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Introdução 

 

O mercado do futebol (toda uma gama de produtos e serviços 

relacionados a uma marca de um clube empresa) vem crescendo 

elevadamente no mundo. A Europa foi o local onde os primeiros clubes de 

futebol modificaram sua administração, passando de clubes com objetivos 

sócio-recreativos para empresas com objetivos de obter lucros. No Brasil, 

mudanças nas administrações dos clubes vem acontecendo de forma gradual, 

mas ainda lenta em relação à capacidade de crescimento de um mercado já 

muito forte. 

A importância do futebol em países do mundo inteiro é cada vez maior. 

São movimentados bilhões de dólares por ano não só com produtos 

industrializados com a marca de um clube, mas principalmente com o 

entretenimento (o espetáculo), com patrocínios e com direitos de transmissão 

de jogos (mídia), portanto por meio do setor de serviços. Segundo LEONCINI e 

SILVA (2005) “ De acordo com o relatório final do Plano de Modernização do 

Futebol Brasileiro (2000) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que inclui os 

agentes diretos, como clubes e federações, e indiretos, como indústrias de 

equipamentos esportivos e a mídia, o futebol mundial movimenta, em média, 

cerca de 250 bilhões de dólares anuais. No Brasil, dados desse mesmo 

relatório mostram que o futebol é uma atividade econômica com grande 

capacidade de gerar empregos, e tem efeito multiplicador maior que vários 

setores tradicionais (...) ”. 

A definição do país como sede da Copa do Mundo de 2014 e do Rio de 

Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016 trouxe os esportes para o 

centro das discussões sobre o futuro do país. No caso do futebol, principal 

esporte e com a confederação mais rica, tem-se posto em dúvida a 

administração da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que mantém o 

mesmo presidente há 22 anos, o que mostra uma instituição nada democrática 

apesar da existência de eleições. Estas características administrativas têm 

influência direta em problemas estruturais do país para a realização da Copa, 

que se refletem em dificuldades como, por exemplo, o de infra estrutura das 

cidades sedes, além de deixar a dúvida se o legado que esses eventos 

deixaram seram positivos ou negativos para o país. 
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Outra dificuldade está na administração dos clubes que, em sua maioria, 

ainda possuem gestores amadores e torcedores (isto é, emocionais e não 

racionais), o que os leva a tomar decisões pouco produtivas para formação de 

um mercado competitivo.  

Portanto, os problemas administrativos citados acima nos levam a 

concluir que o setor precisa de  profundas reformas internas nos clubes, que 

levarão a mudanças externas que possam organizar e tornar o mercado 

nacional mais competitivo e tão lucrativo quanto os mercados europeus. 

Estudos microeconômicos mais específicos sobre o mercado nacional 

do futebol são necessários para o sucesso dos clubes empresa no objetivo já 

mencionado. Além disso, capacitar os administradores dessas instituições, os 

ajudarão em  tomadas de decisões mais profissionais e eficientes, levando a 

um ganho de competitividade que propiciará um ganho no mercado como um 

todo.  

Parto do princípio de que, por se tratar de clubes de futebol, essas 

empresas não concorrem por inovações na busca de novas parcelas do 

mercado como ocorre em outros setores mais tradicionais, onde os 

consumidores podem expor suas preferências por aquela firma eleita melhor. 

Com base na teoria microeconômica, utilizando seus autores como “pano de 

fundo”, pretendo pesquisar quais peculiaridades um mercado com 

consumidores cativos apresenta em suas estratégias de concorrência, e de que 

forma os clubes devem lidar com tais peculiaridades para um aumento de 

lucratividade não só individual, mas também do setor em geral.  

Parto da hipótese de que temos um mercado oligopolista, onde não há 

exatamente uma empresa líder, mas algumas que competem para se 

estabelecer em sua região do país, sendo que a concorrência regional, no  

sentido empresarial, é bastante forte. Para explicar temos o exemplo da mídia, 

em que equipes do mesmo estado competem pelo mesmo espaço na TV, 

sendo que muitas vezes a transmissão de determinado jogo implica, 

necessariamente, na não transmissão do jogo do outro clube, o que diminui o 

preço dos patrocinadores em sua camisa. Já na concorrência entre clubes de 

estados diferentes não há disputa por esse espaço específico, mas ocorre em 

espaços do âmbito nacional como nos contratos de transmisões de jogos do 

Campeonato Brasileiro de Futebol para o triênio 2012-2014, onde o Clube dos 



5 
 

13 (C13) brigou com alguns clubes para que a negociação ocorresse em 

conjunto ou unilateralmente com as emissoras. Observa-se que, independente 

da forma de concorrência e disputas de espaço, a receita de cada clube será 

de acordo com o tamanho do público alvo (e, portanto, Ibope das partidas) 

alcançado. Portanto, quanto maior for o Ibope dos jogos maior será a receita 

pelos direitos de transmissão. 

No entanto, a manutenção de outros clubes competitivos dentro de 

campo é fudamental para a qualidade do entretenimento e, portanto, para a 

obtenção de lucros maiores. Assim, o papel do Clube dos 13, enquanto em 

funcionamento,  segundo CARRASCO e MELLO (2011) p.3, é “(...) suprimir as 

desigualdades financeiras, para promover concorrência desportiva (garantir 

que o campeonato tenha “graça”).”  

