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O Real Madrid superou o Manchester United no ano passado como o maior clube de futebol do mundo em 
receitas. Ainda assim, os torcedores do time espanhol não têm muito para comemorar. A proeza econômica 
alcançada pelo presidente do Real Madrid e magnata da construção, Florentino Pérez, não foi refletida em 
sucesso dentro de campo nos últimos anos. O time não ganha um único título, em casa ou no exterior, 
desde 2003. 
 
Em novembro, o Real Madrid afundou ainda mais, após perder por 3 a 0 para os arquiinimigos do Barcelona. 
Um público estimado em 3 bilhões de pessoas assistiu à humilhação do Real Madrid. O jogo do Barcelona foi 
tão deslumbrante que alguns torcedores do Real Madrid espontaneamente até ovacionaram Ronaldinho, o 
atacante brasileiro do Barcelona. 
 
Pérez reagiu demitindo o técnico Vanderlei Luxemburgo, o quinto do Real Madrid em cinco anos. Da mesma 
forma que seus antecessores, Luxemburgo não conseguiu motivar a constelação de superestrelas do Real 
Madrid. As demissões dos técnicos, porém, não trouxeram apoio da torcida a Pérez, nem o pouparam das 
criticas. 
 
"O Real Madrid não tem esquema de jogo", escreveu Santiago Segurola, critico do jornal "El País", o maior 
na Espanha. "É o produto de uma idéia comercial que destinou um papel secundário ao futebol. Tem 
estrelas, contrata jogadores, gasta enormes quantias de dinheiro, mas é uma equipe sem perfis. (...) É um 
mosaico decepcionante, com um plantei em desequilíbrio, com alguns jogadores no crepúsculo da carreira e 
todos condenados a serem titulares pelas peculiares prioridades do clube." 
 
Pela primeira vez, torcedores descontentes do Real Madrid começam a questionar a estratégia de seu 
presidente. As tensões fundamentais entre os objetivos comerciais e esportivos do clube vieram à tona. Em 
uma recente entrevista ao vivo para a televisão, Pérez foi bombardeado com mensagens de texto furiosas. 
Dificilmente Pérez poderá ignorar a posição dos 84.441 sócios do Real Madrid, que podem tirá-lo do 
comando. 
Quando Pérez foi eleito há cinco anos, ele prometeu recuperar as finanças do clube, trazer talentos de classe 
internacional e levar a marca do clube ao mundo. O Mancheter, pioneiro na profissionalização da gestão do 
futebol e uma marca bem-sucedida com 170 milhões de simpatizantes no mundo, seria o modelo do Real 
Madrid. 
"Nos estruturamos como uma empresa e começamos a pensar em nós mesmos como provedores de 
conteúdo. Isto foi uma verdadeira revolução", diz Carlos Martinez de Albornoz, diretor de administração do 
Real Madrid, cooptado por Pérez da siderúrgica européia Arcelor. 
 
Pouco depois de assumir o cargo, Pérez pagou as dívidas do clube vendendo seus campos de treinamento, 
com 120 mil metros quadrados em uma região nobre, no norte de Madri. A venda rendeu € 500 milhões ao 
clube. Em seguida, ele começou a montar o time de "galácticos" — como passaram a ser chamados os 
integrantes da galáxia de estrelas, como Zidane, Figo, Ronaldo e Beckham — para criar um time imbatível e 
transformá-lo em uma poderosa marca internacional. 
 
Em julho de 2003, quando o Real Madrid apresentou o então recém-contratado David Beckham, a entrevista 
coletiva foi marcada para as 11 horas, para permitir que a notícia entrasse nos noticiários de início da noite 
na Ásia, onde o jogador é bem popular. O evento teve a segunda maior audiência televisiva mundial, depois 
do funeral da princesa Diana. Naquele dia, o Real Madrid vendeu 8 mil camisas de Beckham. 
 
No papel, os números parecem insuperáveis. As receitas de marketing tornaram-se a maior fonte de renda 
do clube, triplicando para € 117 milhões desde que Pérez assumiu o comando. Os recursos obtidos em 
acordos de patrocínio, vendas de direitos de imagem e publicidade aumentaram em seis vezes. O clube 
lançou um canal de TV por satélite e um site em três idiomas (espanhol, inglês e japonês). 
 
Também fez acordos de licenciamento com distribuidores de conteúdo em diferentes países, incluindo 
Disney (Estados Unidos), Platja (Japão) e Citic (China), responsáveis por desenvolver canais de marketing 
para o time em seus respectivos mercados. 
 



O lucro total, incluindo vendas de entradas para jogos e direitos de TV, chegou a € 275 milhões no ano 
terminado em junho de 2005, encerrando oito anos de liderança do Manchester como time de futebol de 
maior ganho financeiro. 
 
De acordo com a Sports Markt, uma agência de auditoria alemã, o Real Madrid também superou o 
Mahthester como clube com maior número de seguidores, com 258 milhões de simpatizantes estimados em 
todo o mundo. 
 
"Imagine até onde podemos ir com 258 milhões de clientes", diz um alto gerente do Real Madrid que não 
quis ser identificado. As fortes receitas permitiram ao Real Madrid gastar um valor estimado em € 500 
milhões durante o mandato de Pérez, um dispêndio que o clube justifica sob o argumento de que "os 
melhores jogadores acabam se pagando". 
 
O clube não revela quanto cada jogador "galáctico" recebe no Real Madrid. O retorno sobre o investimento 
em cada jogador, diz um alto executivo, é impossível mensurar. Ele dá um exemplo: há cinco anos, uma 
cabine preferencial no estádio do Real Madrid custava € 20 mil por ano; hoje, o clube cobra € 150 mil pela 
mesma cabine. 
 
Quando os melhores jogadores do mundo não correspondem no campo de jogo, no entanto, a estratégia 
comercial entra em conflito com as exigências dos torcedores. Excluir jogadores em má fase, por exemplo, 
torna-se uma decisão muito mais complicada se, como no caso de Beckham, eles também forem a ponta-
de-lança da expansão do clube na Ásia. 
 
"O Real Madrid precisa satisfazer duas bases de sustentação e os interesses das duas nem sempre estão 
alinhados", avalia José Luís Nueno, professor da ÍESE Business School, de Barcelona, e co-autor de um 
estudo de caso sobre o Real Madrid para a Harvard Business School. A primeira base de sustentação são os 
sócios do clube, que têm direito de propriedade sobre o clube", observa.  
 
"Eles querem gols e troféus. A segunda base de sustentação é o grande número de simpatizantes nos 
Estados Unidos, Japão e China. Esta segunda base acompanha os jogadores, não o clube, e grande parte do 
merchandising é direcionada a ela. Mas a primeira base é a que tem o poder para tirar o presidente do Real 
Madrid", acrescenta Nueno. 
 
O fato de Pérez ter sido reeleito em 2005 para outro mandato de quatro anos sugere que a tensão entre o 
modelo de negócios e os resultados do clube é sustentável."Ao contrário de muitos clubes na Europa, que 
são controlados por bilionários com grandes fundos, nós precisamos ganhar o dinheiro que investimos em 
novos jogadores. Precisamos gerar um lucro operacional de cerca de € 100 milhões por ano, para manter 
nosso alto nível", diz um alto executivo do time. (Tradução de Sabino Ahumada) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jan. 2006, Empresas / Tendências & Consumo, p. B4. 


