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RESUMO 
 

 Nas três últimas décadas, o futebol passou por um enorme processo de transformação, 

tornando-se um negócio bilionário. O aspecto lúdico do esporte se dissipa diante das práticas 

comerciais adotadas pelos clubes e pela lógica de mercado que domina a indústria. O objetivo 

desta pesquisa é analisar e identificar quais são as ações de um clube de futebol brasileiro para 

se adaptar à lógica de mercado, visando à maximização de suas receitas. Para tanto, foi 

realizado um levantamento teórico e empírico através de uma extensa pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo, cuja unidade de análise foi o São Paulo Futebol Clube, considerado 

publicamente como modelo de gestão no futebol brasileiro. O resultado da pesquisa 

demonstra que a maximização das receitas possui seu alicerce na diversificação das fontes, 

principalmente as provenientes da exploração da marca e de estádio. Além disso, os 

resultados indicam que a adoção de práticas comerciais independe da transformação do clube 

em empresa.     

 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Marketing Esportivo. Negócios do Futebol. Receitas Clube de 
Futebol. São Paulo Futebol Clube.  



  
   

ABSTRACT 
 
 In the last three decades, football has undergone an enormous change process turning 

up as a billion dollar business. The game aspect of this sport has become rather diluted in a 

world dominated by commercial practices adopted by clubs and the market reasoning that 

leads the industry. The goal of this investigation is to analyze and identify what actions and 

procedures a Brazilian football club must take in order to adapt itself to the market ways so 

that its revenues are maximized. A theoretical and empirical survey was therefore carried out, 

through an extensive research of bibliographical references and a field work on São Paulo 

Futebol Clube, widely recognized as a standard of good management in Brazilian football. 

The conclusions of the investigation point to revenue maximizing as based on the need of 

sources diversification, mainly of those related to branding actions and stadium services. In 

addition, they suggest that the adoption of effective commercial practices does not depend on 

the club becoming an enterprise. 

 

 

 

KEYWORDS: Sports Marketing. Football Business. Club Revenues. São Paulo Futebol 

Clube. 



  
   

 
RELAÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL CITADOS, PELOS NOMES OFICIAIS EM 

ORDEM ALFABÉTICA  

 

(Escreve-se em maiúsculas o nome pelo qual o clube é designado nesta dissertação)  

 

 

Amsterdamsche Football Club AJAX 

Associação Desportiva SÃO CAETANO 

Associazione Calcio MILAN 

BOTAFOGO de Futebol e Regatas 

Club ATLÉTICO DE BILBAO 

Club Atlético OSASUNA 

Clube ATLÉTICO MINEIRO 

Clube ATLÉTICO PARANAENSE 

Clube de Regatas do FLAMENGO 

Clube de Regatas VASCO da Gama 

CORITIBA Foot Ball Club 

CRUZEIRO Esporte Clube 

DESPORTIVO BRASIL 

FLUMINENSE Football Club 

Fútbol Club BARCELONA 

Futball Club BAYERN MUNCHEN 

GRÊMIO Foot-Ball Porto Alegrense 

INTERNAZIONALE Football Club Milano 

JUVENTUS Football Club 

LIVERPOOL Football Club 

MANCHESTER UNITED Football Club 

NEWCASTLE United Football Club 

NOTTINGHAM FOREST Football Club 

PÃO DE AÇÚCAR 

PARANÁ Clube 

PRESTON North End Football Club 

REAL MADRID Club de Fútbol 



  
   

SANTOS Futebol Clube 

São Paulo Futebol Clube – SPFC 

Sociedade Esportiva PALMEIRAS 

Società Sportiva LAZIO 

Sport Club CORINTHIANS Paulista 

Sport Club INTERNACIONAL de Porto Alegre 

SUNDERLAND Association Football Club 
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1. Introdução   

 
 Futebol é o esporte mais popular do mundo. Da América do Sul ao Japão, as pessoas 

são apaixonadas por futebol. O amor por esse esporte supera barreiras culturais, diferenças 

religiosas e até guerras. Para muitos povos, o futebol é muito mais do que apenas um jogo; é 

uma espécie de religião, devido ao alto grau de fanatismo envolvido. A grandeza desse 

esporte pode ser representada pelo número de membros filiados ao seu maior órgão regulador, 

a Fédération Internationale de Football Association (FIFA), número que supera o de países 

filiados à Organização das Nações Unidas (ONU), sendo 208 contra 191.  

 Nas últimas décadas, o futebol ultrapassou uma mera forma de lazer e entretenimento 

e se transformou em um negócio bilionário e complexo. Nos últimos anos, a massificação da 

televisão por assinatura (cabo e via satélite), a criação do sistema de pay-per-view, a 

modernização e setorização de estádios e arenas, entre outros fatores, foram responsáveis por 

uma mudança na forma de consumo do esporte e gerou enorme aumento nas receitas dos 

clubes, principalmente nas grandes ligas europeias.  

 Desde sua aparição na Inglaterra, no início da segunda metade do século XIX, esse 

esporte passou por enormes transformações. Do total amadorismo para o total 

profissionalismo, tornou-se um dos esportes mais rentáveis do mundo. Atualmente é um 

grande negócio por onde circulam bilhões de dólares por ano e envolve a paixão de milhões 

de pessoas, modernas técnicas de gestão e uma legião de produtores e consumidores por todo 

o mundo.  

 Segundo a empresa Deloitte (2010), o mercado do futebol europeu foi estimado em 

cerca de € 15,7 bilhões ao fim da temporada 2008-09. A receita agregada das cinco maiores 

ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) cresceu 3%, atingindo o 

patamar de € 7,9 bilhões.  

 Os torcedores e os fãs do esporte em geral formam o mercado consumidor deste. Eles 

são não só os consumidores, mas também os clientes. São movidos pela paixão e  

responsáveis pela geração das receitas das organizações esportivas, uma vez que são eles os 

frequentadores de estádios, espectadores televisivos e compradores de produtos licenciados.  

 Foi a exploração da paixão dos torcedores/consumidores pelo futebol e por seus 

respectivos clubes que transformou este esporte em uma grande atividade comercial e de 

prestação de serviços. Os clubes deixaram de ser meras agremiações esportivas e se 

transformaram em organizações responsáveis por oferecer um produto atraente e rentável.  
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 Tais clubes possuem uma grande diferença em relação às organizações tradicionais: a 

fidelidade do cliente. Diferentemente das empresas de outros setores, os clubes e times não 

precisam gastar grandes quantias em programas de fidelidade de clientes. Torcedor não muda 

de clube. Hoje, a indústria do esporte também vive a era do cliente. Como qualquer clientela, 

os consumidores do futebol têm desejos, expectativas e exigências. Os torcedores nunca 

foram tão exigentes quanto hoje. Além de boas equipes, eles exigem estádios confortáveis, 

facilidade para a compra de ingressos, produtos licenciados de qualidade, boas transmissões 

de jogos pela televisão etc. Quanto melhor e mais direto for o relacionamento da organização 

esportiva com seus torcedores e maior for sua capacidade de satisfazê-los, maior será o 

potencial para geração de receitas.  

 Atualmente, existe um enorme debate no Brasil sobre a profissionalização da gestão 

do futebol. Ele é disparado o esporte mais popular do País. Entretanto, a absoluta maioria dos 

grandes clubes passa por dificuldades financeiras. Há um enorme êxodo anual de jogadores 

para o mercado europeu e, agora, até para o mercado asiático, o que minimiza a qualidade das 

equipes nacionais e, assim, o espetáculo proporcionado por elas.  

 Existe uma visão pública de que os clubes brasileiros são administrados de forma 

amadora, baseada em estruturas sociais e organizacionais obsoletas. Entretanto, não há um 

consenso sobre a transformação dos clubes em empresas e sobre a legislação que deveria 

regulamentar suas atividades. O único consenso que existe é que a grande maioria dos 

clubes ainda não adotou práticas comerciais e organizacionais para maximizar o potencial 

de suas receitas.  
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2. Pesquisa 

 

2.1. Pergunta de Pesquisa 

 

 Atualmente ainda se observa um grande debate sobre as implicações das 

transformações pelas quais o futebol passou, principalmente a partir da década de 1980, 

quando o esporte começou a ter uma orientação voltada para o mercado, e as receitas 

provenientes dos clubes iniciaram um processo de ascendência.  

 O esporte se tornou cada vez mais profissional, contando com a participação de um 

número crescente de corporações envolvidas de diversas formas. Direitos de transmissão de 

jogos atraíram o interesse de importantes grupos de telecomunicações, aumentando a 

audiência e o grau de internacionalização de várias competições, o que atraiu grandes 

empresas para o patrocínio de clubes e eventos esportivos.  

 A modernização dos estádios acarretou na segmentação e gerou um processo de 

elitização dos espectadores in loco. Houve uma tendência de aumento dos preços dos 

ingressos na Europa, tendência esta que está surgindo com força no Brasil. A segmentação 

também gerou a necessidade da prestação de novos serviços, visando à maximização da 

experiência do torcedor.  

 O avanço tecnológico e o desenvolvimento de novas mídias oferecem, hoje, novas 

formas de consumo do esporte e fontes de receita. O desenvolvimento da exploração das 

marcas dos clubes criou uma enorme gama de produtos licenciados, que são consumidos por 

torcedores e por fãs do esporte em geral. Dessa forma, o futebol deixou de ser “apenas” o 

esporte mais popular do mundo para se tornar um grande produto que explora o envolvimento 

emocional dos torcedores. Esta transformação acarretou no aumento da diferença da riqueza 

gerada entre os grandes clubes da Europa e os de países mais pobres como o Brasil.  

 Enquanto as grandes ligas europeias são capazes de recrutar os melhores e mais 

famosos jogadores do mundo, atraindo a atenção internacional para seus produtos, os clubes 

brasileiros tornaram-se exportadores de mão-de-obra. O produto “futebol” se fortaleceu nos 

grandes centros europeus e se enfraqueceu no Brasil, respeitando uma ordem mercantilista 

onde quem paga mais consegue obter os melhores “insumos”.  

 Diante do exposto, a presente pesquisa pretende responder à seguinte questão: 
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• Quais são as ações adotadas por um clube de futebol brasileiro para sua 

adaptação à lógica de mercado dominante, visando à maximização de suas 

receitas? 

 

2.2. Objetivo Principal 

 

O objetivo principal deste trabalho é analisar, com uma visão sistêmica, o futebol 

como um produto que se compra e se vende no mercado cada vez mais globalizado, bem 

como identificar e analisar suas idiossincrasias, dicotomias e as formas através das quais ele é 

explorado pelos clubes.  

 

2.3. Objetivos Específicos 

 

a) Fazer um breve histórico da transformação do futebol em um grande negócio. 

b) Identificar e analisar as idiossincrasias do produto “futebol”.  

c) Analisar o atual cenário da indústria do futebol.  

d) Identificar e analisar as fontes de receita dos clubes de futebol.  

e) Identificar e analisar as formas como o esporte é consumido, assim como possíveis 

alterações nessas formas advindas do avanço da tecnologia e modernização de estádios 

e arenas.  

f) Identificar e analisar as práticas de comercialização do produto “futebol” no Brasil.   

 

2.4. Delimitação do Estudo 

 

A análise geral do produto “futebol” está delimitada ao âmbito clubístico. Não serão 

analisadas questões relativas aos produtos que envolvem as seleções nacionais, como a Copa 

do Mundo FIFA e outros campeonatos. O estudo de caso está delimitado ao São Paulo 

Futebol Clube, sediado na cidade de São Paulo, que será referido nesta dissertação sempre 

através de suas iniciais – SPFC – ou do vocábulo “Clube”, com inicial maiúscula.  

Este trabalho é baseado em informações sobre o SPFC disponíveis até o dia 26 de 

agosto de 2010.  
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2.5. Método de Pesquisa 

 

 O método científico utilizado na pesquisa foi o método fenomenológico. Segundo 

Vergara (2007), esse método envolve o abandono de ideias preconcebidas na busca da 

reflexão do fenômeno estudado. Os dados são obtidos através de observações, entrevistas, 

questionários não estruturados e fatos históricos.    

 A pesquisa foi exploratória e descritiva. Também de acordo com Vergara (2007), a 

investigação exploratória é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. Devido à sua natureza, ela não possui hipóteses; entretanto, estas podem 

despontar durante a pesquisa ou ao final dela. Este tipo de investigação é o mais adequado 

para esta dissertação, pois envolve uma área ainda pouco explorada no mundo acadêmico. Já 

a pesquisa descritiva estuda as características de certo fenômeno ou de determinada 

população.  

 Quanto aos procedimentos utilizados, a pesquisa é bibliográfica, telematizada, e 

limitada a estudo de caso. Ela é bibliográfica porque foi feita uma extensa pesquisa na 

literatura especializada sobre o tema de estudo. O material pesquisado está publicado em 

artigos, livros, relatórios de empresas de consultoria e dissertações de mestrado, que abordam 

os temas de administração esportiva, marketing esportivo, patrocínio, comportamento do 

consumidor etc. Como muitos artigos e dissertações foram consultados através da Internet, a 

pesquisa também é considerada telematizada. 

 Inicialmente, foi feita uma análise dos dados secundários encontrados na pesquisa 

bibliográfica. Segundo Malhorta (2006), “a análise dos dados secundários disponíveis é uma 

etapa essencial no processo de definição do problema: não se deve coletar dados primários até 

que os dados secundários disponíveis tenham passado por uma análise completa.” 

 Conforme Yin (2003), a unidade de análise pode ser uma entidade. Nesta pesquisa, a  

unidade de análise escolhida para o estudo de caso foi o SPFC. A escolha baseou-se no fato 

de o Clube ser o maior vencedor do futebol brasileiro nos últimos anos, possuir o maior 

estádio privado do Brasil e por ter uma das maiores receitas entre as agremiações nacionais.   

 Foi escolhido o estudo de caso único. Ainda conforme Yin (2003), um dos 

fundamentos lógicos para a escolha de um estudo de caso único existe quando se trata de um 

caso raro, além de único. A performance esportiva do SPFC nos últimos anos, ao conquistar o 

título do Campeonato Brasileiro de Futebol em três anos seguidos (2006, 2007 e 2008), pode 
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ser considerado um evento raro, pois tal feito jamais tinha ocorrido anteriormente com outro 

clube futebolístico.  

 Após a escolha da unidade de análise, foram selecionados os sujeitos da pesquisa de 

campo. Vergara (2007) afirma que os sujeitos são as pessoas que fornecem os dados ao 

pesquisador. Os selecionados foram quatro funcionários do SPFC responsáveis pela gestão de 

marketing, orçamento e controle. 

 A coleta de dados da pesquisa de campo foi realizada através do método de entrevistas 

e observação. As entrevistas variaram entre si por pautas e foram informais. Nem todas as 

entrevistas obtiveram a autorização do entrevistado para serem gravadas, mas somente para o 

registro na pesquisa. A observação foi realizada durante visita à sede administrativa do SPFC 

e ao estádio do Morumbi. O tratamento dos dados coletados foi feito através de uma 

abordagem fenomenológica, pois privilegiou procedimentos qualitativos.  

 

 2.6. Limitações do Método 

 

 O método de pesquisa possui algumas limitações. A primeira limitação está 

relacionada ao fato de que a maioria da literatura estudada é de origem europeia ou norte-

americana, ou seja, foi produzida em um contexto diferente da realidade brasileira.  

 Deixe-se claro que os resultados obtidos sobre as atividades do SPFC, visando sua 

adaptação à comercialização do esporte e maximização das suas receitas, não podem ser 

extrapolados para outros clubes. Cada clube é uma organização com estatutos próprios, 

formatada pela sua história, cultura, características demográficas e psicográficas de sua 

torcida.  
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3. Referencial Teórico 

 

3.1. Marketing e Produto Esportivo  

 

 O futebol pode ser considerado um produto esportivo e pode ser inserido dentro da 

área de Marketing Esportivo. Fullerton e Merz (2008) afirmam que não há um consenso sobre 

o significado da expressão “Marketing Esportivo” e que esta possui um conceito ambíguo, 

tanto para acadêmicos quanto para os profissionais da área. 

 Mullin, Hardy e Sutton (2004) dividem o Marketing Esportivo em dois eixos: o 

marketing do esporte e o marketing através do esporte. O primeiro é voltado para produtos e 

serviços esportivos, diretamente para os consumidores esportivos. O segundo utiliza os 

esportes como meio para promover outros produtos e serviços.  

 O marketing esportivo também se baseia nos quatro P’s do marketing tradicional 

(produto, preço, promoção e praça). Entretanto, um outro P pode ser incluído na disciplina do 

marketing esportivo: a paixão (CARDIA, 2004). Da mesma forma que não há consenso sobre 

o conceito de marketing esportivo e sua amplitude, pode-se considerar que também não há um 

consenso sobre o significado e a classificação de produtos esportivos.   

 

 Fullerton e Merz (2008) classificaram os produtos esportivos em três categorias: 

 

a) esportes de espectadores: o evento esportivo em si estaria dentro dessa classificação. 