Desta forma, o Campeonato Brasileiro tem plena condição de se tornar o 

maior campeonato nacional do mundo, atraindo investimentos internacionais na 

forma de mídia, patrocínios entre outras formas. Isso devido a, já consolidada, 

falta de competitividade dos campeonatos nacionais europeus que não 

possuem mais que três ou quatro clubes com chances de conquistar o título. 

Situação causada pela dominação de alguns clubes-empresas que resultou em 

um fortalecimento do mercado europeu em detrimento dos mercados 

nacionais. Fenômeno parecido, ocorre no Brasil no âmbito estadual para o 

nacional, onde o fortalecimento de dois, as vezes quatro, clubes por estado trás 

ganhos para o mercado (e para o campeonato) nacional em detrimento dos 

campeonatos estaduais. 
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Capítulo 1 – Análises Contábeis dos Clubes de Futebol 

 

Neste capítulo pretendo analisar as demonstrações contábeis de cinco 

clubes de futebol brasileiros. São eles: São Paulo Futebol Clube, Santos 

Futebol Clube, Sport Club Corinthians Paulista, Sport Club Internacional e 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Sendo os três primeiros clubes Paulistas, e 

os dois últimos do Rio Grande do Sul. A escolha dos clubes foi pelo critério de 

apresentação dos Balanços Financeiros nos sites oficiais no começo de 2011, 

início da pesquisa. Portanto, somente os cinco clubes escolhidos 

apresentavam de forma oficial, em seus sites, seus Balanços Financeiros. 

 Ao analisar as demonstrações financeiras tenho por objetivo o estudo do 

desempenho econômico-financeiro dos clubes citados no período contábil de 

2010, para diagnosticar, em consequência, sua posição atual e ter resultados 

que sirvam de base para a previsão de tendências futuras. Utilizarei a técnica 

mais comum para a análise contábil, que se baseia na apuração de índices 

econômico-financeiros, dos quais farei uso de dois grupos: liquidez; e, 

endividamento e estrutura. No entanto, a análise se baseará também na 

interpretação da demonstração financeira para posterior conclusão de quais 

são as principais receitas de cada clube. 

 Os indicadores de liquidez, segundo ASSAF NETO (2007) p. 119 “ visam 

medir a capacidade de pagamento (folga financeira) de uma empresa, ou seja, 

sua habilidade em cumprir corretamente as obrigações passivas assumidas.” 

Para ASSAF NETO (2007) p. 119, o índice Liquidez Corrente “ refere-se à 

relação existente entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, de 

$1,00 aplicado em haveres e direitos circulantes (disponível, valores a receber 

e estoques, fundamentalmente), a quanto a empresa deve a curto prazo 

(duplicadas a pagar, dividendos, impostos e contribuições sociais, empréstimos 

a curto prazo etc.).”, sendo Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo 

Circulante. A interpretação desse índice se baseia em: se superior a 1, há 

indicação de capital circulante (capital de giro) líquido positivo; se igual, não há 

capital de giro; e se inferior a 1, há capital de giro líquido negativo. Outro 

Indicador de liquidez utilizado foi o de Liquidez Geral, dado por Liquidez Geral 

= (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível 
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a Longo Prazo), e que nos mostra quantitativamente a saúde financeira a longo 

prazo. 

 O segundo grupo de índices econômico-financeiros são os Indicadores 

de Endividamento e Estrutura. Em ASSAF NETO (2007) p. 122 “ Estes 

indicadores são utilizados, basicamente, para aferir a composição (estrutura) 

das fontes passivas de recursos de uma empresa. Ilustram, com isso, a forma 

pela qual os recursos de terceiros são usados pela empresa e sua participação 

relativa em relação ao capital próprio. Fornecem, ainda, elementos para avaliar 

o grau de comprometimento financeiro de uma empresa perante seus credores 

(principalmente instituições financeiras) e sua capacidade de cumprir os 

compromissos financeiros assumidos a longo prazo.”. O primeiro indicador é 

Relação Capital de Terceiros / Capital Próprio que mostra o quanto endividada 

está a empresa em relação ao seu financiamento por conta de seus recursos 

próprios. Dado que a identidade de cálculo é Relação Capital de Terceiros / 

Capital Próprio = [Exigível Total (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)] 

/ Patrimônio Líquido, se o resultado for maior que 1, há maior grau de 

dependência financeira do clube em relação aos recursos de terceiros, e o 

oposto se menor que 1. O segundo indicador é Relação Capital de Terceiros / 

Passivo Total que mensura o quanto em porcentagem os recursos totais estão 

financiados por capital de terceiros. Em ASSAF NETO (2007) p. 123 “ Sabendo 

que o passivo total incorpora todos os recursos captados pela empresa e que 

suas aplicações encontram-se identificadas no ativo, essa medida ilustra 

também a proporção dos ativos totais (total do investimento da empresa) 

financiada mediante capital de terceiros. Evidentemente, ao diminuir-se de 1 o 

resultado do índice, obtém-se a porcentagem do ativo total financiada mediante 

capital próprio.”, sendo Relação Capital de Terceiros / Passivo Total = Exigível 

Total / [Passivo Total (Exigível Total + Patrimônio Líquido)]. O terceiro e último 

indicador é Imobilização de Recursos Permanentes que mostra a porcentagem 

dos recursos passivos a longo prazo (permanentes) que está aplicado no ativo 

permanente, tal que se o índice for maior a 1 (100%), mostra que os recursos 

permanentes não conseguem financiar as aplicações de permanentes, 

necessitando a utilização de fundos do passivo circulante com resultados 

negativos no capital de giro. Sua fórmula é Imobilização de Recursos 



8 
 

Permanentes = Ativo Permanente / Exigível a Longo Prazo + Patrimônio 

Líquido. 

