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Pesquisa da Brand Finance mostra a troca de posições entre os mais ricos times da Europa. O 
time dos galácticos, com alguns dos maiores jogadores do mundo, entre eles Ronaldo Fenômeno, 
não ganha um campeonato há alguns anos. Ainda assim, outras iniciativas de sucesso e o 
histórico de glórias fazem com que o Real Madrid esteja no topo do ranking dos mais bem cotados 
clubes de futebol da Europa, de acordo com levantamento feito pela Brand Finance. A empresa 
inglesa, que faz avaliação e gestão de marcas em todo o mundo, incluindo o Brasil, acaba de 
divulgar o estudo "As mais valiosas marcas do futebol europeu". É o segundo ranking do gênero 
feito pelo pela Brand Finance, que começou este trabalho no ano passado, de acordo com dados 
de 2004.  
 
"O ranking analisa vários aspectos, desde os financeiros até os de marketing", diz o sócio e CEO 
da Brand Finance no Brasil, Gilson Nunes. Segundo o executivo, de um lado, para se chegar ao 
valor da marca de um clube, são analisados valores tangíveis como receita comercial (o quanto o 
clube consegue com patrocínio), arrecadação com a transmissão dos jogos na TV e receita com 
bilheteria. "No Brasil, por exemplo, o maior valor arrecadado vem de bilheteria, ao contrário dos 
times europeus que conseguem faturar alto com os patrocínios e direitos de imagem", menciona 
Nunes.  
 
"O fato de um time conseguir uma polpuda receita comercial é uma conseqüência da boa gestão 
de marca", completa o representante da Brand Finance no País. "Quanto mais forte a marca, mais 
vale o clube."  
 
Além destes três, outros itens são analisados para se chegar ao valor de uma marca de clube. Os 
campeonatos que o time participa, número de torcedores, títulos que já ganhou, o quanto aparece 
na mídia, os jogadores que tem e, por fim, a mais subjetiva de todas as características para 
análise, que é a visão que as pessoas têm do clube. "Se é um time visto como campeão, enfim, se 
é um time moderno, ‘cool’", esclarece Nunes, ao lembrar que além de uma reputação vitoriosa em 
campeonatos mundiais, o time também precisa estar bem em casa.  
 
Segundo o executivo, juntando todos estes dados a empresa consegue chegar ao valor médio dos 
clubes europeus. No Brasil, comenta Nunes, times como o Santos Futebol Clube e o São Paulo 
Futebol Clube até têm alguma reputação técnica lá fora, no entanto não conseguem alavancar a 
marca. "O São Paulo, inclusive, nos encomendou um trabalho de avaliação de marca. Entre os 
brasileiros, é o que está mais à frente neste sentido", considera.  
 
Esta reputação internacional, aliás, ajuda no fechamento de contratos mais poderosos, desejados 
por multinacionais. Este é o caso da Nike, que teria assinado com o inglês Manchester United por 
R$ 1,5 bilhão, valor a ser pago em 13 anos, sendo a Brand Finance. Nunes lembra ainda que esta 
condição de organização do futebol acaba sendo uma exclusividade dos times europeus, já que 
em outros países da América Latina a situação é parecida com a do Brasil.  
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