Por exemplo, um jogo de futebol. Espectadores não são considerados apenas as 

pessoas que assistem ao evento in loco, mas também as que assistem ao evento através 

de televisão aberta ou por assinatura, além de outros tipos de mídia como Internet e 

telefones celulares. As pessoas que acompanham o evento por áudio através do rádio 

ou da Internet também são consideradas espectadoras;  

 

b) esportes de participação: este tipo de produto esportivo é vasto e pode incluir 

atividades que podem não ser percebidas como esporte por muitas pessoas. Sua gama 

de atividades inclui desde ligas amadoras de futebol até pessoas que fazem jogging, 

incluindo jogos como pôquer, que possui competições transmitidas por canais de 

televisão especializados em esportes;  
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c) equipamento, vestuário e outros produtos relativos a esportes: neste segmento,  

encontram-se produtos como raquetes de tênis, tacos de golfe, tênis de corrida, 

revistas especializadas, suvenires etc.  

 

 De acordo com Manson (1999), alguns acadêmicos consideram que as ligas 

profissionais são produtos esportivos. Os membros da liga não podem ser considerados 

produtos independentes, pois a competição entre eles é essencial para geração do produto. 

Assim sendo, a liga deve ser considerada como a entidade de negócio responsável pela 

criação do produto.  

 Masteralexis, Barr e Hums (1998) distinguem “produto esportivo” de “serviço 

esportivo”. O produto esportivo pode ser tangível, como, por exemplo, tacos de baseball, ou 

intangível, como ir a um jogo de futebol. Aulas de tênis e hospitalidade em um evento são 

exemplos de serviços esportivos.  

 Mullin, Hardy e Sutton (2004) afirmam que o produto esportivo básico possui 

elementos de natureza típicos de serviços. Ele  é produzido e consumido ao mesmo tempo, 

sendo uma mercadoria perecível. É inconsistente e imprevisível. Além disso, os gestores 

possuem pouco ou nenhum controle sobre o produto. Este possui uma “natureza intangível, 

efêmera, vivencial e subjetiva”.  

 Morgan e Summers (2006) também acreditam que os esportes possuem características 

similares às dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e heterogeneidade. 

Ou seja, produtos e eventos esportivos não podem ser estocados e são produzidos e 

consumidos concomitantemente. Eles não possuem uma natureza tangível e proveem 

experiências únicas para cada consumidor.  

 Masteralexis, Barr e Hums (1998) ainda afirmam que o produto esportivo pode ser um 

produto de consumo ou um produto industrial. Ele pode ser considerado um produto de 

consumo porque é produzido para a massa formada tanto por espectadores quanto por 

participantes de atividades esportivas. E pode ser considerado um produto industrial devido 

ao envolvimento de empresas nas transmissões e patrocínios dos eventos esportivos.  

 Schaff (1995) define o produto esportivo dentro do contexto do marketing esportivo 

como o entretenimento da competição ou, o produto ou serviço que está associado à emoção 

de um evento ou ambos.   

 Para Bourke (2007), os produtos esportivos são bens ou serviços ou qualquer 

combinação dos dois que gerem benefícios para participantes, espectadores ou patrocinadores. 
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Os produtos esportivos podem ser divididos em quatro categorias: eventos, bens, treinamento 

e informação.  

 Pitts e Stotlar (2002) expandem o conceito de “produto esportivo” afirmando que este 

é “qualquer bem, serviço, pessoa, lugar ou ideia, com atributos tangíveis e intangíveis, que 

satisfaz necessidades ou desejos do consumidor quanto ao esporte, ginástica ou recreação.” 

 

3.2. Produto “Futebol” 

 

 McGill (2001) afirma que o “futebol está em todo lugar”. Ele é o esporte 

predominante na Europa, América do Sul e África e está ganhando popularidade na Austrália, 

nos Estados Unidos e na Ásia. 

 Szymanski e Kuypers (2000) definem os elementos do futebol como um negócio:   

 

 “um produto (entretenimento de um jogo de futebol), fornecido por trabalhadores 

(jogadores e comissão técnica) usando terrenos, prédios (estádios) e equipamentos (bola, 

chuteiras e camisas) para obtenção de um salário, vendido aos consumidores (torcedores e 

outros espectadores) em competição e através de cooperação com os rivais”.   

  

 Segundo Mason (1999), o produto de uma liga foi desenvolvido e comercializado 

visando aos fãs, principalmente os frequentadores de estádios ou arenas, sendo seu produto 

principal a imprevisibilidade dos resultados. Com o surgimento de novas fontes de receitas,  

as ligas e os seus membros passaram a produzir um número maior de produtos.  

 Ainda de acordo com Szymanski e Kuypers (2000), os espectadores, no estádio ou na 

televisão, valorizam o grau de imprevisibilidade do resultado. Para eles, existem três tipos de 

imprevisibilidade no futebol: a do resultado de uma partida, a do resultado da temporada e a 

falta do domínio no longo prazo. Assim sendo, é de extrema importância que uma liga possua 

um equilíbrio competitivo. Se um clube mantiver o domínio da liga por alguns anos, é 

esperado que haja um desinteresse pela competição, diminuindo assim o público nos estádios 

e a audiência na televisão.  

 Segundo Andreff (2008), o rebaixamento e a promoção atuam como um mecanismo 

de manutenção do equilíbrio competitivo de uma liga. Os times menos competitivos são 

“transferidos” para divisões inferiores, enquanto os melhores times dessas divisões são 
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promovidos às divisões superiores. Esse tipo de sistema também ajuda a manter o interesse 

pela competição até o final da temporada.  

 O futebol possui inúmeros spin offs (produtos derivados). Milhões de cópias de jogos 

para computadores e video games são vendidos em todo o mundo. As vendas de camisas são 

grandes fontes de receitas para empresas como Adidas e Nike. Existem até jogos jogados com 

a mão, como o futebol de botão (McGILL, 2001).  

 Alvito (2007) acredita que o futebol é o “membro” mais importante da indústria de 

entretenimento, devido ao seu histórico de paixão e interesse coletivo. O esporte é foco de 

inúmeras campanhas publicitárias que buscam vender quase todo tipo de produtos e serviços.  

 Dolles e Soderman (2005) acreditam que o futebol oferece mais do que apenas um 

serviço, uma experiência ou diversão. Eles dividem a oferta dos produtos do futebol em cinco 

categorias: a partida, produtos licenciados, jogadores, time e o clube.  

 De acordo com Burton e Howard (1999) apud Richelieu, Lopez e Desbordes (2008), 

os clubes de futebol são verdadeiros produtos que proveem benefícios tangíveis e intangíveis. 

A emoção de um jogo no estádio e o orgulho de um torcedor pelo seu time são vistos como 

benefícios intangíveis. O resultado de um jogo e produtos licenciados são considerados 

benefícios tangíveis.  

 

3.3. O Negócio “Futebol” e os Clubes 

 

 Carvalho (2001; 2003) apud Carvalho, Gonçalves e Alcântara. (2005) afirma que nas 

últimas três décadas o futebol adotou uma lógica mercantilista através do modelo futebol-

negócio, perdendo seu caráter lúdico. 

 A partir do final da década de 1970 iniciou-se o processo de transformação das fontes 

de receitas dos clubes. A receita proveniente de bilheteria teve sua importância diminuída 

devido à exploração de novas fontes de receita, como a televisão e produtos licenciados. As 

mudanças no futebol não foram direcionadas pelos clubes ou ligas e sim por novas 

tecnologias, principalmente as que envolvem a transmissão dos jogos (SZYMANSKI E 

KUYPERS, 2000).  

 O avanço tecnológico das mídias, como as plataformas digitais, e a expansão dos 

serviços de comunicação, como telefones celulares e Internet, geraram novas fontes de 

receitas e potencial para uma maior arrecadação (DE HEIJ et al., 2006).  
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 O esporte atraiu o envolvimento de organizações de diversos setores, como empresas 

de marketing esportivo, instituições financeiras e outras organizações interessadas em usar o 

esporte para obter retorno para suas marcas. A lógica de mercado transformou os jogadores 

em mercadorias, os torcedores em clientes, e o esporte, em si, em um ativo financeiro. Há um 

conflito entre os valores do esporte e a lógica mercantilista que dominou o esporte 

(CARVALHO, GONÇALVES E ALCÂNTARA, 2005).  

 Szymanski (2007) afirma que há pouca evidência de que a adoção de práticas 

comerciais pelos clubes os tenha transformado em instituições que buscam a maximização 

dos lucros. Lago, Simmons e Szymanski (2006) afirmam que, na França, Alemanha e 

Espanha, a habilidade dos clubes em agir como negócios que visam à maximização dos lucros 

foi restringida voluntariamente ou por regulação. Na Inglaterra e na Itália, os clubes adotam 

práticas comerciais mais amplas.  

 Ainda para Szymanski (2007), o crescimento das receitas causou o crescimento da 

desigualdade entre os clubes na Europa, principalmente na Inglaterra. A transmissão das 

competições tornou possível a percepção da diferença da qualidade entre os times, criando 

uma maior demanda para os times mais fortes. Outro motivo para o aumento da desigualdade 

entre os clubes é a falta de mecanismos de divisão de receitas como, por exemplo, a receita de 

bilheteria.  

 Na maioria das indústrias, o fracasso ou a dificuldade financeira de uma empresa pode 

beneficiar seus competidores. Entretanto, essa lógica de mercado não funciona no futebol, 

pois a competição esportiva gera uma interdependência entre os participantes. A falência de 

um grande clube pode afetar diretamente a qualidade da competição e assim afetar as finanças 

de outros clubes (LAGO, SIMMONS E SZYMANSKI, 2006). 

 Haan et al. (2002) consideram as ligas esportivas diferentes de outras indústrias. Para 

eles, a disputa competitiva é o produto de uma liga de futebol. Para que as ligas sobrevivam, é 

necessário que haja uma “excitação competitiva”. Essa “excitação” é o fator que atrai os 

consumidores. A indústria precisa organizar uma liga competitiva estimulando o equilíbrio 

entre os clubes. Quanto maior o equilíbrio da liga, maior será o interesse dos fãs. 

 Carravetta (2006) afirma que os clubes são “sociedades civis com duração temporal 

indefinida, personalidade jurídica e patrimônio distinto de seus associados”. Os estatutos 

estabelecem as normas e os códigos a serem seguidos. Os conselhos deliberativos e 

consultivos são os responsáveis pela assessoria e pelo processo decisório de várias questões 

relacionadas às atividades dos clubes. 
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 Para Hoehn e Szymanski (1999), as diferenças entre as estruturas legais são 

frequentemente vistas como restrições à comercialização do esporte, pois refletem os 

objetivos diferentes de dirigentes e proprietários.   

 Os mesmos autores continuam: a partir do final da década de 1980 o futebol começou 

o seu processo de transformação em um negócio significante, ou seja, o processo de 

comercialização. O futebol inglês pode ser visto como o marco desse processo de 

mercantilização. A qualidade dos estádios ingleses melhorou, os clubes desenvolveram vários 

tipos de produtos licenciados e canais de vendas para estes, e os direitos de transmissão das 

partidas aumentaram significativamente. O futebol se transformou de passatempo da classe 

trabalhadora em entretenimento para a classe média.  

 Hoehn e Szymanski ressaltam que, na metade da década de 1990, vários clubes 

ingleses se transformaram em empresas de capital aberto para terem suas ações negociadas na 

bolsa de valores de Londres, visando à captação de recursos. Em 1998, o italiano Lazio e o 

holandês Ajax também começaram a ter suas ações negociadas na bolsa de valores de Milão e 

de Amsterdã respectivamente . 

 Também chamam a atenção para o fato de que a televisão teve papel fundamental no 

processo de comercialização do futebol. Nos anos 1960, os valores dos direitos de 

transmissão das partidas estavam na casa de poucos milhões de dólares. Na década de 1990, 

estes valores atingiram a casa de centenas de milhões de dólares, devido ao desenvolvimento 

da televisão por assinatura a cabo, via satélite e pay-per-view .  

 Hamil et al. (2004) informam que, entre a temporada de 1995-96 e a de 2001-02, a 

receita total dos clubes ingleses aumentou em 170%. Entretanto, o valor total das perdas 

operacionais aumentou em 332% no mesmo período. Estes números demonstram a diferença 

entre o futebol e as indústrias tradicionais. Na maioria destas, aumento nas receitas gera 

aumento na lucratividade.  

 Em 2004, a empresa A.T. Kearney afirmou que o futebol é tradicionalmente um 

negócio deficitário, e exemplificou sua afirmação com números. Na temporada de 2001-02, o 

prejuízo agregado dos clubes da primeira e segunda divisão da Itália atingiu quase meio 

bilhão de euros. Na Alemanha, em 2003, o valor agregado das dívidas dos clubes da primeira 

e segunda divisão era de € 680 milhões.  

 Segundo a mesma empresa, o modelo de negócio do futebol deve ser baseado em 

criar, administrar e comercializar seus eventos. A parte de criação é composta pelas tarefas de 

recursos humanos, ou seja, contratação e treinamento de pessoal, desde jogadores a gestores. 
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A administração do evento é baseada na organização dos estádios, promoção dos jogos e 

administração da torcida. A comercialização visa à maximização das receitas através de venda 

de ingressos, hospitalidade corporativa, catering, patrocínios, venda dos direitos de 

transmissão de jogos para televisão e venda de produtos licenciados.  

 Entretanto, o futebol é mais do que um simples negócio. Os clubes são considerados 

ativos culturais e comunitários. A grande maioria dos clubes ingleses declarou que o seu 

objetivo é promover o futebol como atividade esportiva e gerir um negócio. Muitos outros 

clubes ainda possuem objetivos comunitários mais amplos. Essa dicotomia entre as atividades 

comerciais e a promoção do esporte em si diferencia o futebol de outros negócios tradicionais 

(HAMIL et al., 2004). 

 Retomando as ideias de Hoehn e Szymanski (1999), verifica-se que as receitas de um 

clube dependem de três fatores: sucesso nas competições, poder de atração e atratividade da 

competição. O sucesso nas competições é estabelecido pela percentagem de vitórias. O poder 

de atração é dependente da localização do clube, sua história e reputação. A atratividade da 

competição depende do seu grau competitividade. Quanto mais competitivo for o 

campeonato, maiores serão suas chances de atrair interesse do público expressado pela 

audiência, tanto in loco quanto pela televisão.  

 Quanto ao tamanho de um clube futebolístico, Kuper e Szymanski (2009) acreditam 

que nenhum pode ser considerado uma empresa grande, pois não se comparam, em valor de 

receitas e de mercado, às empresas listadas no índice Standard & Poor, da bolsa de valores de 

Nova Iorque. Eles afirmam que a maioria dos clubes possui um déficit operacional e que os 

listados na bolsa de valores geralmente não conseguem pagar dividendos. Isso acontece 

devido ao fato de conseguirem explorar somente uma pequena parte do amor dos fãs pelo 

esporte. A maior parte da devoção dos torcedores pelos seus clubes é gratuita, como, por 

exemplo, falar sobre eles com outros torcedores.  

 Focalizando o mercado do futebol na Europa, Desbordes (2007) afirma que aquele 

atingiu seu estágio de saturação com a estagnação do crescimento das receitas provenientes da 

venda dos direitos de transmissão de jogos e patrocínio, assim como o crescimento dos 

salários dos jogadores. O autor acrescenta que, devido à estagnação no mercado europeu, os 

clubes estão visando à exploração de mercados emergentes, principalmente nos países 

localizados no sudeste asiático. De acordo com Andreff (2008), o objetivo dos times europeus 

é se classificarem para competições internacionais e assim se transformarem em empresas 

multinacionais. 
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O clube inglês Manchester United pode ser considerado um pioneiro na tentativa de 

estabelecer uma identidade global no mercado internacional. Seu relatório anual de 2003  

atestou a necessidade do clube em transformar cerca de 75 milhões de fãs espalhados pelo 

planeta em consumidores dos seus produtos, declaram Hill e Vincent, (2006). Diz Schaff 

(2004) que o clube inglês oferece conteúdos através de telefones móveis para seus torcedores 

na Ásia e na América do Norte. Na China, ele possui um canal de televisão e um sítio 

eletrônico em Chinês. Também planeja abrir lojas exclusivas de produtos licenciados em 

algumas das capitais asiáticas.  

 Rothenbucher et al. (2010) criticam o atual modelo do negócio “futebol” nas 

principais ligas europeias. Eles acreditam que o modelo, baseado no alto investimento em 

jogadores através de grandes valores de transferências e altíssimos salários, não é 

economicamente sustentável e pode levar os clubes à falência. Os autores pregam a redução 

dos valores gastos com jogadores e uma maior cooperação econômica, além de um maior 

controle financeiro.  

 Quanto ao negócio do futebol no Brasil, Somoggi (2007) crê que está defasado em 

relação ao futebol europeu. Apesar de ser o esporte mais popular no País, com um enorme 

número de fãs, os clubes ainda não conseguiram desenvolver plataformas de negócio que 

sejam capazes de gerar oportunidades para si próprios, para patrocinadores, parceiros 

estratégicos e investidores. É necessário que a visão míope de curto prazo seja transformada 

em planejamento estratégico. Um novo modelo de estratégia incluiria os consumidores e a 

criação de produtos e serviços através de promoções contínuas.  