1.1 Análise Contábil Clubes Paulistas 

1.1.1 Análise Contábil: São Paulo Futebol Clube 

 

Com relação aos Indicadores de Liquidez, o São Paulo Futebol Clube 

apresentou uma Liquidez corrente menor do que 1, mais precisamente de 0,68, 

indicando com isso um capital de giro líquido negativo. A Liquidez Geral 

apresentou índice de 0,42, logo indica uma saúde financeira de longo prazo 

igualmente negativa. 

Os Indicadores de Endividamento e Estrutura do clube paulistano 

começando pela (Relação capital de terceiros / Capital próprio) foi igual a 0,71, 

resultado inferior a 1, indicando pouca dependência financeira em relação aos 

recursos de terceiros. O segundo índice desse grupo, chamado (Relação 

capital de terceiros / Passivo total) foi de 0,41. Com isso, sabemos que 41% 

dos recursos provém de fontes de financiamento não próprias, e 59% do ativo 

total é financiado por capital próprio. O terceiro e último índice é o de 

Imobilização de Recursos Permanentes que foi de 1,08, logo estes recursos 

não são suficientes para financiarem suas aplicações de permanentes, assim 

obrigando o uso de fundos do passivo circulante e explicando os maus 

resultados nos índices de liquidez , ou seja, no capital de giro. 

O São Paulo Futebol Clube possui, em seu estádio, o maior diferencial em 

relação aos outros clubes paulistas, com capacidade de 72.809 pessoas. 

Podendo ser ampliado quando utilizado para shows, o Cícero Pompeu de 

Toledo ou “Morumbi”, vem ano a ano aumentando as receitas do clube. 

 

Tabela 1: Evolução das Receitas do Estádio do Morumbi 

 

Fonte: GONÇALVES (2011) 
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A tabela 1 acima mostra, em milhões de reais, a evolução das receitas 

geradas pelo maior estádio particula do Brasil. Sem contabilizar os direitos de 

transmissão correspondentes as publicidades dentro do estádio.  

A tabela 2 abaixo, também em milhões de reais, mostra que em 6 anos 

houve um crescimento em mais de quatro vezes das receitas geradas. O 

segredo para tal foi o aumento na alocação de camarotes com aluguéis que 

ultrapassam um milhão de reais por ano; e o aumento das alocações para 

grandes shows musicais. 

 

Tabela 2: Evolução das Receitas por Segmento Financeiros 

 

Fonte: GONÇALVEZ (2011) 

 

1.1.2 Análise Contábil: Santos Futebol Clube 

 

A análise dos indicadores de liquidez do clube praiano Santos FC inicia 

com a liquidez corrente de 0,23, índice bastante baixo que retrata um capital de 

giro líquido negativo. Com relação a liquidez geral de índice de 0,22, o clube 

novamente mostra que, a longo prazo, também não há capital de giro. 

O Santos FC apresentou em seu balanço patrimonial de 31 de dezembro 

de 2010 um Patrimônio Líquido negativo que segundo O Conselho Federal de 

Contabilidade (http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/pl.htm) “O 

Conselho Federal de  Contabilidade - CFC, por meio de  sua Câmara Técnica, 

editou em 16/06/1999  a Resolução  CFC nº  847/99, alterando  dispositivos da  

NBCT-3 que  trata acerca  do conceito,  conteúdo, estrutura  e nomenclatura  

das Demonstrações Contábeis. Por meio da aludida Resolução, de 

observância obrigatória por todos os contabilistas no país, foram procedidas 

alterações quanto ao Balanço Patrimonial, precisamente a caracterização e 

evidenciação do "PASSIVO À DESCOBERTO". Portanto, o valor das 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/pl.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/nbc/res847.htm
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obrigações do clube para com terceiros é maior que seus ativos em seu 

balanço patrimonial findo em 31 de Dezembro de 2010. 

O diferencial do clube santista foi a manutenção de seus jogadores das 

categorias de base Paulo Henrique Ganso e Neymar. Se as receitas do clube 

praiano cresceram em relação ao ano anterior suas despesas não ficaram para 

trás. Segundo o presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro parte do aumento 

das despesas se deu por causa da manutenção de Ganso e Neymar não só no 

clube como também no Brasil. Além disso o clube gastou 18,8 milhões 

pagando juros da dívida antiga, o que infelizmente ainda ocorre com muitos 

clubes do país. Só no ano de  2010 o clube conseguiu arrecadar 10,1 milhões a 

mais do que gastou, tirando os juros pagos. E também, o perfil da dívida foi 

alongado, o que vai permitir um desempenho melhor nos próximos balanços 

patrimoniais. 

