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UANTO VALE UM TÍTULO 
DA COPA DO MUNDO 
Clubes da Fifa? O prê
mio recebido pelo Co-
rinthians por sua con

quista mais recente foi de 10,5 milhões 
de reais. O montante não é desprezível 
— é o que a escola de idiomas Fisk de
sembolsou para estampar a parte de 
trás da camisa do clube ao longo de 
2012. Mas essa cifra fica pequena se 
comparada aos ganhos que uma vitória 
dessa magnitude pode gerar. "Após a 
conquista do Mundial, em 2006, a re
ceita do Inter cresceu 25%", afirma 
Jorge Avancini, diretor de marketing 
do Internacional. De acordo com a 
BDO, consultoria e auditoria inglesa 
que atua no Brasil, o valor da marca 
Corinthians, após a conquista do Mun
dial, deverá aumentar 20% e chegar a 
1,2 bilhão de reais — número que equi
vale aos valores de São Paulo e Cruzei
ro somados. Essa estimativa leva em 
conta fatores como faturamento, patri
mônio, exposição na TV e contratos de 
publicidade Já o ti me paulista tem uma 
estimativa bem mais otimista. "Pode
mos triplicar o valor de nossa marca 
nos próximos cinco anos", diz Luis 
Paulo Rosenberg, vice-presidente de 
marketing do Corinthians. 

A animação do dirigente é baseada no 
sucesso dos últimos anos, que começou 
com o traumático rebaixamento da 
equipe para a série B no final do Cam
peonato Brasileiro de 2007. Despertava 
ali, com o lançamento de uma camiseta 
com a estampa "Nunca vou te abando
nar porque eu te amo", uma máquina de 
vendas de produtos licenciados. A Po
deroso Timão, rede de franquias que 
tem parceria com o clube, conta hoje 
com cerca de 115 unidades e faturamen
to próximo a 200 milhões de reais. O 
clube também mudou o padrão das re
ceitas com os direitos de transmissão 
dos jogos ao negociar diretamente com 
a Rede Globo um contrato acima dos 
100 milhões de reais por ano. Ao mesmo 
tempo que ganhava na negociação com 
seus parceiros comerciais, o Corinthians 
fez o dever de casa dentro de campo. 
Ganhou o Campeonato Paulista e a Co
pa do Brasil em 2009, foi campeão bra-

sileiro em 2011 e faturou a Libertadores 
e o Mundial da Fifa em 2012. 

A expectativa dos dirigentes do Co
rinthians e de executivos de mercado é 
que a última conquista potencialize o 
poder de barganha do clube fora de 
campo. "Se antes um patrocínio de 30 
milhões de reais por ano era algo excep
cional, hoje esse valor passa a ser o pa
tamar mínimo para negociar com o 
Corinthians", diz Luis Alexandre Ro
drigues, diretor de marketing esportivo 
da Nike, empresa que paga cerca de 31 
milhões de reais por ano para fornecer 
material esportivo ao clube. Estima-se 
que o espaço para publicidade na parte 
frontal da camisa, atualmente ocupado 
pela Caixa Econômica Federal, devera 
custar até 30% mais caro na próxima 
negociação, prevista para o final de 
2013. Hoje, o Corinthians conta com 
103 000 sócios, que geraram uma recei
ta de 14,7 milhões de reais em 2011. Se 
o padrão registrado no Internacional 
após a conquista do Mundial, em 2006, 
se repetir, o Corinthians deve duplicar 
o número de sócios em menos de três 
anos. A seu favor conta com a inaugu
ração de seu estádio, no fim de 2013. 

DISTÂNCIA 
Apesar dos ganhos que a vitória sobre 
o Chelsea deve render, o Corinthians 
ainda ficará longe dos maiores times 
europeus em termos de receita. O clu
be é o brasileiro mais bem colocado no 
ranking feito pela consultoria america
na Deloitte, mas ocupa apenas a 40* 
posição global. O Real Madrid, primei
ro colocado, gera 630 milhões de dóla
res por ano — ante 152 milhões de dó
lares do Corinthians. A consultoria leva 
em consideração três fontes de receita 
para elaborar a lista: patrocínio, direito 
de imagem pago pelas TVs e bilheteria 
dos estádios. Nos três quesitos, ainda 
há muito que melhorar por aqui. Um 
bom exemplo está nos estádios. Dife
rentemente dos clubes europeus, os 
brasileiros ainda não aprenderam a ga
rantir casa cheia em qualquer confron
to. O inglês Manchester United leva, 
em média, 75 000 torcedores ao Old 
Trafford a cada jogo e o Barcelona, o 
recordista mundial, atrai 80000. Já o 
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Corinthians levou, em média, 25 200 
no último Campeonato Brasileiro. 

Para o britânico Richard Battle, con
sultor da divisão de negócios do espor
te da Deloitte no Reino Unido, o Corin
thians tem agora a chance de encurtar 
a distância que o separa dos europeus 
em termos de receita, mas deve ter uma 
meta realista. "Se fizer tudo certo, o clu
be pode ocupar um lugar entre os 20 
maiores do mundo nos próximos cinco 
anos", diz Battle. Para dar um grande 

salto, porém, o Corinthians terá de 
transformar seu nome numa marca de 
alcance global. No Brasil, por enquanto, 
muito se fala na internacionalização dos 
times locais e pouco se faz. O próprio 
Corinthians trouxe o meio-campista 
chinês Zizao no início de 2012, disse que 
era o começo de uma atuação mais ativa 
na Ásia, mas o resultado foi semelhante 
ao desempenho do jogador em campo. 

Para conquistar torcedores e receitas 
fora do Brasil, os clubes locais precisam 

ter visibilidade ao longo de todo o ano 
— não apenas quando chegam à final 
do Mundial no Japão. "Neste momento, 
o Corinthians tem muita exposição in
ternacional, mas, se não se mantiver em 
evidência, não vai conseguir transfor
mar isso em receita no exterior", diz 
Amir Somoggi, consultor independen
te em marketing esportivo. É um traje
to a ser percorrido não só pelo Corin
thians mas por todos os maiores clubes 
brasileiros — e a boa notícia é que isso 
já foi feito pelos times europeus. Assim 
como fizeram as empresas do Velho 
Continente, a estratégia dos times da 
Europa foi investir em outros mercados 
para incrementar a receita. O exemplo 
clássico é a Premier League — a série 
A do campeonato inglês —, que passou 
a ser transmitida na Ásia, transforman
do os clubes ingleses nos favoritos de 
países como China e Indonésia. Para se 
tornar uma atração internacional, o 
Campeonato Brasileiro precisa ter ca
lendário e jogos em horários que levem 
em conta as necessidades de audiência 
de outros continentes. Em campo, o 
Brasil não faz feio. Com a vitória do 
Corinthians sobre o Chelsea, o Brasil 
passou a ser o país com o maior núme
ro de títulos no Mundial de Clubes da 
Fifa — três do São Paulo, dois do Santos, 
dois do Corinthians, um do Internacio
nal, um do Flamengo e um do Grêmio. 
Falta agora aumentar as conquistas fo
ra das quatro linhas. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 26, p. 126-128, 26 dez. 2012.