 Sobre a escassez de recursos, Brunoro e Afif (1997) já afirmavam ser um ponto 

comum na maioria dos grandes clubes brasileiros. A falta de criatividade e práticas obsoletas 

levaram os clubes a um estado de penúria. Na época, a solução apontada por eles para a 

criação de uma administração mais eficiente e transparente seria a obtenção de apoio ou 

parcerias com empresas de consultorias.  

 Leoncini e Silva (2005) apontam como principal causa para o fracasso do futebol 

brasileiro o não aproveitamento de todo o seu potencial econômico pela administração dos 

clubes e federações. Na década de 1990, algumas parcerias entre clubes e empresas foram 

instituídas visando à gestão comercial dos clubes. Entretanto, a maioria delas foi encerrada 

antes do término dos prazos de vigência.   

 Mencionando a única parceria de sucesso que encontrou no futebol brasileiro, 

Somoggi (2007) informa que ela ocorreu entre a empresa italiana Parmalat e o clube paulista 
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Palmeiras, entre 1992 e 2000. O modelo foi baseado numa “cogestão”. A empresa assumiu a 

administração dos esportes profissionais do clube e investiu diretamente na compra de 

jogadores e pagamento dos seus salários. Em contrapartida, também foi recompensada com 

uma parte do valor das vendas de atletas. A multinacional também utilizou o clube como um 

veículo para sua estratégia de marketing, divulgando sua marca nos uniformes e realizando 

promoções nas partidas. 

 Santana e Silva (2009) acreditam que o futebol brasileiro tem grande potencial de 

geração de receitas. Entretanto, modelos de gestão obsoletos e a falta de transparência não 

permitem que esse potencial seja totalmente explorado.  

 Quem vai avaliar com perspicácia a questão da exportação de jogadores é Madeiro 

(2007). Para ele, o fim do sistema de cotas para jogadores da União Europeia acarretou no 

aumento de vagas disponíveis para jogadores estrangeiros nos clubes europeus. Estes clubes 

recrutam jogadores em países pobres como o Brasil, por valores inferiores aos que pagariam 

por jogadores europeus de qualidades semelhantes. A “exportação” cada vez maior de 

jogadores para a Europa gerou, a partir da década de 1990, o surgimento de clubes cujo único 

objetivo é a formação de atletas para vendê-los ao exterior. Tais clubes possuem estruturas 

empreendedoras com poucos membros administrativos, baixos custos-fixos e, geralmente, só 

participam de torneios das categorias de base (Sub-20 para baixo). O objetivo desse tipo de 

clube é divulgar seus “valores” e vendê-los adolescentes ou, até, ainda crianças. 

 Ratificando essa avaliação, Alvito (2007) cita o Desportivo Brasil, que pertence à 

empresa Traffic, e o Pão de Açúcar, que pertence ao grupo do mesmo nome, como clubes 

cujo objetivo é somente desenvolver jogadores para lucrar com suas transferências. Esses 

clubes tratam o atleta como um produto e não possuem o objetivo de conquistar títulos ou 

criar uma base de fãs.  

 Madeiro (2007) aprofunda os aspectos avaliativos ao mostrar que o nível dos 

campeonatos disputados no Brasil está cada vez pior, assim aumentando a diferença de 

qualidade para as competições disputadas na Europa. Isto está ocorrendo porque o número de 

jogadores brasileiros indo atuar no futebol europeu está aumentando a taxas alarmantes. O 

Brasil exporta talentos e importa os campeonatos europeus através da televisão – denuncia. 

 Alvito (2007) arremata suas considerações declarando que o futebol brasileiro entrou 

num ciclo vicioso. A necessidade dos clubes de vender seus melhores jogadores reduz o nível 

de qualidade dos campeonatos e também acarreta na diminuição da identificação dos 

torcedores com seus clubes. Por sua vez, essa menor identificação aumenta a crise financeira 
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e gera mais vendas de jogadores para o exterior. A maior consequência dessas transferências é 

a diminuição do público nos estádios.  

 Somoggi (2007) conclui numa direção semelhante: os clubes brasileiros necessitam 

vender seus melhores jogadores para pagar dívidas, salários atrasados e realizar ocasionais 

investimentos em estrutura física como centros de treinamento, ou em preparação técnica.  

 Madeiro (2007) conclui que o governo e a imprensa pressionam os clubes a adotarem 

um modelo de negócio. Consultores pregam que estes devem focar nos consumidores de 

maior poder aquisitivo para evitar o risco de falência. A promessa de fortalecimento do 

futebol brasileiro tem seus pilares sustentados por uma nova e eficiente forma de 

administração. Novos modelos de gestão seriam capazes de atrair patrocinadores e inverter o 

processo de emigração dos jogadores, assim aumentando a qualidade dos campeonatos.  

 Carravetta (2006) assim resume o problema financeiro: as novas exigências do 

mercado geram uma necessidade de mudança política e estrutural nos clubes brasileiros. 

Visando ao aumento de suas receitas, os clubes necessitam implementar a profissionalização 

nas suas gestões. As estruturas centralizadoras e obsoletas precisam ser alteradas para 

estruturas abertas, dinâmicas e modernas.  

 Sommogi (2007) também focaliza as dificuldades estatutárias: os estatutos dos clubes 

são um entrave à implementação de um novo modelo de gestão. Eles não foram direcionados 

para que os clubes se adaptem à realidade comercial do esporte e são usados para manter um 

grande número de diretores. Muitos desses estatutos proíbem que os diretores exerçam 

atividades remuneradas dentro do clube. Os clubes necessitam um modelo de gestão capaz de 

gerar novos fluxos de receita através de desenvolvimento financeiro e de marketing.  

 No que tange à gestão dos clubes, Campos e Roman (2008) acreditam que há uma 

escassez de profissionais capacitados para isso. Além do mais, a adoção de práticas 

empresariais não faz parte dos interesses dos dirigentes. Assim, o processo decisório dentro 

do clube continua sendo amador e não adaptado para uma racionalidade de mercado. Alvito 

(2007) endossa essa opinião, completando que os clubes e federações são geridos por pessoas 

amadoras que podem ser oportunistas e até corruptas.  

 Gonçalves e Carvalho (2006) atestam que os clubes brasileiros que adotam práticas 

comerciais modernas são considerados mais eficientes. Esses clubes estão buscando novas 

fontes de receitas, advindas principalmente de contratos de marketing e da exploração de 

estádios.  
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 Damatto (2009) escreve que um estudo feito pela Casual Auditores Independentes 

revelou que a dívida agregada de 21 clubes brasileiros aumentou de R$ 2 bilhões em 2006 

para R$ 3,2 bilhões em 2008. Vasco, Flamengo e Fluminense são os mais endividados do 

Brasil. Cada um deles possui dívidas de mais de R$ 300 milhões.  

Apesar do aumento do valor agregado das dívidas, as receitas também estão 

crescendo. Segundo a Casual Auditores Independentes (2010) apud Gonçalves (2010), a 

receita agregada dos 16 clubes que mais arrecadaram em 2009 aumentou cerca de 14,7% em 

relação a 2008, atingindo o patamar de mais de R$ 1,4 bilhão. Apesar do crescimento das 

receitas, desses 16 clubes apenas Corinthians, São Paulo e Atlético Paranaense obtiveram 

superávit.  

A tabela abaixo compara as receitas dos 16 clubes do Brasil que arrecadaram mais de 

R$ 10 milhões em 2009. 

Tabela 1: Receitas dos clubes brasileiros que mais arrecadaram em 2009 (R$ mil) 

RK Clube 2009 2008 Var. Nominal Var. Real1 

1 Corinthians-SP 181.462 117.526 54,40% 48,04% 

2 Internacional-RS 176.199 142.168 23,94% 18,83% 

3 São Paulo- SP 174.836 160.575 8,88% 4,39% 

4 Cruzeiro-MG 121.340 94.087 28,97% 23,65% 

5 Flamengo-RJ 120.022 117.910 1,79% -2,41% 

6 Palmeiras- SP 115.685 129.144 -10,42% -14,11% 

7 Grêmio-RS 101.248 91.886 10,19% 5,65% 

8 Vasco - RJ 84.817 52.023 63,04% 56,32% 

9 Santos- SP 70.378 65.341 7,71% 3,27% 

10 Atlético-MG 66.126 60.818 8,73% 4,25% 

11 Atlético-PR 62.721 43.585 43,91% 37,97% 

12 Fluminense-RJ 61.621 66.456 -7,28% -11,10% 

13 Botafogo-RJ 45.870 51.569 -11,05% -14,72% 

14 Coritiba-PR 41.374 37.660 9,86% 5,33% 

15 São Caetano-SP 22.694 24.025 -5,54% -9,43% 

16 Paraná -PR 11.744 16.427 -28,51% -31,46% 
Fonte: Casual Auditores Independentes (2010) apud  Gonçalves (2010) e autor. 
 

A taxa de crescimento das receitas dos principais clubes brasileiros foi bem superior à 

taxa agregada de 3% obtida pelos clubes das cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, 

Espanha, Itália, Alemanha e França). Entretanto, as cifras arrecadadas no Brasil ainda não se 

aproximam das cifras das grandes ligas europeias. Segundo a Deloitte (2010), a receita do 

Real Madrid na temporada 2008-09 ultrapassou a cifra € 400 milhões. O inglês Newcastle 

United obteve a 20ª maior receita, arrecadando € 101 milhões (cerca de R$ 226 milhões 

convertidos pela taxa de câmbio do Banco Central do Brasil, no dia 26 de agosto de 2010), 

                                                 
1 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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cerca de 22% a mais que o Corinthians, clube de maior arrecadação no futebol brasileiro em 

2009.  

 A tabela abaixo demonstra a divisão das fontes de receitas dos clubes que mais 
arrecadaram em 2007, 2008 e 2009. 
 
Tabela 2: Divisão das Receitas dos clubes brasileiros que mais arrecadaram em 2007, 2008, 2009 (em 
porcentagem do total) 
 

Tipo de Receita 2007 2008 2009 
Direitos de transmissão 22% 24% 27% 
Transferência de atletas 34% 28% 21% 
Bilheteria 8% 11% 12% 
Patrocínio e publicidade 11% 12% 16% 
Social e amador 11% 13% 14% 
Outras  14% 12% 10% 

Fonte: LANCE! (2010) 

 

3.4 Torcedores e Consumidores 

 

 A Lei Nº 10.671 de 15 de maio de 2003 (que dispõe sobre o Estatuto do Torcedor) 

define torcedor como “toda pessoa que aprecie, apoie ou se associe a qualquer entidade de 

prática desportiva do País e acompanhe a prática de determinada modalidade esportiva”.  

 Já a palavra “fã” é, coloquialmente, utilizada referindo-se à admiração de uma pessoa 

por outra pessoa, seja esta pública ou não. O Dicionário Aurélio (1986) define a palavra “fã” 

como “admirador exaltado de certo artista de rádio, cinema, televisão e etc”.   

 Na língua inglesa, os torcedores podem ser chamados de várias formas, como fans, 

supporters, followers etc. A palavra “fan”  pode abranger desde o torcedor mais fanático a um 

mero admirador de um esporte ou de um time.  

 Como a maior parte da literatura estudada utiliza a língua inglesa, esta pesquisa usará 

a palavra “fã” de acordo com a semântica desta língua. Ou seja, poderá abranger a gama de 

pessoas que vai desde um simples admirador de um esporte, atleta ou time, até um torcedor 

fanático de qualquer esporte. Essa diferenciação é necessária para que o significado do que foi 

estudado não se perca nas idiossincrasias das línguas.  

 Nas últimas décadas, os torcedores e apreciadores de esporte em geral passaram a ser 

considerados consumidores e clientes devido à, cada vez maior, comercialização dos esportes. 

Entretanto, esse é um tema polêmico e ambíguo.  

 Crawford (2004) apud Williams (2007) afirma que os fãs devem ser vistos, antes de 

qualquer coisa, como consumidores, pois ser fã é, principalmente, um ato de consumidor. 
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Hunt et al.(1999) definiu “fã” como “um devoto entusiástico de um objeto de consumo de um 

esporte particular”. Ou seja, o fã é considerado um consumidor de esportes organizados.   

 Barajas e Crolley (2005) afirmam que os torcedores de futebol não são consumidores 

no sentido tradicional porque “torcer” é uma manifestação de amor e lealdade ao clube. A 

relação entre o torcedor e o seu clube é de ordem e magnitude diferentes daquelas da lealdade 

a outras marcas de indústrias tradicionais. Mesmo que o torcedor não seja sócio ou acionista 

do clube, ele possui um sentimento de posse como se o clube também o pertencesse.   

 De acordo com Richelieu, Lopez e Desbordes (2008), o torcedor vê em seu clube uma 

extensão de si próprio. O sucesso ou o fracasso do clube são considerados também sucesso ou 

fracasso pessoal.  

 Outra assertiva de Barajas e Crolley (2005) é: a lealdade do torcedor possui um 

componente irracional, e o sucesso competitivo não é condição para seu apoio. Normalmente, 

os torcedores não mudam de clube se o time não estiver indo bem, ou mesmo se seu apoio ou 

lealdade estiverem sendo abusados e/ou explorados. 

 Silva e Campos Filho (2006) afirmam que uma das particularidades do consumidor do 

futebol é a de que, diferente de mercados comuns, seu relacionamento com o clube é 

duradouro apesar de a qualidade do serviço não ser das melhores, como, por exemplo, 

desconforto e falta de segurança nos estádios.   

 De acordo com Tapp (2003), a fidelidade é extremamente importante para os 

torcedores, o que não ocorre com consumidores da maioria das outras indústrias. Entretanto, 

para Stewart et al. (2003), os consumidores não são igualmente fanáticos ou totalmente fiéis.   

 Para Barajas e Crowley (2005), a identificação de um torcedor com o clube não 

significa que ele tenha identificação com o futebol em geral e vice-versa: há torcedores de 

clube que não são atraídos pelo esporte em geral. E há fãs de futebol que não são torcedores 

de algum clube.   

 Comentando sobre a segmentação dos torcedores, Adamson, Jones e Tapp (2006) 

dizem que estes devem ser segmentados de acordo com o seu valor para o clube. A base de 

torcedores de um clube de futebol é heterogênea. Eles possuem diversos graus de lealdade, de 

necessidades físicas e psicológicas dos seus times e diferentes características demográficas. 

Assim sendo, a segmentação se faz necessária. 

 Existem diversas formas e graus de intensidade para uma pessoa consumir o esporte. 

Os torcedores/fãs podem ser diferenciados pela forma e quantidade em que consomem o 

esporte e pelo grau de intensidade de sua ligação com um clube, atleta ou com o jogo em si.  



  20
  
  
   
 De acordo com Stewart et al. (2003), alguns consumidores podem passar a maior parte 

do seu tempo conversando sobre futebol e navegando na Internet em busca de informações, 

enquanto outros expressam seu envolvimento com o esporte assistindo a canais de televisão 

por assinatura de programação exclusivamente esportiva. Esses autores acrescentam que    

classificar os fãs de esportes é uma tarefa importante para as atividades de marketing 

esportivo, pois permite que o profissional da área redesenhe produtos, estude a sensibilidade 

ao preço, altere campanhas publicitárias e até customize o esporte para atender às demandas 

dos consumidores. 

 Lê-se em Barajas e Crolley (2005) que os acadêmicos têm classificado os torcedores 

em diferentes categorias, baseando-se em variáveis comportamentais como, por exemplo, 

grau de lealdade, identificação e forma de consumir futebol. Registre-se que a maior parte das 

tipologias e classificações de consumidores de produtos esportivos está associada aos 

consumidores norte-americanos e europeus. Não foi encontrada nenhuma tipologia de 

torcedores/fãs brasileiros.    

 A empresa A.T Kearney (2003) segmentou os consumidores de esportes em seis 

categorias, após realizar uma pesquisa que analisou fatores demográficos, psicográficos e 

comportamentais: 

 

• Sports fanatics: São os torcedores/fãs mais leais ao time e à sua marca. É o grupo que 

gasta mais comprando produtos licenciados. Possuem um interesse inesgotável em 

esportes, assim como conhecimento sobre estatísticas do seu time. Acessam 

informações através de televisão, jornais, rádio, Internet e até por telefones celulares. 

•  Club and Team loyalists: Este grupo tende a ser muito fiel a um time. Depois dos 

fanáticos, é o grupo de maior tendência a ir a eventos esportivos.  

• Star-struck spectators: Este grupo tende a acompanhar um(a) superstar mais do que 

um time ou um esporte. 

• Social Viewers: Este grupo de consumidores usa eventos esportivos in loco ou pela 

televisão para interação social, encontrar amigos, interagir com clientes ou parceiros 

de negócios etc. Não é necessariamente fiel a algum time e seus membros formam o 

grupo responsável por utilizar os serviços de hospitalidade corporativa nos eventos 

esportivos.  

• Opportunistic viewers: Este grupo consome esportes através dos canais tradicionais,  

como televisão, e só vai a um evento esportivo se for convidado por amigos. Só 
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procura informação sobre um esporte ou time se for perguntado. Seu consumo está 

limitado à bebida e comida nos eventos e talvez a uma compra de suvenir. Este grupo 

vê o esporte apenas como forma de entretenimento.    

• Sports indifferent: Este grupo só se interessa por eventos esportivos em que todos de 

uma comunidade estejam interessados, como por exemplo, a Copa do Mundo FIFA.  