 

 

1.1.3 Análise Contábil: Sport Club Corinthians Paulista 

 

O SC Corinthians Paulista apresentou em 31 dezembro de 2010 seu 

balanço patrimonial do ano do centenário do clube. Seus indicadores de 

liquidez foram de: liquidez corrente 0,72 e liquidez geral 0,66. Concluimos que 

tanto seu capital de giro ou capital circulante de curto e longo prazos se 

encontram negativos. 

Os indicadores de endividamento e estrutura do clube centenário são: 

relação capital de terceiros / capital próprio igual a 5,94, indicando alto grau de 

dependência financeira do clube em relação aos recursos de terceiros. Relação 

capital de terceiros / passivo total 0,85, ou seja, 85% dos investimentos 

corinthianos são financiados por terceiros, sendo apenas 15% do ativo 

financiado por capital próprio. Imobilização de recursos permanentes 0,76, logo 

76% desses recursos financiam suas aplicações de permanentes, assim não 

sobrecarregando o capital de giro do clube. 

No ano de seu centenário o que chama a atenção no balanço patrimonial é 

grande receita total arrecadada com 212,6 milhões de Reais, sendo 177,7 

milhões em receitas sem transferências de atletas, como podemos ver na 

tabela 3 a baixo. 
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Tabela 3: Evolução das  Receitas sem Transferência de Atletas

 

Fonte: GONÇALVEZ (2011) 

 

Os principais destaques nas receitas são com patrocínio e publicidade, tv e 

arrecadação dos jogos, o que é importate lembrar foi bastante ajudada com a 

presença do Ronaldo Fenômeno e com o ano do centenário. Podemos ver 

melhor sua evolução na tabela 3 a baixo. 

 

Tabela 4: Evolução das Receitas SCCP 

 

Fonte: GONÇALVEZ (2011) 
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1.2 Análise Contábil Clubes Gaúchos 

1.2.1 Análise Contábil: Sport Club Internacional 

 

A primeira equipe analisada do Rio Grande do Sul, o Sport Club 

Internacional apresentou indicadores de liquidez de: liquidez corrente 0,68 e 

liquidez geral 0,34, assim como todas as equipes paulistas analisadas, o clube 

colorado tem capital de giro de curto e longo prazos negativos. 

Os indicadores de endividamento e estrutura foram: relação capital de 

terceiros / capital próprio 0,51, logo o clube apresenta pouco grau de 

dependência financeira em relação a recursos de terceiros. Relação capital de 

terceiros / passivo total 0,34, portanto 34% dos ativos totais é financiado por 

capital de terceiros e 66% por capital próprio. Imobilização de recursos 

permanentes 1,06, o que significa que os recursos permanentes não financiam 

suas aplicações o que prejudica o passivo circulante e portanto o capital de 

giro. 

O SC Internacional tem o programa de sócio-torcedor exemplo no país, 

sendo a receita com sócios a mais barata e melhor dentre todas já 

mencionadas. Na tabela 4 abaixo podemos ver melhor a evolução da receita, 

em milhões de Reais, do programa de sócio-torcedor. 

 

Tabela 5: Evolução das Receitas Sport Club Internacional 

  Fonte: GONÇALVEZ (2011) 

 

1.2.2 Análise Contábil: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

 

A segunda equipe gaúcha a ser analisada, o Grêmio FBPA, apresentou 

indicadores de liquidez de: liquidez corrente 0,14 e liquidez geral 1,12, índices 
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interesantes pois mostram que se o tricolor gaúcho não tem capital circulante 

no curto prazo sua saúde financeira no longo prazo é boa, já que liquidez geral 

é maior que 1. 

Os indicadores de endividamento e estrututa foram: relação capital de 

terceiros / capital próprio 8,23, o que revela alto grau de dependência financeira 

de recursos de terceiros. Relação capital de terceiros / passivo total 0,89, ou 

seja, 89% do total de investimentos é financiado por capital de terceiros e 

apenas 11% dos investimentos são financiados por capital próprio. 

Imobilização de recursos permanentes 1,49, logo os recursos permanentes não 

financiam suas aplicações o que prejudica o passivo circulante e portanto o 

capital de giro. 

Assim como seu rival colorado, o Grêmio FBPA tem seu programa de sócio 

torcedor um exemplo. Além disso grandes investimentos vem sendo feitos na 

construção da Grêmio Arena, um estádio de 54 mil lugares, com capacidade 

para receber jogos oficiais da FIFA, que dará oportunidades de associação de 

marcas e realização de eventos. O espaço poderá ser utilizado ano inteiro e 

não somente nas partidas de futebol o que é fundamental para sustentabilidade 

da Arena e das finanças do clube. No SITE OFICIAL há a descrição a seguir 

“Além das partidas de futebol, a ARENA DO GRÊMIO ainda terá como 

atrações restaurantes, lanchonetes e outros serviços de uso contínuo, como 

nos melhores estádios do mundo. Está prevista a comercialização de naming 

rights (com uma empresa dando o nome ao empreendimento como um todo), 

pouring rights (a concessão de exclusividade para fornecimento de comidas e 

bebidas no estádio) e patrocínio por setor de bancadas, além de espaços 

exclusivos para patrocínio e camarotes que se constituem em locais onde, por 

exemplo, uma empresa pode levar seus clientes para assistir a jogos e 

espetáculos com todo o conforto possível. 

