dez. 2012, Empresas, p. 18.