 

 Os torcedores de futebol da Inglaterra foram classificados por Tapp e Clowes (1998) 

da seguinte forma: 

 

• Fanáticos: vão a todos os jogos do seu time, tanto em casa quanto fora. 

• Fiéis: vão à maioria dos jogos. 

• Fiéis intermitentes: sentem-se comprometidos e fiéis, porém circunstâncias da vida 

não os permitem a irem a mais jogos. Por exemplo, trabalho nos dias dos jogos, 

compromissos familiares, problemas financeiros etc.  

• Torcedores da “média”: o sucesso do time nas competições é o fator fundamental para 

este grupo ir ao estádio. Se o time não estiver jogando bem, deixarão de ir aos jogos.  

• Ocasionais: não são considerados torcedores de verdade e veem o jogo de futebol 

como mera forma de entretenimento.  

 

 Como se pode observar, a classificação apresentada pela A.T. Kearney (2003) 

diferencia os consumidores de esportes pela forma e grau de consumo. Já a classificação de 

Tapp e Clowes (1998) diferencia os torcedores somente pela frequência com que estes vão 

aos estádios.  

 Existem outras tipologias encontradas na pesquisa bibliográfica que exploram a 

motivação e o comportamento dos torcedores/fãs, mas que abordam pouco ou nada sobre as 

formas e a intensidade de consumo geradas pelas variáveis de motivação e comportamento. 

Questões relacionadas direta ou indiretamente ao assunto são tratadas pelos autores que se 

seguem.  

 Bauer et al. (2008) acreditam que o aumento da profissionalização e comercialização 

dos clubes e das ligas acarretou no crescimento da importância de se ter uma base de fãs para 

criação de vantagem competitiva para o time. Adamson, Jones e Tapp (2006) ressaltam a 

importância de se terem ações de Customer Relationship Management (CRM) para os clubes 

de futebol. Um dos principais objetivos dessa estratégia é aumentar a lealdade dos 
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consumidores. No futebol, existe a premissa de que estes são mais fiéis do que nas indústrias 

tradicionais. Essa premissa pode levar os clubes a menosprezar seus torcedores e a abusar de 

sua lealdade e fanatismo. 

 Lembre-se que Adamson, Jones e Tapp (2006) destacaram que a estratégia inicial de 

um programa de CRM para os clubes de futebol deve ser a segmentação. Os torcedores 

podem ser classificados de acordo com o seu valor para o clube, sua lealdade, suas 

necessidades físicas e psicológicas, além de suas características geodemográficas. A 

segmentação funciona muito bem quando a composição da torcida é heterogênea  

 Para a implementação das estratégias de marketing de um clube de futebol é 

necessário o uso do marketing direto e do database marketing. O primeiro explora a relação 

entre a organização e o consumidor, no entender de Tapp e Clowes (1998). Na visão de  

Masteralexis, Barr e Hums (1998), o database marketing é baseado na criação e 

administração de um banco de dados que contém informações demográficas sobre os 

consumidores. O processo de administração do banco de dados faz parte das ações integradas 

de marketing, que incluem promoções e vendas a segmentos específicos.  

 Discorrendo sobre o database marketing, Tapp e Clowes (1998) afirmam que é 

utilizado para a segmentação dos torcedores. Esta oferece uma estimativa do valor de cada 

torcedor para o clube, assim possibilitando a maximização no retorno sobre o investimento. 

Esse tipo de marketing também oferece oportunidades para que os clubes melhorem sua 

comunicação com seus torcedores, criem relacionamentos, aumentem a lealdade e 

customizem seus produtos para atender a diferentes necessidades. O Manchester United pode 

ser considerado um exemplo para este tipo de prática. De acordo com Hill e Vicent (2006), o 

clube analisa as necessidades dos seus torcedores de forma semelhante à realizada pelas 

grandes corporações.  

 

3.5. Fontes de Receitas 

 

3.5.1. Venda de ingressos e exploração de estádio 

 De acordo com Szymanski e Kuypers (2000), a venda de ingressos é a receita mais 

tradicional do futebol. Entretanto, com a evolução da exploração dos direitos de transmissão 

de jogos e da venda de produtos licenciados, essa receita teve sua importância diminuída. 

Além disso, a bilheteria é apenas uma das formas de receita que podem ser geradas na 

exploração dos estádios. Atualmente, os clubes costumam oferecer vários tipos de serviços 
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em seus estádios, desde simples lanches a serviços de hospitalidade corporativa. Os estádios 

também podem ser utilizados para atividades não relacionadas ao esporte. Por exemplo, na 

Inglaterra, a maioria dos clubes oferece suas instalações para conferências ou outros tipos de 

eventos corporativos. 

 Masteralexis, Barr e Hums (1998) afirmam que a venda ou aluguel de camarotes nos 

estádios formaram a fonte de receita de maior crescimento para os times profissionais dos 

Estados Unidos no início da década de 1990. O lucro com esse tipo de receita é grande, pois é 

uma atividade que consiste na cobrança de um valor “premium” . Os camarotes básicos são 

equipados com monitores de televisão, possuem banheiro privativo e oferecem serviço de 

bebida e alimentação. A capacidade, geralmente, varia de 12 a 24 pessoas. O pacote VIP 

ainda pode incluir vagas de estacionamento e acesso a outras áreas do estádio. Geralmente os 

camarotes são vendidos ou alugados a organizações que usam esse espaço para ações de 

hospitalidade corporativa como, por exemplo, entreter clientes importantes e recompensar 

funcionários de empresas. 

 Guenzi (2007) acredita que os clubes se tornam provedores de serviços ao incrementar 

a gama de serviços disponíveis em seus estádios. Ele lista uma série desses serviços, divididos 

em categorias, que podem ser oferecidos e explorados, como por exemplo: 

 

• Serviços periféricos: estacionamento, recepção e bilheteria 

• Serviços derivados do produto principal (partida de futebol) 

a) Serviços de entretenimento: museu do clube, cinema multiplex, playground 

para crianças, academia de ginástica. 

b) Alimentação: lanchonetes, pizzarias e restaurantes temáticos. 

c) Serviços comerciais: loja de produtos esportivos, megastore do clube e lojas 

de produtos não esportivos.  

 

 Richelieu, Lopez e Desbordes (2008) afirmam que os clubes que alugam estádios para 

realização de suas partidas perdem oportunidades de desenvolver ações de marketing, como 

naming rights, construção de lojas, museu, restaurantes etc. Isso demonstra a importância de 

se ter um estádio próprio.  

 Desde o início da década de 1990, várias organizações adquiriram o direito de colocar 

seus nomes e marcas em estádios e arenas. O valor e a duração de tal direito variam de acordo 

com os contratos realizados entre os proprietários do estádio e a organização compradora dos 
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direitos. Esse direito é conhecido como naming rights (MASTERALEXIS, BARR e HUMS, 

1998).   

 Segundo Madeiro (2007), a receita proveniente da venda de ingressos está crescendo 

no Brasil. Há uma tendência à elitização do público nos estádios, pois existe uma corrente de 

pensamento defendendo que os torcedores de maior poder aquisitivo devam formar o público-

alvo de uma partida de futebol. Assim sendo, o valor do ingresso de certos jogos chega a ser 

proibitivo a torcedores de baixo poder aquisitivo. Ele exemplifica que o valor do ingresso 

mais barato para um certo jogo da atual Copa Santander Libertadores (antes designada de 

“Copa” ou “Taça” Libertadores da América), em 2007 na cidade de São Paulo, chegou ao 

equivalente ao valor de 1/5 do salário mínimo da época.  

 O Campeonato Brasileiro de Futebol passou a ser disputado pelo sistema de pontos 

corridos a partir de 2003, abandonando as fórmulas que contavam com jogos eliminatórios de 

ida e volta, popularmente conhecidos como mata-mata. Segundo o jornal LANCE! (2009; 

2010), a média de público pagante aumentou 46% nos últimos sete anos, passando de 10.468 

pessoas por jogo em 2003 para 18.838 em 2009. Entre 2008 e 2009, o público pagante do 

Brasileiro cresceu 5,6%.  

 O aumento da média da rendas das partidas é ainda mais expressivo. Em 2004, a renda 

média por jogo era de R$ 95.212,04. A média de renda da última edição em 2009 foi de R$ 

331.625,82. O preço médio dos ingressos também aumentou, passando de R$ 8,81 em 2002 

para R$ 17,60 em 2009 (LANCE!, 2009).  

 A importância dessa receita para os clubes também cresceu. Segundo a Casual 

Auditores Independentes (2009), em 2006 e 2007 a receita de bilheteria representou 8% da 

arrecadação total dos clubes. Segundo o LANCE! (2010), esse número subiu para 11% em 

2008 e para 12% em 2009.  

 Apesar de a média de público do Campeonato Brasileiro de Futebol estar crescendo, 

ela ainda é muito inferior às médias obtidas nos grandes campeonatos da Europa. Por 

exemplo, o Flamengo, campeão da competição em 2009, obteve a melhor média: 40.036 

pagantes por jogo. O Manchester United, campeão inglês do mesmo ano, teve uma média de 

cerca de 75.300 pessoas por jogo. O espanhol Barcelona e o italiano Internazionale, também 

campeões nacionais, tiveram médias de 66.800 e 55.300, respectivamente. O alemão Bayern 

Munchen possui a impressionante taxa de ocupação de 100% no seu estádio, atingindo uma 

média de 69.000 (LANCE!,2009; DELOITTE,2010).  
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 De acordo com a Deloitte (2010), a receita gerada em dias de jogos nos estádios 

representou 26% do total da arrecadação dos 20 clubes mais rentáveis do futebol europeu na 

temporada 2008-09. Somente o Manchester United arrecadou mais de € 127 milhões com 

venda de ingressos e outros serviços oferecidos nos dias dos seus jogos.  

 Szymanski e Kuypers (2000) listam uma série de fatores que influenciam o público 

pagante nas partidas de futebol: incerteza do resultado; qualidade dos times e do estádio; 

preço dos ingressos; disponibilidade e preços de outras atividades de lazer.  

 Foram realizados alguns estudos sobre as variáveis que influenciam a quantidade de 

público nas partidas dos campeonatos brasileiros. Santana e Silva (2009) analisaram os 

fatores que determinaram o número de pessoas que assistiram aos jogos do Campeonato 

Brasileiro de Futebol de 2007 nos estádios. Eles concluíram que vários fatores influenciaram 

a demanda nas partidas, como: importância do jogo, que pode ser avaliada pela diferença de 

pontos entre o líder da competição e os clubes participando da partida; a capacidade do 

estádio; se a partida é um clássico local; a rodada na qual a partida acontece etc. Eles também 

concluíram que a demanda não é sensitiva ao preço do ingresso. O aumento de 1% no valor 

deste acarretaria na redução de apenas 0,27% do público pagante. Ou seja, os clubes poderiam 

aumentar o preço dos ingressos, assim aumentando o valor de sua receita. 

 Madalozzo e Villar (2009) também estudaram as variáveis que influenciaram o 

público nos estádios no Campeonato Brasileiro de Futebol no período entre 2003 e 2006. Eles 

concluíram que os clubes não maximizam suas receitas de bilheteria, pois o processo de 

precificação dos ingressos concentra-se na parte inelástica da curva de demanda.  

 Em 2007, a empresa Golden Goal Sports Ventures analisou 13.238 partidas dos 

campeonatos brasileiros entre 1971 e 2006. O estudo concluiu que a demanda é inelástica ao 

preço nas partidas de maior importância, porém foi verificado que há elasticidade nas partidas 

de menor relevância.  

 Essa premissa pode ser atestada no futebol inglês. Segundo Lonsdale (2004), o preço 

para as partidas de melhor nível na Inglaterra aumentou cerca de 8% ao ano entre o final da 

década de 1980 e 2004. Entretanto, a média de público passou de 20.776 espectadores em 

1990 para 34.448 na temporada de 2001-02.  

 Vender carnês contendo ingressos para todos os jogos da temporada é uma prática 

comum na Europa e nos Estados Unidos. Esse tipo de venda ajuda a formar uma relação com 

um público regular. Alguns clubes no Brasil já começaram a adotar esta prática. Entretanto, 

ela ainda representa apenas uma pequena fração de suas receitas. O aumento de público nos 
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estádios pode gerar novos fluxos de receitas baseados em atividades que vão desde catering a 

venda de bens e serviços (SOMOGGI, 2007).  

 Madalozzo e Villar (2009) criticam a forma pela qual os clubes vendem seus 

ingressos, classificando-a como fraca. Deveria haver um maior número de pontos de venda, 

além da venda pela Internet. Isso poderia alavancar o número de ingressos vendidos para as 

partidas. Segundo os autores, houve um aumento do público nas partidas em que ocorreu uma 

promoção comercial da Nestlé, em 2005 e 2006, quando o consumidor trocava embalagens 

dos produtos da Companhia por ingressos para certos jogos do Campeonato Brasileiro de 

Futebol. Os mesmos autores concluíram que a motivação principal pela troca por ingressos 

não foi o custo mais baixo de aquisição e sim a conveniência de se obtê-los em outros pontos 

de venda. Os pontos principais de venda de ingressos são os estádios, e muitos torcedores 

possuem dificuldades de acesso até os locais de venda.  

 De acordo com Brunoro e Afif (1997), uma série de ações poderia ser realizada para 

aumentar o público e valor das receitas geradas por uma partida de futebol. Essas ações 

abrangeriam desde um maior controle sobre a torcida dentro e fora dos estádios, visando à 

diminuição da violência, até a construção de camarotes VIPs equipados com aparelhos de 

televisão, ar-condicionado e serviços de alimentação. Além disso, outros tipos de promoções 

deveriam incentivar o torcedor a adquirir seu ingresso com antecedência e até carnês para a 

temporada completa.  

 Segundo Alvito (2007), a televisão também pode ser responsabilizada pela falta de 

público nos estádios brasileiros. Os jogos são programados para horários mais convenientes 

para o Grupo Globo de Telecomunicações, que detém os direitos de transmissão das 

competições. Alguns jogos durante a semana são programados para depois do fim das novelas 

noturnas, aproximadamente às 21:45 horas. Não existem esquemas especiais de transporte ou 

segurança para os torcedores que comparecem a essas partidas e retornam aos seus lares tarde 

da noite. Até os jogos dominicais tiveram seus tradicionais horários alterados de 17 horas para 

16 ou para 18:10 horas.  

 Conforme Gonçalves e Carvalho (2006), os clubes brasileiros já não são tão 

dependentes da receita de bilheteria. Ela continua sendo uma fonte de receita importante, 

principalmente para os clubes de maiores torcidas. Entretanto, a lógica de mercado gerou 

novas fontes de receita advindas de contratos de marketing, televisão, patrocínios etc.  

 Por outro lado, os mesmos autores afirmam que os clubes brasileiros estão 

encontrando novas formas de explorar os seus estádios, através da criação de arenas multiuso. 
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Nesse tipo de arena, há a oferta de outros serviços, como lojas, restaurantes e bares abertos ao 

público em geral e não somente aos espectadores em dias de jogos.  

 

3.5.2. Televisão e Novas Mídias 

 

 Whannel (1992) apud Mason (1999), afirmou que a televisão talvez tenha sido a maior 

causa do crescimento dos esportes profissionais. Para Andreff (2008), a transmissão de 

eventos esportivos se tornou global e muitos deles são transmitidos para mais de 170 países. 

O futebol é o esporte que possui a maior cobertura televisiva.  

 A primeira transmissão de um jogo ao vivo pela televisão aconteceu na Inglaterra, em 

1937, na final da Football Association Cup (FA Cup), entre os times Sunderland e Preston, e 

teve uma audiência estimada em 10 mil pessoas (SZYMANSKI e KUYPERS, 2000).  

 O crescimento do futebol na televisão começou nas décadas de 1950-60. Em 1956 a 

Radio Televizione Italiana (RAI) começou a transmitir jogos do Campeonato da Itália. Em 

1958, a Copa do Mundo FIFA na Suécia foi transmitida ao vivo para vários países. O intuito 

inicial das transmissões de jogos de futebol pela televisão era fazer com que os torcedores que 

não conseguiam ingressos para os jogos pudessem assistir a eles (McGILL, 2001).  

 Esporte e televisão possuem um relacionamento simbiótico. Os programas esportivos 

são bastante atraentes para os anunciantes, assim gerando o interesse das emissoras em 

adquirir os direitos de transmissão dos eventos mais importantes. Por outro lado, a exposição 

do esporte gera promoção e pode atrair novos fãs. Grande parte do crescimento da televisão 

por assinatura a cabo nos anos 1980 e via satélite nos anos 1990 nos Estados Unidos e na 

Europa pode ser creditada à disponibilidade de programas esportivos para os assinantes 

(MULLIN, HARDY e SUTTON, 2000).   

 As redes de televisão que possuem os direitos de transmissão de uma liga influenciam 

a programação dos jogos para atrair uma audiência maior e aumentar o valor dos comerciais. 

A televisão também influencia a colocação da publicidade estática nos estádios. Quanto mais 

visível for a placa de publicidade, maior é o preço cobrado (SCHAFF, 1996). E quanto maior 

for a audiência de um evento, maior será o valor cobrado aos anunciantes para espaços 

publicitários antes e durante as partidas (ANDREFF, 2008). 