Por fim, o empreendimento ainda contará com um complexo 

empresarial/comercial, shopping center, o maior centro de convenções do Rio 

Grande do Sul, salas comerciais, hotel, edifício-garagem e complexo 

habitacional. Ou seja, são inúmeras as possibilidades de uma marca ter 

visibilidade e destaque em um lugar tão grandioso, que mudará para sempre o 

cenário econômico, cultural e esportivo da cidade de Porto Alegre.” 
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Capítulo 2 – A Concorrência entre os Clubes Empresas 

 

Como vimos no capítulo anterior, os clubes analisados apresentaram 

diferentes estratégias para conseguir aumentar suas receitas. No caso do São 

Paulo Futebol Clube, seu estádio Cícero Pompeu de Toledo (o Morumbi) vem 

sendo uma importante fonte de renda tanto na realização de jogos quanto na 

realização de grandes espetáculos musicais. O Santos Futebol Clube aposta 

na manutenção, valorização e futura venda de suas revelações vindas de suas 

categorias de base. O Sport Club Corinthians Paulista trabalhou pesado em 

seu marketing no ano do seu centenário ajudado pelo jogador, de imagem 

internacional, Ronaldo Fenômeno. O Sport Club Internacional se destacou com 

seu programa de Sócio-Torcedor e conseguiu renda da forma mais barata e 

fácil, sendo seus planos de Sócios uns dos melhores do Brasil. E por fim, o 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense que vem investindo muito em seu novo 

estádio, a Arena do Grêmio, a qual promete ser um espaço totalmente utilizado 

para venda de seus produtos e prestações de seus serviços, mas não somente 

em dias de jogos, tendo como exemplo as arenas de clubes europeus. 

Assim como as estratégias tomadas são diferentes a concorrência entre os 

clubes-empresas também se apresenta de diferentes formas. No entanto, o 

mercado do futebol apresenta algumas características particulares, entre as 

quais resultam em decisões passionais por parte dos administradores, assim o 

mercado e os clubes não maximizam seus ganhos financeiros tanto quanto 

possível. 

 

 

2.1 Análise de Renda e Público no Campeonato Brasileiro 2011 

 

A análise de renda e público de 12 clubes da primeira divisão do 

Campeonato Brasileiro 2011, até à 15ª rodada, faz com que seja possível 

mensurar os reais números do mercado brasileiro, tanto separadamente em 

cada clube-empresa como no total do campeonato.  

Na tabela 6, todas as equipes da primeira divisão do Campeonato brasileiro 

2011 estão representadas com seus respectivos dados de: público total, renda 

bruta, renda líquida, média de público, média de renda bruta, média de renda 
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líquida, percentual da razão entre a média de renda líquida sobre a bruta e o 

preço do ingresso médio. Segundo PERRONE (2011) “Os clássicos de renda 

dividida estão considerando dados para os dois clubes, não apenas pro 

mandante.”. 

A análise procura da maior ênfase aos 12 maiores clubes do país, 

chamados de G12, composto por:  CR Flamengo, CR Vasco da Gama, 

Botafogo FR, Fluminense FC (os quatro maiores do estado do Rio de Janeiro), 

São Paulo FC, SE Palmeiras, Santos FC, SC Corinthians Paulista (os quatro 

maiores do estado de São Paulo), SC Internacional, Grêmio FBPA (do Rio 

Grande do Sul), Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro EC (de Minas Gerais). 

 

Tabela 6: Campeonato Brasileiro 2011 

 

Fonte: PERRONE (2011) 

 

Como podemos ver a renda bruta foi de R$ 85.931.655,00 e líquida de R$ 

40.174.543,00. A média de público do campeonato foi de 14.287 um pouco 

abaixo da média dos 12 maiores clubes (G12) de 15.886. Média de público 

ruim, mas justificada pelo alto preço dos ingressos de média de R$ 19,45, 

pelas condições dos estádios e suas dificuldades de acesso. 
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Tabela 7: Média de Público Campeonato Brasileiro 2011 

 

Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

A Maior média de público apresentada foi do SC Corinthians Paulista com 

27.610 seguido do São Paulo FC com 24.532. O Santos FC teve a 4ª pior 

média com 7.740 torcedores. Entre os gaúchos os números foram bastante 

próximos, tendo o SC Internacional uma média um pouco melhor com 15.896 

contra 15.431 do Grêmio FBPA. 

Os baixos números do Santos FC chamam a atenção por ser uma equipe 

que fez um ótimo 2011 pré  Campeonato Brasileiro, sendo o campeão Paulista 

e da Libertadores da América. No entanto, a média é explicada pela pouca 

atenção dada pelo clube e pelos torcedores ao campeonato, quando em seu 

princípio, devido a importância da Copa Libertadores, e no decorrer do 

campeonato devido importância dada a preparação para o Mundial Interclubes 

da FIFA. 
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Tabela 8: Ingresso Médio 

 

Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

O ingresso médio mais caro é o do SC Corinthians Paulista custando em 

média R$ 33,82 seguido do ingresso dos jogos do São Paulo FC com média de 

R$ 28,91. Curiosamente sendo os dois clubes que apresentam as duas 

maiores médias de públicos. O Santos FC apresenta em seus jogos a 5º maior 

média de preços, no entanto, como vimos tem a 4ª pior média de público. 