 A natureza da transmissão esportiva na televisão mudou muito nos últimos anos. Os 

valores dos direitos de transmitir os eventos mais atraentes aumentaram muito. A grande 

competição entre as redes de televisão pelos direitos de transmissão acarretou no aumento dos 
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preços destes. Para viabilizar a aquisição de tais direitos, as empresas precisam obter altas 

audiências, aumentar o seu número de assinantes ou gerar renda através do sistema de pay-

per-view (HELLAND e SOLBERG, 2007). Este sistema permite que as empresas detentoras 

dos direitos de transmissão obtenham maiores receitas em cada partida (SZYMANSKI e 

KUYPERS, 2000). 

 A introdução da televisão digital na Europa acarretou no aumento da importância das 

transmissões de eventos esportivos. A compressão digital permite que a companhia transmita 

dez vezes mais canais na mesma banda do que no sistema analógico. Algumas empresas que 

possuíam monopólio do serviço de televisão por assinatura passaram a ter competidores. 

Possuir os direitos de transmissão de jogos de futebol passou a ser visto como uma vantagem 

competitiva (ROBERTSON, 2004).  

 Esse mesmo autor acrescenta que o futebol é um produto extremamente atraente para 

televisão. Por isso, as redes pagam cada vez mais a fim de poder oferecer este produto aos 

seus telespectadores e /ou assinantes. O esporte é usado para atrair assinantes para televisão 

paga e anunciantes dispostos a expor suas marcas e / ou comerciais durante a exibição das 

partidas. A televisão usa o futebol como vantagem competitiva para maximizar suas receitas.  

 O avanço da tecnologia digital foi responsável pela diversificação dos tipos de mídia 

envolvidas na indústria do esporte. Tal tecnologia está alterando a forma como os esportes são 

produzidos, “entregues” e consumidos. Alguns tipos de tecnologia de novas mídias são: 

Internet banda-larga, sítios eletrônicos, televisão interativa, televisão de alta-definição e 

plataformas de comunicação móveis e sem-fio. As novas plataformas de mídia conseguem 

oferecer ao público novos conteúdos, interatividade, melhores imagens e resoluções a um 

preço acessível (SANTOMIER, 2008).  

 Andreff (2008) afirma que as novas formas de comunicação como a Internet e a 

telefonia móvel permitem que as imagens de eventos esportivos sejam transmitidas a qualquer 

hora e para qualquer pessoa no planeta.  

 Conforme Hill e Vincent (2006), a Internet provê aos torcedores acesso às atividades 

do clube. Este pode possuir sítios eletrônicos para divulgar informações e utilizá-los como 

canais de venda para seus produtos. A tecnologia alterou a relação clube-torcida. Tal alteração 

oferece oportunidades para vendas e outras ações comerciais.  

 O serviço MU Mobile, do Manchester United, pode ser considerado um exemplo de 

uso de novas mídias. Esse serviço oferece conteúdos de vídeo, informações através de texto e 
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até jogos eletrônicos para os aparelhos de telefonia móvel dos seus torcedores (REIGN, 

KOTLLER e SHIELDS, 2006).  

 A forma e os valores em que os direitos de transmissão são negociados variam de país 

para país. Na Inglaterra, os direitos de transmissão de um limitado número de partidas do 

campeonato nacional são comercializados pela liga para uma rede de televisão, e os clubes 

não podem vender nenhum direito individualmente. Até os direitos de “melhores momentos” 

são vendidos. Na Espanha e na Itália, os clubes de futebol possuem autonomia para negociar 

seus contratos individualmente. Entretanto, na Itália, nenhuma rede pode adquirir os direitos 

de mais de 70% das partidas transmitidas ao vivo (CAVE e CRANDALL, 2001).  

 De acordo com Szymanski e Kuypers (2000), a prática inglesa de permitir a 

transmissão de apenas um número limitado de jogos é baseada na preocupação de que as 

transmissões diminuam o público nos estádios, apesar de não haver evidências claras sobre 

esse impacto negativo. Entretanto, a transmissão pode sim afetar negativamente, caso o jogo 

seja agendado para um horário que satisfaça à emissora, porém não seja tão conveniente para 

os torcedores.  

 Uma das questões mais polêmicas sobre o relacionamento da televisão com o futebol é 

o fato de redes de televisão serem proprietárias de clubes e assim terem maior poder de 

negociação nos contratos dos direitos de transmissão. Entretanto, a legislação europeia não 

permite que uma empresa seja proprietária de mais de um time entre os que disputam a 

mesma competição (CAVE e CRANDALL, 2001). 

 No Brasil, os clubes vendem, através do Clube dos Treze, os direitos de transmissão 

do Campeonato Brasileiro de Futebol para televisão aberta, televisão por assinatura e por pay-

per-view para o Grupo Globo de Telecomunicações. O contrato também contempla os valores 

relativos à comercialização de placas de publicidade estática ao redor do campo de jogo. A 

receita gerada pela venda é dividida entre os clubes, sendo que os mais populares recebem 

cotas maiores.  

 Entretanto, segundo Ayres (2009), os valores dos direitos do Campeonato Brasileiro 

de Futebol para televisão aberta e fechada, telefonia e transmissões internacionais estão 

aumentando. O valor anual desses direitos é de quase meio bilhão de reais. Os clubes que 

mais arrecadam são Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Em 2008, eles 

receberam R$ 21 milhões cada pela venda desses direitos. Em 2009, esse valor atingiu R$ 

30,5 milhões. Para os clubes de menor expressão esse valor é de R$ 16,5 milhões anuais.  
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 Por outro lado, Gonçalves e Carvalho (2006) apontam que a relação com a rede de 

televisão apresenta um lado negativo, como a subordinação das datas e horários dos jogos à 

grade de programação da emissora. Tal subordinação interfere diretamente na presença do 

público, acarretando uma diminuição deste, principalmente quando os jogos são transmitidos 

para as cidades onde estão sendo realizados.  

 Conforme o jornal LANCE! (2009), as vendas de pacotes pay-per-view para o 

Campeonato Brasileiro de Futebol vêm aumentando anualmente. Em 2005, foram vendidos 

275 mil pacotes para a Série A, enquanto que em 2009 há estimativa de que o número de 

vendas tenha atingido cerca de 675 mil. Para a Série B, este número passou de 38 mil em 

2005 para uma estimativa de mais de 101 mil pacotes em 2009. Provavelmente, as 

participações dos grandes clubes Corinthians e Vasco na Série B em 2008 e 2009 foram as 

grandes responsáveis por alavancar o número de vendas.  

 Segundo a Casual Auditores Independentes (2009), em um estudo sobre 21 clubes 

brasileiros, a receita proveniente da venda dos direitos de transmissão representou 29% do 

total das receitas em 2006. Este número caiu para 22% em 2007 e subiu para o patamar de 

24% em 2008. Atualmente, a comercialização dos direitos de transmissão é a fonte de receita 

principal dos grandes clubes. Ela representou 27% do total das receitas em 2009 (LANCE!, 

2010).   

 

3.5.3. Patrocínio 

 

 Para McGill (2001), uma das formas das empresas se envolverem com o futebol é  

através do patrocínio de clubes, eventos, bolas de jogo e até do uniforme dos árbitros. Os 

uniformes dos clubes expõem logomarcas de empresas, tanto multinacionais quanto locais.  

 Cardia (2004) define “patrocínio” como  

 

 “uma relação de troca entre patrocinador e patrocinado, em que o primeiro investe de 

forma tangível (bens, serviços ou dinheiro) na organização ou celebração de um evento ou 

indivíduo, e recebe em troca espaços e facilidades para difundir mensagens a um público mais 

ou menos determinado com a intenção de fazer promoção, criar goodwill, boa imagem ou 

vendas.” 
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 Schaff (2004) declara que o patrocínio é “o mecanismo que apoia e sustenta a indústria 

do entretenimento esportivo.” Para ele, a indústria esportiva chegou ao atual estágio 

financeiro devido à eficiente análise e implementação de patrocínios.  

 Os primórdios do patrocínio no futebol podem ser datados do final do século XIX e 

início do século XX. Atualmente, patrocínio e propaganda são fontes de receita muito 

importantes para os clubes de futebol. Patrocinadores se interessam por se envolver tanto com 

clubes quanto com competições. Empresas de material esportivo competem para patrocinar 

clubes e assim ter acesso ao lucrativo mercado de produtos licenciados, que tem como seu 

produto mais atraente as réplicas dos uniformes. Além disso, há outras oportunidades de 

propaganda disponíveis para empresas, como placas de publicidade estática ao redor do 

campo, nos programas dos jogos ou nos ingressos (SZYMANSKI e KUYPERS, 2000).  

 De acordo com Campos e Roman (2008), no final da década de 1970 a FIFA autorizou 

a exposição, nos uniformes, das marcas dos fornecedores de material esportivo e 

comercialização de espaços publicitários.   

 O início do patrocínio de clubes no futebol brasileiro aconteceu na década de 1980. A 

atividade começou com certa resistência por parte dos dirigentes e dos torcedores. Entretanto, 

esse novo fluxo de receitas não poderia ser ignorado por muito tempo, e estampar marcas nos 

uniformes se tornou prática comum entre os clubes de futebol. As primeiras firmas de 

marketing esportivo no Brasil surgiram com o aumento da prática do patrocínio no futebol, 

com o objetivo de mensurar o valor real da exposição das marcas na mídia espontânea 

(BRUNORO e AFIF, 1997).  

 Atualmente, o patrocínio é uma fonte de receita muito importante para os clubes e uma 

séria prática de marketing para as empresas. Hoje, os clubes possuem diversas fontes de 

patrocínio e isso deve ser encarado como um relacionamento interorganizacional, entre 

empresa patrocinadora e clube patrocinado. Há a necessidade de o clube desenvolver uma 

gama de relações com seus patrocinadores. Os tipos de relação atuais são muito diferentes 

daqueles dos primórdios do patrocínio, quando os clubes eram patrocinados por empresas 

locais, que, na maioria dos casos, buscavam apenas apoiar o time da respectiva localidade 

(BUHLER, HEFFERNAN e HEWSON, 2007).  

 De acordo com Santomier (2008), um patrocinador necessita ativar o seu patrocínio 

através de alguns canais de marketing. Para maximizar o potencial da ação de patrocínio, uma 

empresa gasta o dobro do valor utilizado para adquirir o direito de utilizar esse tipo de 

propriedade comercial do clube.  
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 Existem empresas especializadas e metodologias próprias para a mensuração da 

exposição das marcas dos patrocinadores para as diferentes formas de mídia. A principal 

metodologia consiste no cálculo do tempo (exposição na televisão) e espaço (exposição nas 

mídias impressas e eletrônicas) da exposição da marca do patrocinador. Ao resultado obtido 

neste cálculo é atribuído um valor monetário baseado no valor que seria gasto para obter a 

“mesma” exposição através da publicidade tradicional, ou seja, de anúncios publicitários 

(CARDIA, 2004). 

 Schaff (2004) elaborou uma lista com objetivos das organizações que utilizam o 

patrocínio esportivo:  

 

• Atingir audiências através dos vários canais de mídia, nacionais ou regionais.   

• Construir a identidade da marca com publicidade estática on site ou através de 

naming rights.  

• Realizar sampling de um produto ou serviço provendo a experiência de uso 

para novos usuários, visando à conversão destes.  

• Recompensar funcionários e criar programas de incentivo. 

• Criar parcerias com outras empresas patrocinadoras.  

• Integrar seu produto ao evento.  

• Melhorar sua base de dados de clientes. 

• Vender o produto através das lojas de concessão.  

 

 Gonçalves e Carvalho (2006) afirmam que as empresas que investem em patrocínio 

nos clubes de maiores torcidas, possuidores de relevância no cenário nacional e até 

internacional, obtêm retorno do investimento através de ganhos de mercado.  

 Existem dois tipos principais de patrocinadores de um clube de futebol. Um desses 

tipos é composto pelas empresas que pagam uma certa quantia para exporem suas marcas nos 

uniformes de jogo e treino, backdrops, placas de publicidade nos estádios e locais de treino  

etc. Neste trabalho, este tipo de patrocinador será chamado de “patrocinador corporativo”.  

Em muitos clubes há mais de um patrocinador corporativo. A forma de exposição e os valores 

investidos variam de contrato para contrato. Os clubes mais populares e com maior exposição 

na mídia arrecadam mais com patrocínio.  

 O outro tipo principal de patrocinador é composto pelas empresas que fornecem o 

material esportivo e pagam certa quantia para realizarem esta atividade. O patrocinador do 
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material esportivo se beneficia de duas formas principais: exposição da marca e venda de 

produtos licenciados. Ele vende réplicas dos uniformes, camisas temáticas e demais produtos 

com a marca do clube.  

 Esse tipo de patrocinador também possui um papel híbrido em relação ao futebol. Ao 

mesmo tempo em que é um consumidor e paga para poder expor sua marca, utiliza a marca do 

clube para vender seus produtos, assim atuando como produtor de produtos do futebol.   

 O avanço da tecnologia está proporcionando novas oportunidades e formas de 

patrocínio. Por exemplo, a telefonia móvel oferece uma gama de formas para a empresa 

atingir seu público-alvo através do patrocínio. Parcerias com operadores de telefonia celular 

permitem à empresa oferecer toques personalizados, papéis de parede, votações, concursos  

etc. Todas essas atividades podem fazer parte do processo de ativação de um patrocínio. 

Quanto mais conteúdo esportivo estiver disponível nas plataformas digitais, maior será o 

número de oportunidades para o uso do patrocínio esportivo (SANTOMIER, 2008).  

 De acordo com o LANCE! (2010), as receitas de patrocínio estão crescendo no futebol 

brasileiro e atualmente representam 16% da receita total dos grandes clubes. Esse tipo de 

arrecadação representava 11% e 12% em 2007 e 2008 respectivamente. Entre 2008 e 2009 ele 

obteve uma taxa de crescimento de 45%. 

 

 

3.5.4. Marca e Produtos Licenciados 

 

 Reign, Kotller e Shields (2006) afirmam que cada vez mais organizações estão 

percebendo a importância de administrarem suas instituições como marcas. Isto pode ser 

atribuído à extrema competição existente no mercado e à necessidade de se diferenciar. Na 

indústria esportiva, esse cenário não é diferente. Esses autores acreditam que clubes podem 

transformar-se em marcas, oferecendo aos fãs uma experiência diferenciada. Entretanto, para 

que a marca se mantenha competitiva, ela não pode ser dependente da performance esportiva. 

A construção de uma marca mantém a instituição conectada aos seus torcedores, independente 

de vitórias ou derrotas.  

 Para Bauer, Stokburger-Sauer e Exler (2008), o estabelecimento de uma base leal de 

torcedores se tornou um fator essencial para a criação de vantagem competitiva para os 

clubes, devido ao aumento da profissionalização e comercialização dos esportes. A construção 

de uma marca forte é uma forma de se obter a preferência e lealdade dos consumidores. Essa 
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construção é baseada em crenças únicas e positivas sobre o clube. Por exemplo, os clubes de 

futebol da Europa Continental estão começando a perceber a importância da administração de 

suas marcas, visando ações de marketing para explorar o mercado asiático. 

 Nas condições atuais do mercado da indústria esportiva, o objetivo da 

internacionalização é transformar mercados estrangeiros em fontes de receita (SCHAFF, 

2004).  

 Richelieu, Lopez e Desbordes (2008) acreditam que a internacionalização dos esportes 

é uma realidade, aumentando a exposição na mídia e atração de fãs espalhados pelo mundo. 

Assim sendo, as marcas de alguns times estão transportando-se para fora de seus esportes e 

mercados locais.  

 Mason (1999) afirma que o mercado global fez com que os esportes se tornassem 

menos presos a lugares específicos. Os fãs podem acompanhar seus times favoritos sem 

estarem perto de suas sedes. O avanço tecnológico como a Internet e a televisão por assinatura 

via satélite catalisaram esse processo.  

 De acordo com Hill e Vincent (2006), a criação e manutenção de uma marca global 

exigem exposição constante. O fator que mais influencia o desenvolvimento da marca é o 

sucesso dentro de campo por períodos seguidos. Para obter tal sucesso, é necessário 

estabelecer uma cultura corporativa. Outro fator que ajuda o desenvolvimento da marca de um 

clube de futebol é a habilidade deste de renovar o interesse do público através do 

desenvolvimento e aquisições de novos jogadores.  

 Existem várias formas de a marca de um clube competir globalmente e atingir vários 

mercados internacionais. Algumas delas são: parcerias com empresas e times locais; turnês e 

competições em campeonatos em países estrangeiros; contratação de atletas famosos 

procedentes do mercado que se espera atingir; posse de um sítio eletrônico na língua local. 

(RICHELIEU, LOPEZ e DESBORDES, 2008).  

 De acordo com Neto e Carvalho (2006), a gestão das marcas dos clubes brasileiros 

ainda é precária. Estes não conseguem explorar o grande potencial de suas conhecidas marcas. 

A falta de uma gestão profissional acarreta na perda de negócios para os clubes. A marca 

deveria ser gerida como o principal ativo de um clube ao invés dos estádios e dos jogadores. 