Portanto características distintas das de seus rivais e concorrentes paulistas. 

No Rio Grande do Sul os ingressos apresentam médias de preços 

parecidos, sendo o preço médio do Grêmio FBPA um pouco maior R$ 18,79 

contra R$ 15,42 do seu concorrente colorado. 
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Tabela 9: Porcentual de Faturamento Líquido 

 

Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

O maior percentual de faturamento líquido do campeonato é do 

Figueirense Futebol Clube com 78% seguido do São Paulo FC com 76%. O SC 

Corinthians Paulista aparece em 5º lugar com 67% e o Santos FC é somente o 

12º lugar com 37%. Os gaúchos mais uma vez apresentaram resultados 

próximos com a vantagem para o SC Internacional com 64% contra 58% do 

Grêmio FBPA.  
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Tabela 10: Renda Bruta 

 

Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

Nas estatísticas de renda bruta nenhuma novidade. SC Corinthians 

Paulista e São Paulo FC sendo 1º e 2º, respectivamente, com grande diferença 

dos demais clubes-empresas. Santos FC muito abaixo de seus concorrentes 

paulistas e entre os gaúchos muito equilíbrio, desta vez com ligeira vantagem 

para o Grêmio FBPA. 
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Tabela 11: Renda Líquida 

 

Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

Na renda líquida a diferença, entre os dois primeiros colocados paulistas 

nos índices de renda bruta, diminui. No entanto a diferença para os demais 

clubes-empresas aumenta. O Santos FC tem sua renda bruta diminuir mais da 

metade na renda líquida e entre os clubes do Rio Grande do Sul ocorre 

praticamente um empate. 
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Tabela 12: Média de Público por Estado (G12) e Total de Renda por Estado 

(G12) 

 

Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

Tanto a média de público por estados quanto o total de renda por estado 

apresentam enormes diferenças. Em ambos os gráficos o estado de São Paulo 

apresenta os maiores números seguido do Rio de Janeiro e depois Rio Grande 

do Sul, por último o estado de Minas Gerais. 

Na média de público por estado São Paulo teve 20.508, Rio de Janeiro 

16.083 e o Rio Grande do Sul 15.663. Levando-se em conta as diferenças 

populacionais e de renda entre os estados, o Rio Grande do Sul apresentou 

bons resultados, quase ultrapassando os cariocas. No entanto a reforma do 

estádio do Maracanã diminuiu a média e o único estádio na capital carioca o 

engenhão não tem fácil acessibilidade dos torcedores (cosumidores).   



22 
 

Tabela 13: Públicos São Paulo Futebol Clube 

 

Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

A composição da média de público do São Paulo FC apresentou os três 

maiores públicos do campeonato, sendo os dois maiores recordes em dois 

jogos comemorativos para ídolos do clube. Os jogos foram: o jogo de número 

1000 de Rogério Ceni pelo clube e a reestréia de Luis Fabiano. No restante do 

campeonato o clube alternou entre bons públicos e alguns nem tanto assim. 

 

 

Tabela 14: Públicos Santos Futebol Clube 

 

Fonte: PERRONE (2011) 
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As partidas do Santos FC não apresentaram mais de 13 mil torcedores o 

que contribuiu para pessima média de público do clube praiano. 

 

 

Tabela 15: Públicos Sport Club Corinthians Paulista 

 
Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

A média de público do SC Corinthians Paulista foi contruída por meio de 

constantes bons públicos na maioria de seus jogos. 

 

 

Tabela 16: Públicos Sport Club Internacional 

 
Fonte: PERRONE (2011) 
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A média de público do SC Internacional é caracterizada por números 

constantes, mas não muito altos. Seu pior público foi de 10.177 e o melhor foi 

de 28.752 torcedores. 

 

 

Tabela 17: Públicos Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

 
Fonte: PERRONE (2011) 

 

 

Assim como o seu rival, o Grêmio FBPA tem em seus jogos números 

constantes de públicos com alguns picos, mas não muito altos. Sendo que seu 

melhor público foi de 25.741 torcedores. 

 

 

2.2 O Valor das Marcas dos Clubes-Empresas 

 

Para pesquisar sobre o valor da marca dos clubes-empresas utlizarei 

como referência um trabalho realizado pela BDO Brazil RCS Auditores 

Independentes chamado: Valor das Marcas dos Clubes de Futebol no Brasil, 

edição 2011. A BDO RCS é a quinta maior empresa de auditoria e consultoria 

no Brasil e a BDO International Limited é a quinta maior auditoria e consultoria 

do mundo. 
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Os clubes pesquisados foram os 12 maiores do país (sendo os 4 do Rio 

de janeiro, 4 de São Paulo, 2 do Rio grande do Sul e 2 de Minas Gerais), 

segundo os critérios: juntos tem cerca de 90% dos torcedores no país, entre 

1971 e 2010 foram 36 títulos do campeonato brasileiro da primeira divisão, em 

2010 geram R$ 287 milhões com patrocínios e publicidade, tiveram 52% do 

público das séries A e B do Campeonato Brasileiro 2010 ou 3,9 milhões de 

torcedores nos estádios e, por fim, são os clubes que apresentam as maiores 

receitas do mercado nacional (63% em 2003, 67% em 2008, 69% em 2009 e 

70% em 2010) o que representa um aumento da concentração das receitas 

com o passar dos anos. 