 Cardia (2004) define o licenciamento como o “mecanismo pelo qual uma indústria 

adquire o direito de uso de determinada marca, logotipo, mascotes ou slogans para colocar em 

um produto de sua fabricação em troca do pagamento de royalties.” 
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 Schaff (1995) afirma que a indústria de produtos licenciados é uma fonte de receita 

bilionária para a indústria esportiva. A gama de produtos que podem ser licenciados é enorme. 

As empresas que obtêm o licenciamento assumem toda a tarefa de produzir, embalar, 

distribuir e vender os produtos. O licenciador (clube ou liga) não assume nenhum custo ou 

risco e se mantém focado na sua atividade principal, que é o entretenimento.  

 Um produto licenciado utiliza a marca de uma entidade esportiva, mas é produzido por 

uma empresa independente sob contrato com a instituição detentora do nome, logotipo etc. 

Existem inúmeras categorias de produtos licenciados que variam desde réplicas dos uniformes 

a jogos de video game, de abridores de garrafa até cartões de crédito. A empresa licenciada 

assume todos os riscos, bem como a logística de produção e distribuição dos produtos 

(MULLIN, HARDY e SUTTON, 2004).  

 As taxas de royalties nos Estados Unidos variam, geralmente, entre 6% e 10% das 

vendas brutas a preço de atacado e não em cima do preço pago pelo consumidor. (MULLIN, 

HARDY e SUTTON, 2004). No Brasil, o clube pode exigir um pagamento mínimo, um valor 

fixo adiantado e as taxas de royalties podem variar de acordo com o valor agregado do 

produto (CARDIA, 2004).  

 As indústrias do cinema e do esporte são os dois maiores mercados mundiais de 

licenciamento. A marca de um clube ou liga aumenta o valor agregado do produto e o deixa  

mais desejado pelo público-alvo. Os produtos licenciados mais tradicionais do futebol são as 

réplicas dos uniformes das equipes, seguidas pelos bonés. O Barcelona possui cerca de 2.200 

itens licenciados. O maior obstáculo ao crescimento dessa atividade no nosso país é a 

pirataria. (CARDIA, 2004). Silva e Campos Filho (2006) afirmam que a pirataria é 

responsável por 12% do faturamento esportivo. Campos e Roman (2008) acreditam que a 

grande barreira no combate a ela é o fato de os clubes oferecerem produtos licenciados a 

preços não condizentes com o poder aquisitivo dos consumidores brasileiros.  

 O torcedor pode expressar a sua relação com o clube através da compra de produtos 

licenciados. O uso desses é uma forma de diferenciar o torcedor de um clube dos torcedores 

de outros clubes, além de aumentar sua identificação com outros torcedores do mesmo time. 

(COSTA, ROCHA e OLIVEIRA, 2008). 

 Dolles e Soderman (2005) exemplificam a importância da receita de produtos 

licenciados no futebol, com a transferência do jogador inglês David Beckham, do Manchester 

United para o Real Madrid em 2003. O clube espanhol aproveitou-se da grande popularidade 

do jogador nos países asiáticos para lucrar com a venda de produtos.  
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 As ligas e os clubes possuem três principais estratégias para maximizar a lucratividade 

das atividades de licenciamento (SCHAFF, 1995; CARDIA 2004): 

 

• Modificação de designs: mudança das cores e forma dos uniformes e produtos, 

utilização de uniformes retrô e desenvolvimento de um programa permanente 

de novidades. 

• Criação de novas categorias: adição de novos produtos, empresas licenciadas e 

veículos de venda, assim como realização de promoções.  

• Expansão de mercados: exploração de outros mercados no país, fora da cidade-

sede do clube, e de mercados em outros países,  internacionalizando a marca.  

 

 De acordo com Melo Neto (2003), a ação pioneira de licenciamento para os clubes 

brasileiros aconteceu no final da década de 1980, quando o Clube dos Treze assinou um 

contrato com a Dover Indústria e Comércio. O objetivo era comercializar produtos com as 

marcas dos clubes utilizando as bancas de jornal como canal de distribuição. Os clubes 

receberiam uma taxa de royalties de 6%.  

 

3.5.5. Transferência de Jogadores 

 

 A Lei Nº 9615/98, de 24 de março de 1998, mais conhecida como “Lei Pelé”, 

extinguiu o passe, que era o vínculo entre clube e jogador, mesmo após a vigência do contrato 

entre as partes. O clube possuía o passe do jogador. Assim sendo, os atletas eram 

propriedades do clube. Atualmente, os chamados “direitos federativos” possuem um papel 

similar ao antigo passe. Os direitos federativos são o vínculo entre o clube e o atleta e 

constituem objetos de negociação entre clubes, empresários e jogadores. Apesar de não ter 

validade jurídica, empresários adquirem direitos federativos de jogadores para lucrarem com 

futuras transferências (RODRIGUES, 2008).  

 Silva e Campos Filho (2006) definem a venda de jogadores como a “cessão dos 

direitos federativos do atleta durante a vigência do contrato”. 

 A transferência de jogadores continua sendo a principal fonte de recursos para muitos 

clubes. Segundo a empresa Deloitte (2006), a receita obtida com a transferência representou 

30% do total das receitas dos clubes brasileiros em 2005. Segundo a empresa Casual 

Auditores Independentes (2009), um estudo realizado em 21 clubes do Brasil indicou que esse 
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valor atingiu 23% em 2006, 34% em 2007 e 28% em 2008. Após a queda de importância da 

transação no ano de 2006, a transferência de atletas voltou a ser a fonte mais rentável para os 

clubes em 2008.  

 O panorama mudou em 2009, quando esse tipo de receita foi responsável por 21% da 

arrecadação total dos grandes clubes brasileiros, sendo ultrapassado pelas cotas de direitos de 

transmissão de jogos. O clube brasileiro que mais arrecadou com a transferência de jogadores 

em 2009 foi o Internacional, com R$ 60,4 milhões. O Cruzeiro foi o segundo, obtendo R$ 

46,2 milhões (LANCE!, 2010).     

 De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), 1085, 1176 e 1017 

jogadores se transferiram para o exterior em 2007, 2008 e 2009 respectivamente.  

 Silva e Campos Filho (2006) alertam que os clubes devem entender que o modelo 

baseado nesse tipo de receita não é mais sustentável. Qualquer outra agremiação pode 

contratar o jogador após o termino de seu contrato sem qualquer tipo de compensação para o 

antigo clube. 

 

3.6. O Papel do Estado  

 

 Devido ao aumento da atividade econômica do futebol, o Estado passou a ter uma 

participação mais efetiva e rígida, cumprindo papéis variados como legislador, regulador, 

financiador e executor de políticas esportivas (CARVALHO, GONÇALVES e 

ALCÂNTARA, 2005).  

 O futebol francês pode ser considerado um bom exemplo de regulação. Com o 

aumento de seus recursos financeiros durante as décadas de 1980-90, se fez necessária a 

criação de mecanismos de regulação do esporte. O órgão Diréction Nationale du Controle de 

Gestion (DNCG) foi criado como uma instituição independente para analisar as finanças dos 

clubes franceses. O objetivo é evitar que qualquer clube declare falência no meio da 

competição. A função do Estado é auditar as informações submetidas ao DNGG. Um auditor 

do Governo examina as informações financeiras dos clubes de acordo com as práticas 

contábeis específicas para o futebol, nos termos da lei que foi criada pelo Estado. 

(DESBORDES, 2007) 

 Na Espanha, o Estado teve participação fundamental na reestruturação financeira dos 

clubes. A Liga de Fútbol Profesional (LFP) foi criada no início da década de 1980 como parte 

da Real Federación Española de Fútbol. Nessa época, muitos clubes de futebol estavam 
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altamente endividados. Através de uma negociação com o Governo, foi criado o primeiro 

plano de saneamento. Os clubes deviam ao Governo cerca de € 124 milhões. Ficou acordado 

que a LFP teria que garantir o pagamento da dívida, usando 2,5% da receita proveniente da 

loteria esportiva (ASCARI e GANEPAIN, 2006).  

 Em 1990, o Governo espanhol criou a Ley del Desporte para regular a estrutura legal 

dos clubes de futebol profissional. O objetivo da Lei foi transformar os clubes em Sociedades 

Anónimas Desportivas (SAD), ou seja, que se transformassem em sociedades anônimas de 

capital fechado. A Lei também criou normas para essa transformação, como por exemplo: 

 

• Apenas cidadãos ou companhias espanholas podem ser acionistas. 

• Nenhum acionista, pessoa física ou jurídica, pode ter mais de 1% das ações de 

dois clubes diferentes. 

• Qualquer mudança na composição dos acionistas deve ser informada à Liga de 

Fútbol Profesional (LFP). 

• O procedimento contábil deve seguir os padrões normais de uma sociedade 

anônima de capital fechado.  

• Os dirigentes são responsáveis por danos causados aos acionistas, de acordo 

com as leis privadas e comerciais vigentes.  

• As SAD não podem pagar dividendos até que acumulem capital suficiente que 

se atinja a metade do valor das despesas realizadas nos três últimos exercícios 

fiscais. (ASCARI e GANEPAIN, 2006) 

 

 Os clubes que possuíam capital positivo na temporada de 1985-86 não precisaram  

transformar-se em SAD. Apenas o Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao e Osasuna se 

livraram desta obrigação. Junto com a Ley del Deportes foi implantado o segundo plano de 

saneamento para socorrer os clubes que possuíam dívidas. Toda a dívida relativa a encargos 

públicos foi repassada para a Real Federación Española de Fútbol. A LFP passou a receber 

7,5% da receita proveniente da loteria para pagar as dívidas dos clubes. A Lei sofreu 

alterações posteriormente; entretanto, os clubes receberam cerca de € 194 milhões para 

quitarem suas dívidas e sobreviverem (ASCARI e GANEPAIN, 2006).  

 Na Inglaterra, o Estado também teve participação fundamental na reestrutura do 

futebol local. Em 1989, noventa e seis pessoas morreram no Hillsborough Stadium, na cidade 

de Sheffield, Inglaterra, que estava superlotado para a semi-final da FA Cup, entre o 
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Liverpool e o Nottingham Forest. Esse desastre foi rigorosamente analisado pelas autoridades 

inglesas e alterou a estrutura dos estádios ingleses para sempre.  

 O Lord Justice Taylor elaborou um relatório que ficou conhecido como Taylor Report. 

O relatório apontou inúmeras recomendações para tornar os estádios seguros, como, por 

exemplo, o fim dos alambrados e o estabelecimento de 100% de assentos. O governo inglês 

acatou as recomendações e as transformou em lei, obrigando todos os clubes a adaptarem seus 

estádios às novas regras. A modernização destes revolucionou o futebol inglês, aumentando 

as receitas de bilheteria (SZYMANSKI e KUYPERS, 1999).  

 No Brasil, o Estado supostamente possuía um forte poder de regulamentação sobre o 

futebol. Em 1976, foi sancionada a Lei Nº 6.354, conhecida como “Lei do Passe”, que 

regulava o vínculo do jogador com o clube. 

 Em 1993, foi criada a Lei Nº 8.672, denominada de “Lei Zico”. Segundo Pimenta 

(1999; 2000) apud Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2005), a Lei acabou com o modelo 

intervencionista do Estado nas confederações, federações e clubes, promovendo maior 

autonomia e liberdade nos contratos entre clubes e jogadores, e permitindo a criação de 

clubes-empresa.  

 Para Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2005), a Lei Zico abriu espaço no âmbito legal 

para a introdução de uma lógica de mercado, visando à maior comercialização do esporte e 

adequação de modelos de gestão para exploração econômica.   

 Assim, a Lei Zico criou espaço na legislação brasileira para a modernização do 

futebol, permitindo aos clubes a oportunidade de se transformarem em empresas. Não era, 

porém, uma lei impositiva e quase nenhum clube utilizou o direito de se transformar em 

empresa. A Lei também permitiu que os clubes explorassem os jogos de bingo para 

aumentarem suas receitas. 

 Em 1998, o passe foi extinto pela mencionada Lei Pelé. Segundo Silva e Campos 

Filho (2006), essa lei “influenciou diretamente a geração de caixa dos clubes brasileiros, que 

até então, tinham como principal fonte de receita, a venda de jogadores.” 

 A Lei Pelé supostamente obrigava os clubes a se transformarem em sociedades 

comerciais e deu continuidade ao processo de transformação do aparato legal do futebol. 

(CARVALHO, GONÇALVES e ALCÂNTARA, 2005).  

 Através da Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000, a obrigatoriedade de transformação 

dos clubes em empresas foi retirada e estes obtiveram, de novo, o direito de escolha. Com a 

alteração da lei anterior, os clubes passaram a ter, novamente, a faculdade de se tornarem 
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sociedades civis com fins econômicos, mas pouquíssimos clubes usaram esta oportunidade 

para mudar suas estruturas.   

 Em 2003, o Governo Federal se viu obrigado a intervir na área através do Estatuto do 

Torcedor, cujo objetivo é proteger os direitos dos torcedores.  

 Alguns dos principais pontos do Estatuto são: 

• o regulamento e tabela da competição, com os nomes das agremiações que dela 

participam, devem ser afixados do lado externo de todas as entradas dos locais 

das partidas; 

• é assegurado ao torcedor o amplo acesso ao Ouvidor da Competição, mediante 

comunicação postal ou mensagem eletrônica; 

• é direito do torcedor a divulgação, durante a realização da partida, da renda 

obtida pelo pagamento de ingressos e do número de espectadores pagantes e 

não-pagantes, por intermédio dos serviços de som e imagem instalados no 

estádio em que se realiza a partida, pela entidade responsável pela organização 

da competição; 

• é dever da entidade responsável pela organização da competição disponibilizar 

um médico e dois enfermeiros-padrão para cada 10.000 torcedores presentes à 

competição bem como disponibilizar uma ambulância para cada 10.000 

torcedores presentes à competição; 

• todo ingresso emitido deve ser numerado obrigatoriamente, e um recibo por 

cada ingresso deve ser dado ao torcedor pagante; 

• a entidade responsável pela organização da competição apresentará ao 

Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, previamente à sua 

realização, os laudos técnicos expedidos pelos órgãos e autoridades 

competentes pela vistoria das condições de segurança dos estádios a serem 

utilizados na competição; 

• os árbitros das partidas devem ser escolhidos mediante sorteio; 

• os estádios cuja capacidade seja maior do que ou igual a 20.000 pessoas, têm 

de possuir câmeras para monitorar a entrada dos torcedores. 

 

 Em julho de 2010, a Lei Nº 12.999, que altera o Estatuto do Torcedor, foi sancionada 

pelo Presidente da República, visando à diminuição e prevenção da violência nos estádios. A 

Lei força as torcidas organizadas a cadastrar seus membros e as proíbe de entoar cânticos de 
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conteúdo racista ou agressivo. Outra medida principal da Lei é a proibição total de consumo 

de bebidas alcoólicas nos estádios.  

 Em 2007, o Governo Federal criou o concurso de prognósticos de jogos futebolísticos 

chamado de Timemania, através do Decreto de Regulamentação N° 6.187, de 14 de agosto de 

2007. O primeiro concurso foi realizado em fevereiro de 2008. A loteria foi criada com o 

objetivo de ajudar os clubes a regularizar suas dívidas com o Governo Federal. Em cada 

concurso, 22% do valor total arrecadado são destinados aos clubes que deram permissão de 

uso de suas denominações, marcas e emblemas. Esse valor é destinado ao pagamento das 

dívidas com a Receita Federal do Brasil (pendências tributárias e previdenciárias), com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e com a Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional. Para estarem aptos a participar dessa loteria, os clubes necessitam publicar balanços 

financeiros periodicamente. A dívida dos clubes deveria ser paga em 20 anos, em 240 

parcelas. A grande crítica à Timemania foi que ela beneficiaria mais o Governo Federal do 

que os clubes, pois a União retém a maior parte da arrecadação (PAZZI JR., 2008). 
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4. Pesquisa de Campo 

 

4.1. São Paulo Futebol Clube  

 

 Fundado em 1935, o SPFC é o clube mais vencedor da história moderna do futebol 

brasileiro, com três títulos sul-americanos, três mundiais e seis brasileiros. Algumas de suas 

maiores conquistas foram alcançadas nos últimos anos, com o título mundial de clubes, a 

Copa Santander Libertadores, em 2005, e o tricampeonato do Brasileiro – em 2006, 2007 e 

2008. 

 De acordo com a pesquisa realizada em maio e divulgada em agosto de 2010, pelo 

jornal LANCE! e o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), o SPFC é o 

terceiro clube mais popular do Brasil. Atualmente, sua torcida está estimada em 8,7% da 

população brasileira. Em números absolutos, possui aproximadamente 16,8 milhões de 

torcedores. Na pesquisa realizada pelas mesmas instituições em 2004, o Clube possuía 7,3% 

do total da população do Brasil. A torcida do time foi a que mais cresceu nos últimos seis 

anos. No Brasil, a torcida são paulina só é menor que as torcidas do Flamengo e do 

Corinthians.  

 O objetivo do SFFC é tornar-se o clube mais popular do Brasil até o final desta 

década, ultrapassando rubro-negros e corintianos, que hoje representam 17,2% e 13,4%, 

respectivamente, da torcida brasileira. O outro grande objetivo do SPFC é se tornar uma 

marca global, como o Real Madrid, Barcelona, Manchester United e Milan.  

 Para atingir seus objetivos, o Clube trabalha principalmente em duas vertentes: 

sucesso no campo e ações de marketing. A rigorosa gestão financeira é baseada na 

diversificação das fontes de receitas apoiada por atividades de marketing. Com a saúde nas 

suas finanças, o Clube pode competir para recrutar talentos no mercado de jogadores e manter 

por mais tempo os atletas mais promissores e formados na base. A manutenção de um elenco 

competitivo é essencial para as pretensões do SPFC, e a competitividade do time é 

dependente de uma gestão de recursos eficiente.  

 O SPFC é o proprietário do Morumbi, que é o maior estádio privado do País, com 

capacidade para mais de 70 mil espectadores. O complexo social do Clube é frequentado por 

mais de 15 mil pessoas e possui uma área de mais de 86 mil metros quadrados, que oferece 

aos sócios diversas atividades de esporte e lazer.  
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 A infraestrutura voltada exclusivamente para o futebol engloba um centro de 

treinamento e um centro de formação de atletas. Inaugurado em 1988, o Centro de 

Treinamento Frederico Antônio Germano Menzen possui três campos oficiais, um 

minicampo, campo para goleiros, arquibancada, vestiários, hotel etc. Dentro desse Centro, 

encontra-se o núcleo de Reabilitação Esportiva, Fisioterapia e Fisiológica (REFFIS). 

Inaugurado em 2003, o REFFIS é considerado o mais moderno do seu tipo pertencente a uma 

agremiação esportiva na América do Sul. Jogadores de outros clubes já o escolheram como 

local para realização de atividade de recuperação física.  

 O Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (CFA) está localizado na 

cidade de Cotia, na grande São Paulo, e possui uma área de 10 alqueires. Nessa área, existem 

11 campos de futebol, alojamentos, refeitório, consultório médico e odontológico e uma 

segunda unidade do REFFIS. O Clube também se preocupa com os aspectos humanos da 

formação de seus atletas, oferecendo acompanhamento individual e estimulando o 

desenvolvimento educacional.  

 O líder atual da organização SPFC é o presidente Juvenal Juvêncio. Abaixo dele 

existem 06 vice-presidentes e 14 diretores, que formam a cúpula da gestão do Clube. Os 

conselhos deliberativo, fiscal e consultivo auxiliam na administração. A função de 

conselheiro não é remunerada. Atualmente, o SPFC possui cerca de 800 funcionários 

remunerados, com atividades voltadas para cumprir o que foi estabelecido no planejamento 

estratégico plurianual.  

 O departamento de marketing é o responsável pela quase totalidade das ações que 

visam diversificar as fontes de receita e aumentar a arrecadação das fontes já existentes. O 

trabalho da marca é sustentado pelo sucesso do time obtido dentro de campo. As atividades de 

marketing também visam ao crescimento da torcida e ao aumento do seu consumo, seja 

através da compra de produtos licenciados, seja da presença no estádio.  

 O SPFC gerencia sua imagem transmitindo ao público e ao mercado uma mensagem 

de clube vencedor e marca forte. Trata-se de um clube cuja excelência em campo é suportada 

por uma gestão responsável e eficiente. O Clube se considera o maior exemplo de 

administração bem sucedida do futebol brasileiro. Sua atitude de vencedor vem de dentro da 

organização para as arquibancadas.  

 Geralmente o SPFC participa anualmente de três competições: Copa Santander 

Libertadores, Campeonato Paulista de Futebol e Campeonato Brasileiro de Futebol. Apesar de 

a participação na Copa Santander Libertadores depender diretamente da performance na 
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temporada do ano anterior, o Clube disputa-a seguidamente desde 2004. Sua inclusão anual 

nesta competição faz parte do planejamento estratégico. O torneio continental é percebido 

como o de maior valor pela administração e torcedores do Clube. Apesar de as receitas 

provenientes deste certame não serem tão significantes, a participação garante ao Clube uma 

exposição e um status internacional que agregam valor à marca e contribuem na expansão 

desta para se tornar global.  

 O Campeonato Paulista de Futebol acontece no início da temporada, entre o final de 

janeiro e o início de maio. Esse torneio regional é percebido como o de menor valor; porém, 

não é considerado sem importância nem um produto obsoleto. Apesar disso, o SPFC acredita 

que o torneio, que hoje conta com a participação de 20 clubes, deveria ser reestruturado para 

se tornar mais atraente ao público e mais rentável aos clubes. Para o SPFC, a importância 

dessa competição é a garantia de atividades e entradas de caixa durante a quase totalidade do 

calendário anual. As receitas geradas pelo torneio são essenciais para o equilíbrio financeiro 

do Clube. 

 O Campeonato Brasileiro de Futebol, chamado popularmente de “Brasileirão”, é a 

competição mais longa do ano e a que mais gera receitas para o Clube. Dentre as competições 

de que este participa, o “Brasileirão” oferece a cifra mais alta de direitos de transmissão de 

jogos. Além disso, possibilita ao Clube obter receitas nos 19 jogos em que possui o mando de 

campo. Um bom desempenho no campeonato nacional garante vaga na disputa da Santander 

Libertadores da temporada.  

 O SPFC sabe que a competição com outros clubes é restrita ao campo de jogo. Assim 

sendo, o Clube acredita que a cooperação entre as agremiações beneficia a todos. Ele é 

membro fundador do Clube dos Treze (C13), fundado em 1987, e que, atualmente, conta com 

a participação de 20 sócios. O C13 é o responsável pela negociação dos direitos de 

transmissão de jogos e demais propriedades comerciais do Campeonato Brasileiro de Futebol. 

A entidade também atua como intermediária dos interesses de seus sócios perante à CBF, que 

comanda o futebol do Brasil e organiza os torneios nacionais. 

 Em 2009, o SPFC associou-se aos seus grandes rivais regionais Corinthians, Palmeiras 

e Santos, formando o G4 Aliança Paulista. Juntos, esses clubes possuem quase um terço de 

todos os torcedores do país e 90% da torcida do estado de São Paulo. O objetivo dessa 

associação é gerar receitas através de ações de marketing e fortalecimento das marcas, 

explorando a sinergia entre os clubes.  
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 Em suas demonstrações contábeis o clube divide suas receitas em três categorias: 

futebol profissional e amador; Unidade “Estádio” e receitas sociais e de esportes amadores. 

Fazem parte das receitas oriundas do futebol as rendas provenientes da transferência de 

jogadores, direitos de transmissão de televisão, venda de ingressos, premiações, publicidade e 

patrocínio, projeto sócio-torcedor, licenciamento da marca e outras. A tabela a seguir exibe as 

receitas geradas pelo futebol: 

Tabela 3: Receitas do futebol profissional e amador (milhares de reais) 
 

Ano Receitas Var. Nominal Var. Real2 

2009 123.432 3,91% -0,37% 

2008 118.793 -18,87% -23,39% 

2007 146.426 49,77% 43,37% 

2006 97.768 5,91% 2,68% 

2005 92.313     
Fonte: São Paulo Futebol Clube: Balanço Financeiro 2006,2007e 2009 e autor 

 
A seguir, as principais receitas serão analisadas individualmente.  
 

4.2 . Fontes de Receita 

 

4.2.1 Bilheteria e Estádio 

 

 O estádio Cícero Pompeu de Toledo, (Morumbi), inaugurado em 1960, é o maior ativo 

tangível do SPFC. Atualmente, ele tem capacidade para cerca de 73 mil pessoas. Foi palco de 

momentos históricos do Clube e do futebol paulista. Até meados da última década, o 

Morumbi sediava, além dos jogos do SPFC, partidas importantes de outros grandes clubes da 

cidade de São Paulo, como clássicos, finais do Campeonato Brasileiro de Futebol e jogos 

importantes da Copa Santander Libertadores. Entretanto, nos últimos anos, apenas o SPFC 

utiliza o Morumbi, quando tem o mando de campo.  

 Até o início da década de 2000, o estádio era quase que totalmente utilizado apenas 

para a realização de partidas de futebol. O departamento de marketing, que é o responsável 

pelas ações que geram receitas no estádio, identificou uma série de oportunidades de 

utilização desse ativo visando ao aumento das receitas em dias de jogos e, também, à geração 

de receitas independente da realização das partidas de futebol.  

 Em 2002, iniciou-se o processo de reestruturação e modernização do estádio com o 

objetivo de transformá-lo numa verdadeira arena multiuso. Tal processo ainda está em 

                                                 
2 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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continuidade, e a previsão é que seja concluído no final de 2012. Novos setores foram criados 

através da construção de camarotes e da divisão e reforma de setores antigos espalhados pelos 

três anéis do estádio. O objetivo é oferecer maior conforto ao torcedor, ampliar o número de 

serviços ofertados e, assim, aumentar as receitas.   

 Como o estádio está localizado em um bairro de classe social alta e existe um grande 

fluxo de pessoas ao seu redor diariamente, foi identificada a oportunidade de se criarem novas 

fontes de receitas, não relacionadas à realização de partidas de futebol, através da oferta de 

novos serviços. Desde então, iniciou-se um processo de “loteamento” do Morumbi, visando à 

utilização de todo o espaço físico disponível dentro do estádio.  

 A construção dos camarotes viabilizou a oferta de espaços confortáveis para 

torcedores que estavam deixando de ir ao estádio para ficar em casa, além de oferecer 

oportunidades para ações de hospitalidade corporativa. A ideia de resgatar o torcedor que 

perdeu o hábito de ir ao estádio era baseada na premissa de que, se o clube conseguisse 

oferecer conforto, o torcedor frequentaria o estádio.  

 O “aluguel” dos camarotes funciona em sistema de concessão. A concessão dura 3 

anos, e a empresa ou a pessoa física que “aluga” o espaço arca com todos os custos de 

construção e decoração. Após o término do período de concessão, o espaço retorna à 

administração do Clube. Para a utilização dos camarotes durante o período de concessão, a 

concessionária paga um “aluguel” e também paga uma espécie de ingresso para cada 

espectador nos dias de jogos. Esse valor é inferior ao valor cobrado na bilheteria comum 

aberta ao público. Tal valor poderia ser embutido no do “aluguel”, elevando-o assim. 

Atualmente, existe até um espaço VIP chamado Unyco, que possui capacidade para até 900 

pessoas.  

 O departamento de marketing também identificou a necessidade de construir uma loja 

dentro do estádio. As primeiras tentativas foram realizadas com a criação de pequenas lojas, 

até a assinatura do contrato com a atual empresa fornecedora do material esportivo, a Reebok. 

Tal contrato estabeleceu a obrigatoriedade de se construir uma loja de grande porte. A 

empresa ficou responsável por sua construção e administração. O Clube cedeu apenas o 

espaço físico. O objetivo do SPFC é arrecadar e não arcar com custo algum.  

 No início, houve certa resistência por parte da patrocinadora, devido a restrições 

arquitetônicas, como uma vitrine para fora do estádio, o que é proibido pela prefeitura de São 

Paulo. Também havia a descrença de que a loja seria realmente rentável. Em 2006, foi 
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construída uma espécie de megastore, que atualmente é a loja da Reebok de maior receita no 

País.  

 Também foram construídos um bar temático – o Santo Paulo Bar – um restaurante e  

uma livraria. Em agosto de 2010, foi inaugurado um espaço para festas infantis, o Fantastic 

World Buffet, com capacidade para 450 pessoas e que pode ser transformado em um camarote 

para 600 pessoas, pois possui vista para o campo de jogo. Esse moderno espaço conta com um 

autorama profissional e um campo de minigolfe, além de diversos outros brinquedos.  

Atualmente, estão sendo construídas uma academia de ginástica e uma loja de conveniência 

da Nestlé. Há também projetos para a construção de uma churrascaria, salão para eventos e 

até salas de cinema.   

 Além disso, uma parte do espaço chamado de Morumbi Concept Hall é alugada para 

festas de casamento e batizados. O campo de jogo também é alugado a empresas para 

realização de “peladas”, desde que não haja possibilidade de comprometer o estado do 

gramado. O Clube também cobra para que sejam realizadas filmagens de comerciais nas 

instalações do Morumbi.   

 Todos os serviços oferecidos dentro do estádio são terceirizados. Os bares e lojas  

pagam aluguel ao Clube e este ainda recebe uma porcentagem, que varia entre 5% a 10% das 

receitas obtidas. As gestões de tais serviços ficam a cargo somente dos concessionários. O 

SPFC não realiza nenhuma análise sobre as vendas ou sobre a qualidade dos serviços 

oferecidos visando à maximização das receitas.  

 Inicialmente a proibição de bebidas alcoólicas no estádio em dia de jogos causou uma 

diminuição nas receitas. Entretanto, a venda deste tipo de bebida não é vista como algo 

essencial para a arrecadação das partidas.  

 Cada vez mais o Clube tenta atrair ao Morumbi pessoas das classes A e B, 

principalmente as famílias que tinham perdido o hábito de frequentar o estádio. A forma de 

atração é oferecer conforto aos torcedores com a facilidade na compra de ingressos 

antecipadamente, estacionamento, assento marcado, serviços de alimentação e sanitários 

limpos. Também é necessário trazer ao estádio um público que esteja disposto a consumir, 

pagando os bens e serviços oferecidos.  

 Para o Clube, é melhor cobrar um preço mais elevado no ingresso e atrair as famílias 

das classes A e B, do que cobrar mais barato e atrair torcedores que não consomem e, ainda, 

correr o risco de os jogos serem frequentados por “baderneiros” que podem até depredar o 

patrimônio do Clube.  
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 O anel inferior do estádio era considerado uma espécie de “geral”, para a qual o preço 

do ingresso era o mais baixo. Tal anel era frequentado por torcedores de menor poder 

aquisitivo. Esta área está sendo reformada com a construção de novos camarotes, novos 

assentos e áreas especiais voltadas para as classes sociais A e B.  

 Não existe um cálculo econômico para definir o preço dos ingressos para as diversas 

competições de que o Clube participa. Os preços são definidos com a participação da 

Federação Paulista de Futebol. Como não há o uso de um modelo matemático ou metodologia 

específica, a precificação se define em “tentativa e erro”, testando o mercado.  

 Os valores dos preços dos ingressos para os jogos considerados mais importantes são 

mais elevados. Jogos percebidos como de maior importância possuem uma maior demanda, 

assim tornando possível praticar preços mais elevados. A tabela a seguir demonstra tal 

prática, exibindo os preços cobrados para 2 jogos: um, contra o Cruzeiro, válido pelas 

quartas-de-final da Copa Santander Libertadores, realizado no dia 19 de maio de 2010; outro, 

contra o Grêmio, na sétima rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2010, realizado 

no dia 06 de junho de 2010. O jogo contra o Cruzeiro, sendo um jogo de volta, valendo, 

portanto, a classificação para a semifinal da Santander Libertadores, é considerado muito mais 

importante do que um jogo ordinário, o contra o Grêmio, válido por uma das rodadas iniciais 

do campeonato nacional. Os preços da tabela não consideram descontos para os sócio-

torcedores nem para os estudantes que têm direito a comprar o ingresso pelo valor de meia-

entrada. Somente os valores integrais dos ingressos estão disponíveis.  

 
Tabela 4: Preço dos ingressos ( em reais ) 
  

    

Partida Setor 
Cruzeiro Grêmio 

Arquibancada azul 70,00 30,00 
Arquibancada laranja 50,00 20,00 
Arquibancada amarela  50,00 20,00 
Cadeira especial superior  90,00 40,00 
Cadeira térrea vermelha  70,00 40,00 
Cadeira cativa azul e vermelha (cativa) 70,00 40,00 
Cadeira amarela e laranja 70,00 40,00 
Cadeira térrea  120,00 50,00 
Morumbi Premium Clube 160,00 80,00 

Fonte: São Paulo Futebol Clube       
 
 
 No dia 03 de agosto de 2010, o SPFC enfrentou o Internacional pela semifinal da Copa 

Santander Libertadores. A renda do jogo foi de R$ 4.484.282,25, para um público pagante de 

57.113 pessoas. O tíquete médio para essa partida foi de R$ 78,51.  
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 Atualmente, o Clube comercializa um pacote que dá direito a ingressos para todos os 

jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol em que ele tenha o mando de campo, ou seja, 19 

jogos. O torcedor pode pagar em até seis parcelas. Os preços são diferenciados para cada 

setor. Para um torcedor comum há 3 opções, cujos preços são R$ 200, R$ 400 e R$ 600. Para 

o sócio-torcedor, existem 6 opções. A mais barata custa R$ 160 (no setor que custa R$ 200 

para o torcedor comum) e a mais cara chega a R$ 800, para ingressos de um setor VIP. O 

pacote pode ser adquirido através da Internet e o cartão de crédito pode ser utilizado como   

ingresso físico. O torcedor também pode optar por retirar um cartão magnético e utilizá-lo 

para ter acesso ao estádio.  

 O Clube pretende incentivar o hábito de compra antecipada de ingressos, 

principalmente por meio da Internet. Ele possui uma parceria com a empresa Futebol Card, 

que comercializa os ingressos pela Rede de Computadores, e com a VISA, empresa de cartões 

de crédito. Assim, o torcedor pode adquirir o ingresso pelo sítio eletrônico, utilizando seu 

cartão de crédito. O próprio cartão pode ser usado na roleta, para obtenção do acesso ao 

estádio. Neste caso, o cartão de crédito substitui o ingresso.   