 

 

Tabela 18: Evolução das Receitas Totais 

 

Fonte: BDO RCS 
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Tabela 19: Receitas Geradas por Unidade da Federação 

 

Fonte BDO RCS 

 

 

O mercado do Rio Grande do Sul foi o que apresentou a maior evolução 

percentual. Mas o mercado paulista aumentou sua participação entre os outros 

mercados. 

A constante evolução do valor da marca dos clubes esta associada a 

alguns importantes fatores como: aumento das receitas com o marketing, 

estádio, sócios e mídia; aumento dos valores de patrocínio; ampliação dos 

preços dos contratos de televisão; melhora da economia nacional com índices 

maiores do que a economia mundial, resultando no aumento da renda dos 

consumidores brasileiros. 
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Tabela 20: Evolução do Valor das Marcas 

 
Fonte: BDO RCS 

 

 

A pesquisa demonstrou que cada mercado e clube-empresa tem 

características próprias, como por exemplo: o tamanho e o perfil da torcida (ou 

mercado consumidor), localização no país de seus torcedores e qual sua renda 

familiar mensal, entre outras. Características que são importantes para o 

melhor desenvolvimento da marca. Segundo a pesquisa, as variáveis mais 

importantes para os clubes-empresas foram: em primeiro, as características e o 

perfil da torcida; em segundo, as receitas derivadas das marcas; e por último, 

as características do mercado local. Como demonstrado nas tabelas 21 e 22 a 

baixo. 

http://globoesporte.globo.com/platb/olharcronicoesportivo/2011/10/19/entendendo-o-valor-das-marcas-dos-clubes-em-2011-%e2%80%93-parte-i/captura-de-tela-inteira-19102011-152056/
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Tabela 21: Variáveis para a Formação do Valor Consolidado 

 

Fonte: BDO RCS 

 

 

 

Tabela 22: Variáveis para a Formação do Valor da Marca – Em % 

 
Fonte: BDO RCS 
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 A seguir a avaliação do valor das marcas dos clubes-empresas na 

ordem decrescente.  

 

2.2.1 Valor da Marca Sport Club Corinthians Paulista (SCCP) 

 

Avaliado em R$ 867,0 milhões, a marca do clube paulista apresentou 

impressionante evolução de 203% em relação ao ano de 2004. Crescimento 

explicado pelo aumento de suas receitas de marketing, cotas de televisão e 

clube social. O clube tem a maior torcida do estado de São Paulo e a segunda 

maior do país, no entanto com forte concentração no sudeste. Oposto ao que 

ocorre com o flamengo que possui torcedores por todo o Brasil. Os torcedores 

corinthianos em sua maiora são jovens e com renda familiar mensal de 5 a 10 

salários mínimos. A grande quantidade de jogos transmitidos pela televisão 

fortalece a base de torcedores a aumenta o interesse das empresas 

patrocinadoras. A receita que mais contribui para a marca foi a receita com 

patrocínios. 

 

 

Tabelas 23 e 24: Evolução do Valor da Marca SCCP e Força da Marca SCCP 

Fonte: BDO RCS 

 

 

2.2.2 Valor da Marca São Paulo Futebol Clube (SPFC) 

 

Avaliado em R$ 664,2 milhões, a marca do tricolor paulista sempre 

aparece entre as mais valiosas do país mesmo tendo sua torcida em menor 
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número que a de Flamengo e Corinthians. Consolidado como a terceira maior 

torcida do Brasil, seus torcedores estão concentrados na região sudeste e com 

grande porcentagem de torcedores jovens com renda mensal familiar de 10 

salários mínimos. A receita que contribuiu mais para o clube foi o estádio do 

Morumbi com R$56,9 milhões, uma evolução de 300% nos últimos sete anos. 

As tabelas 25 e 26, a baixo, demonstram a evolução da marca São Paulo FC. 

 

 

Tabelas 25 e 26: Evolução do Valor da Marca SPFC e Força da Marca SPFC 

 
Fonte: BDO RCS 

 

 

2.2.3 Valor da Marca Sport Club Internacional (SCI) 

 

Avaliado em R$ 277,9 milhões, a marca Sport Club Internacional 

apresentou uma evolução de 238% quando comparado com o ano de 2004. 

Sua torcida é concentrada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e uma 

característica importante é a de que o torcedor gaúcho foi considerado o mais 

fanático do futebol brasileiro. O que explica que a receita mais importante no 

crescimento da marca SC Internacional foi seu projeto de sócio-torcedor com 

R$ 39 milhões em 2010, um aumento impressionante de 1.089% comparado 

com 2004. 
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Tabelas 27 e 28: Evolução do Valor da Marca SCI e Força da Marca SCI 

 
Fonte: BDO RCS 

 

 

2.2.4 Valor da Marca Santos Futebol Clube (SFC) 

 

Avaliado em R$ 227,9 milhões, O Santos FC foi o clube que apresentou 

maior crescimento dos 12 clubes analisados. Explicado pelas receitas com 

patrocínio, cotas de televisão, bilheteria e pela melhor gestão de seus projetos 

de marketing. A imagem da marca é muito associada a cidade de Santos, mas 

uma gestão orientada para o mercado da cidade de São Paulo e o interior do 

estado equilibrou um pouco isso. Há muitos torcedores acima de 45 anos e 

com maior poder aquisitivo. O clube espera que com a nova geração de ídolos 

carismáticos e títulos o perfil dos torcedores mude nos próximos anos. A 

receita mais importante para a marca foi com patrocínios e publicidade com 

29,9 milhões em 2010. 
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Tabelas 29 e 30: Evolução do Valor da Marca SFC e Força da Marca SFC 

 
Fonte: BDO RCS 

 

 

2.2.5 Valor da Marca Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense (GFBPA) 

 

Avaliado em R$ 224,6 milhões, o Grêmio FBPA tem a maior torcida do 

sul do país sendo a maioria no Rio Grande do Sul e boa concentração no 

estado de Santa Catarina. Assim com seu rival também aproveitou os 

benefícios do fanatismo do torcedor gaúcho e conseguiu boas receitas com 

projetos com seus sócios, sendo essa a receita que mais contribuiu para o 

aumento do valor da marca. A torcida conta com bom número de jovens e 

também entre os mais velhos, além de ser maioria entre os torcedores de 

renda familiar superior a 10 salários mínimos, o que passa a ser um diferencial 

de seu mercado consumidor. 

 

 

Tabela 31 e 32: Evolução do Valor da Marca GFBPA e Força da Marca GFBPA 

 
Fonte: BDO RCS 
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Conclusão 

 

 O mercado do futebol tem características particulares importantes e que 

determinam a dinâmica de concorrência entre os clubes-empresas. Assim 

como na maioria dos mercados, o do futebol se caracteriza como oligopolista. 

No entanto, por causa, exatamente, de suas características particulares as 

posições das empresas dentro do oligopólio sofrem mais mudanças num 

mesmo ciclo econômico, assim, aumentando e transportando a rivalidade de 

dentro do jogo para o âmbito empresarial. 

 No caso do mercado brasileiro, os clubes-empresas líderes de mercado 

são doze. Todos concentrados nas regiões sul e sudeste. Regiões, que não por 

coincidência, são as de melhores índices sócio-econômicos do país. Dentre as 

quatro maiores marcas, três são da cidade de São Paulo e uma da cidade do 

Rio de Janeiro. Logo, o desempenho econômico, assim como em outros 

mercados, tem relação direta com a localização da empresa e do mercado 

consumidor. 

 Fatores histórico-culturais também foram importantes na atual 

composição desse oligopólio. Além, do já citado, motivo sócio-econômico das 

regiões, o motivo o qual garante os quatro clubes cariocas é, principalmente, 

por existir grande quantidade de torcedores desses clubes nas regiões norte e 

nordeste do Brasil. O que só foi possível pela dominação da rádio e televisão 

carioca, nessas regiões, nas décadas passadas e ainda hoje presentes. 

 No primeiro capítulo foi possível determinar a saúde financeira dos cinco 

clubes trabalhados e suas formas de comportamento empresarial, ou seja, se 

mais conservadora como o caso do São Paulo FC, que tem 59% de seu ativo 

total financiado com capital próprio, mais agressiva como o caso do Grêmio 

FBPA com 89% de seu ativo financiado por terceiros ou mesmo em 

recuperação como o caso do Santos FC. 

 No segundo capítulo, a primeira parte analisou os números do 

Campeonato Brasileiro 2011 e pode determinar o perfil das torcidas, as rendas 

tanto bruta quanto líquida com os jogos, entre outros números. A segunda 

parte determinou a importância da marca para os clubes e qual a atual posição 
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de cada um no mercado. Com isso foi possível estudar o mercado de uma 

forma mais ampla e descobrir quais são suas principais peculiaridades. 

 Peculiaridades como as variáveis de mercado mais representativas que 

são: a característica e o perfil das torcidas, as receitas derivadas das marcas e 

a característica do mercado local. Dado cada perfil de suas variáveis, cabe a 

cada clube-empresa saber trabalhar da melhor forma possível para conseguir 

maximixar seu ganhos. 

 A concentração do mercado em oligopólios é natural e pode levar a 

benefícios dentro do capitalismo, no entanto, no caso de um mercado 

esportivo, como o futebol, a perda de espaços no mercado levando a perda de 

competitividade esportiva implicará em uma perda de qualidade do 

entretenimento, portanto do espetáculo. Preocupantemente, nos últimos anos 

os clubes com mais espaços consiguiram ampliar suas vantagens sobre os 

outros clubes. 

O papel das federações, da Confederação Brasileira de Futebol e, 

principalmente do Clube dos 13 seria, então, de alguma forma impedir que tais 

vantagens econômicas influenciem no espetáculo negativamente. 

 A manutenção de Neymar no clube do Santos FC até 2014 será muito 

importante para a qualidade do espetáculo, para captação de recursos para o 

clube praiano, para o aumento da visibilidade do mercado nacional e do 

campeonato brasileiro no âmbito mundial. 
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Anexo. 1: Balanço Financeiro São Paulo Futebol Clube 

 

 

 



36 
 

Anexo. 2: Balanço Finananceiro Santos Futebol Clube
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Anexo. 3: Balanço Financeiro Sport Club Corinthians Paulista 
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Anexo. 4: Balanço Financeiro Sport Club Internacional
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Anexo. 5: Balanço Financeiro Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 
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