 A venda de ingressos no formato tradicional é concentrada principalmente nas 

bilheterias do Morumbi. Entretanto, também há outros 5 pontos de venda em lojas de 

produtos esportivos na cidade de São Paulo. Em seu sítio na Internet, o Clube informa ao 

torcedor os valores dos ingressos, os pontos de venda e seus respectivos horários e datas de 

funcionamento.   

 A fim de trazer público para suas partidas, o SPFC tem o objetivo de prover espetáculo 

e conforto. A parte do espetáculo está relacionada à performance competitiva, ou seja, ao time 

estar disputando títulos.  

 Nos últimos anos, artistas de renome internacional, como a banda estadunidense 

Metallica, a cantora Madonna e a banda australiana AC/DC, realizaram shows no estádio. 

Essa é uma fonte de receita bastante rentável e que o Clube pretende continuar explorando. O 

projeto chamado de “Arena 25.000” pretende transformar uma parte do Morumbi numa 

espécie de anfiteatro com capacidade para 25 mil pessoas. Neste projeto, uma grande cortina 

cobrirá parte do estádio, deixando apenas uma fatia dele para acesso e visibilidade do público.  

 Dessa forma, será possível realizar eventos com estruturas que possam ser montadas e 

desmontadas rapidamente sem prejudicar o gramado, não influenciando o seu uso pelo time. 

Ou seja, o estádio poderá sediar shows e eventos sem prejudicar o calendário esportivo. Além 
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disso, esse “novo” espaço oferece novas oportunidades para contratos de patrocínios, como a 

negociação de naming rights.   

 Outra fonte de receita explorada no estádio é a comercialização de placas de 

publicidade espalhadas por suas instalações. Ainda há espaço e oportunidades para a 

maximização dessa fonte de receita. Nem toda publicidade estática no estádio é 

comercializada. O Clube realiza muitas permutas, trocando peças publicitárias por bens ou 

serviços. Por exemplo, é comum trocar a exposição de placas no Morumbi por anúncios em 

jornal.  

 Atualmente, o placar eletrônico do estádio é acanhado. Esse painel eletrônico é 

considerado provisório, pois será trocado durante o processo de conclusão da modernização 

do Morumbi. O placar eletrônico, no futuro, oferecerá mais um instrumento para 

comercialização de espaços publicitários.   

 Em suas demonstrações contábeis, o SPFC discrimina as receitas de venda de 

ingressos das outras receitas geradas no Morumbi. As receitas de arrecadação dos jogos são 

destacadas como receitas provenientes do futebol profissional. As receitas consideradas da 

Unidade “Estádio” são: camarotes e cadeiras cativas, publicidade, aluguéis, patrocínio – Lei 

Nº 11.438/2006, (Lei de Incentivo ao Desporto) – e outras receitas.    

 A tabela abaixo demonstra o crescimento no valor das receitas geradas, custos e 

resultado operacional do Morumbi, não incluídos os valores das arrecadações dos jogos:  

 

Tabela 5: Resultado operacional da Unidade "Estádio" (milhares de reais) 
 

Ano Receitas Despesas Resultado 
Var. 

Nominal  Var. Real3  
2009 31.264 9.147 22.117 98,70% 90,52% 
2008 19.243 8.112 11.131 45,10% 37,02% 
2007 14.203 6.532 7.671 65,54% 58,47% 
2006 10.462 5.828 4.634 45,91% 41,46% 
2005 7.930 4.754 3.176     

Fonte: São Paulo Futebol Clube: Balanço Financeiro 2006,2007e 2009 e autor 

 

 Enquanto as receitas consideradas da Unidade “Estádio” somente cresceram nos 

últimos anos, a receita de bilheteria não se comportou da mesma forma, apesar de ter atingido 

o seu patamar máximo em 2009. Esse comportamento talvez possa ser explicado pela 

variação no total de jogos e na importância destes. Por exemplo, em 2005 e 2006, o SPFC 

                                                 
3 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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chegou até a final da Copa Santander Libertadores, totalizando 7 partidas nessa competição 

em seu estádio. A tabela abaixo exibe o valor agregado das arrecadações dos jogos. Essa 

receita é proveniente de todos os jogos em que o Clube possuía o mando de campo no 

Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro de Futebol e na Copa Santander 

Libertadores.   

 

Tabela 6: Receitas de Bilheteria (milhares de reais) 
 

Ano Valor Var. Nominal Var. Real4 
2009 21.411 27,75% 22,49% 
2008 16.760 34,47% 26,97% 
2007 12.464 -32,76% -35,63% 
2006 18.536 35,78% 31,65% 
2005 13.651     

Fonte: São Paulo Futebol Clube: Balanço Financeiro 2006,2007e 2009 e autor 

 

 Se a renda total de bilheteria não cresceu anualmente entre 2005 e 2009, o mesmo não 

pode ser afirmado sobre a renda de bilheteria obtida somente no Campeonato Brasileiro de 

Futebol. A média de renda nominal por jogo vem aumentando a cada ano, assim como o 

preço médio nominal dos ingressos apesar da flutuação da média de público.   

 

Tabela 7: Média de público, arrecadação e valor médio do ingresso por jogo no Campeonato Brasileiro de 
Futebol 
 

Ano Público Renda Média Ing. Var. Nominal Var. Real5 
2009 26.305 R$ 656.368,97  R$ 24,95  18,36% 13,49% 
2008 21.331 R$ 449.588,11  R$ 21,08  69,32% 59,88% 
2007 28.622 R$ 356.451,72  R$ 12,45  2,72% -1,66% 
2006 22.949 R$ 278.223,42  R$ 12,12  13,38% 9,93% 
2005 9.805 R$ 104.784,45  R$ 10,69      

Fonte: CBF e autor     
 
   

4.2.2 Licenciamento  

 
 Atualmente, o clube possui cerca de 420 produtos licenciados, divididos em inúmeras 

categorias. Até alianças de casamento, champagne, computadores e produtos alimentícios 

com a marca do SPFC são ofertados aos torcedores. Para comercializar uma série de produtos 

licenciados, o Clube criou, em parceria com a Reebok, a grife SAO, cuja logomarca é um 
                                                 
4 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
5 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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diamante com alusão ao escudo do clube. Essa marca é usada para vender inúmeros produtos 

diferenciados: desde garrafas térmicas a bijuterias, de vestuário casual a acessórios diversos.  

 

 A linha de roupas é extremamente diversificada. O torcedor pode obter todos os tipos 

de vestimenta utilizados pelos jogadores, como camisas de jogo, uniformes de treino, 

agasalhos, bonés etc. O clube também oferece muitas camisas de vestimenta casual, tanto para 

o público masculino quanto para o feminino. Tal linha de produto utiliza o escudo do Clube 

ou escritos que remetem a ele, como por exemplo, “1935”, que foi o ano de sua fundação, ou 

apenas as iniciais “SPFC”. A linha de vestuário infantil também é muito diversificada.  

 

Figura 1: Logomarca da grife SAO 

 

 

 Em julho de 2010, a grife Gatto de Rua lançou sua coleção de produtos licenciados do 

Clube. A linha de produtos é de vestuário casual, tanto para homens quanto para mulheres, 

desde vestidos a camisas polo.  

 Ainda na linha de roupas, o Clube explora suas conquistas mais importantes, que são 

os tricampeonatos sul-americano e mundial de clubes, além do hexacampeonato brasileiro. 

Muitas camisas remetem a essas conquistas utilizando ilustrações das taças, números de 

títulos ou os anos das conquistas. 

 Os contratos de licenciamento geralmente possuem vigência de 24 meses e podem ser 

prorrogados. O Clube não trabalha com contratos com prazo de vigência superior a dois anos 

e exige uma garantia contratual mínima, além de receber taxas de royalties sobre o valor das 

vendas. O valor da garantia mínima é calculado com base na projeção de vendas da empresa 

que pleiteia obter a licença. Nessa projeção, o Clube estuda qual é a abrangência do mercado 

que será suprido e prioriza produtos que possuem distribuição nacional.  

 O valor dos royalties varia de caso a caso. Para produtos alimentícios, o SPFC não 

consegue cobrar uma taxa maior do que 4%. Para todos os outros produtos, a taxa mínima 

exigida por ele é de 8%. As únicas exceções a essa regra são permitidas a empresas cujo 

relacionamento com o Clube já seja de longa data, com mais de 10 anos. Geralmente, as taxas 

de royalties variam entre 8% e 11%. 
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 As empresas interessadas em obter a licença do Clube contatam o departamento de 

marketing. Entretanto, há casos em que o processo é inverso, ou seja, o SPFC procura uma 

empresa para desenvolver o produto. Esse foi o processo utilizado para a confecção da 

bicicleta com a marca do falecido jogador e inventor do chute de “bicicleta”, Leônidas da 

Silva. O Clube teve a ideia e procurou uma empresa, nesse caso a Caloi, para fabricá-la. Esse 

processo também está sendo utilizado para a confecção dos “minicraques”, que são miniaturas 

caricaturadas de jogadores.  

 A fim de obter a licença para utilizar a marca do SPFC, a empresa candidata submete 

uma amostra do produto ao departamento de marketing do Clube. Caso essa amostra seja 

aprovada, por sua vez ela é submetida à aprovação do diretor de marketing. Dessa forma, o 

Clube mantém um rígido controle sobre a qualidade dos produtos licenciados que são 

ofertados no mercado. Produtos que demandam certificações somente são aprovados se as 

possuírem. Por exemplo, brinquedos precisam ter o selo do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) para serem aprovados.  

 O Clube não possui um controle sobre as vendas pelas empresas licenciadas. Nesse 

quesito, a relação é baseada puramente na confiança. As firmas submetem relatórios mensais 

a ele, expondo os resultados.  

 Após o termino do prazo de vigência inicial, o Clube analisa a possibilidade de 

renovação do contrato. O SPFC não se satisfaz recebendo apenas a garantia mínima, ou seja, 

o interesse principal está na renda proveniente do pagamento de royalties. Caso o contrato 

tenha gerado receitas apenas no valor da garantia, há a percepção de que o produto não foi 

bem aceito pelo mercado e, assim, o contrato não é renovado. 

 Atualmente, todo o processo de licenciamento é concentrado no Clube. Entretanto, até 

recentemente, a empresa Warner Bros. Consumer Products, que faz parte do gigante grupo 

norte-americano Time Warner, era a responsável pela gestão do processo. Antes de assinar 

contrato com o SPFC, a empresa já realizava trabalhos de licenciamento com grandes clubes 

europeus como o Barcelona, Manchester United, Milan e Juventus. A parceria com a Warner 

também envolvia a comercialização de produtos no Japão, país onde o SPFC conquistou o 

título mundial de clubes por três vezes. 

 Entretanto, essa gestão terceirizada não obteve resultados que agradassem ao Clube. O 

processo da empresa norte-americana para concessão de licenças era considerado muito 

burocratizado e gerava perdas de oportunidades de novos produtos. Por exemplo, algumas 

empresas já possuíam a licença dos outros grandes clubes de São Paulo, mas não a do SPFC, 
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devido a dificuldades impostas pela mencionada empresa. Visando a uma maior dinâmica no 

processo de licenciamento, o Clube decidiu encerrar o contrato e passou a gerir toda a 

operação.  

 Atualmente, o processo completo para aprovação de um produto pelo departamento de 

marketing, e das cláusulas contratuais pelo departamento jurídico, dura aproximadamente 

entre 45 e 60 dias.  

 A pirataria é um entrave ao aumento das receitas de licenciamento. O departamento de 

marketing recebe várias denúncias sobre pontos de venda de produtos piratas. Essas 

denúncias são repassadas ao departamento jurídico, para adoção das medidas cabíveis. 

Entretanto, há uma enorme dificuldade em combater a pirataria, pois não adianta apenas 

identificar os pontos de venda, mas também localizar os locais de fabricação de tais produtos. 

 Para combater os produtos piratas o Clube aconselha aos licenciados a ofertarem, 

também, produtos a preços mais baixos, visando às classes sociais B e C. Entretanto, é 

exigido que seja mantido um padrão mínimo de qualidade. O SPFC conseguiu, perante à 

Reebok, a permissão para que outras empresas fabriquem camisas e shorts. Tais produtos não 

são os oficiais de jogo, porém são considerados de qualidade e são ofertados a preços bem 

inferiores aos dos uniformes oficiais. Suas vendas têm sido consideradas satisfatórias.  

 O Clube adquiriu o direito de exploração das imagens de alguns de seus atletas e ex-

jogadores. Os ídolos do passado que têm suas imagens exploradas são Raí (Raí Souza Vieira 

de Oliveira), Pedro Rocha (Pedro Virgílio Rocha Franchetti), Muller (Luís Antônio Corrêa da 

Costa) e o falecido treinador Telê Santana da Silva. Entretanto, o Clube não possui o direito 

de explorar a imagem do seu maior ídolo atual, o goleiro Rogério Ceni. O SPFC comercializa 

camisas retrô cujos modelos são imitações de uniformes passados utilizados por esses 

jogadores. Também vende uma série limitada de bicicletas com a marca “Leônidas da Silva”.  

 Ainda há certa dificuldade em explorar a história do Clube em termos de 

licenciamento, devido à preocupação em preservar ao máximo a sua história. Existe a 

proteção contra produtos que poderiam não retratá-la corretamente. O licenciamento de 

produtos relacionados à história necessita ser aprovado pela Diretoria e pelo Conselho 

Deliberativo. Tais trâmites podem demorar um longo tempo e exigir uma rigorosa pesquisa 

para que a história do SPFC seja fidedigna.  

 Atualmente, existem cinco lojas que comercializam exclusivamente produtos do 

Clube. Além da megastore da Reebok no Morumbi, existem quatro SAO STORE na cidade 

de São Paulo. Todas essas lojas são de propriedade e administração da citada empresa norte-
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americana e não do Clube. A loja virtual exclusiva, a São Paulo Mania, também não pertence 

ao Clube, e sim à empresa Netshoes. O SPFC está planejando expandir o número de lojas 

dedicadas exclusivamente aos seus produtos através de um sistema de franquias. O objetivo é 

abrir mais de 70 lojas franqueadas até o final de 2010. 

 O sistema de franquias já funciona para as escolas de futebol do Clube. Este possui 25, 

distribuídas pelo Brasil, sendo que a maioria absoluta está localizada no interior do Estado de 

São Paulo. Existem escolas em capitais do Nordeste e do Centro-Oeste, como Salvador e 

Brasília, e até uma escola na Tailândia. O Clube possui a intenção de expandir o número 

dessas escolas, inclusive em outros países. O objetivo maior é abrir uma na Europa, mas, no 

momento, é mais provável que a próxima escola internacional seja aberta no Canadá.  

 Existe também um outro tipo de serviço licenciado, o cartão de crédito do SPFC, que 

pode ser adquirido através do banco Bradesco.  

 Nas suas demonstrações financeiras o Clube inclui as receitas obtidas através do 

licenciamento da marca na categoria de receitas geradas pelo futebol profissional. Tais 

receitas estão crescendo anualmente, conforme pode ser visto na tabela abaixo: 

 
Tabela 8: Receitas de licenciamento (milhares de reais) 

 
Ano Valor Var. Nominal Var. Real6 
2009 6.948 15,78% 11,01% 
2008 6.001 15,98% 9,52% 
2007 5.174 34,15% 28,42% 
2006 3.857 173,16% 164,84% 
2005 1.412    

Fonte: São Paulo Futebol Clube: Balanço Financeiro 2006,2007e 2009 e autor 

 

4.2.3 Direitos de Transmissão dos Jogos 

 

 Em 2009, a receita proveniente dos direitos de transmissão dos jogos atingiu seu maior 

nível para o SPFC. O início da vigência do novo contrato com o Grupo Globo de 

Telecomunicações para o Campeonato Brasileiro de Futebol, no qual o Clube recebe R$ 30,5 

milhões por ano, foi o principal fator para o crescimento desse tipo de arrecadação. O valor 

desse contrato engloba a comercialização das placas de publicidade ao redor do gramado, 

além dos direitos de Internet e pay-per-view.  

                                                 
6 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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 A tendência é que esse tipo de receita continue crescendo. Por exemplo, a cota  

destinada ao Clube para a transmissão do campeonato paulista de 2010 foi de R$ 7,5 milhões. 

Em uma negociação em conjunto com os clubes do G4 Aliança Paulista e com o Grupo Globo 

de Telecomunicações, foi assinado um novo contrato para os direitos de transmissão por 

televisão aberta, fechada, pay-per-view, Internet e telefonia móvel. Tal contrato irá render ao 

Clube R$ 20 milhões anuais até 2015.  

 Ironicamente, a competição considerada mais importante para o SPFC, a Copa 

Santander Libertadores, é a que gera o menor valor de cota de televisão. Neste caso a  

agremiação recebe por jogo realizado com seu mando de campo, ou seja, a receita é variável 

conforme a performance do time no torneio. Os valores aumentam a cada estágio da 

competição. Entretanto, mesmo que o SPFC chegue à final do certame, sua receita 

proveniente da televisão e placas de publicidade atingiria no máximo o valor de US$ 2,5 

milhões. Assim sendo, a Copa Santander Libertadores rende em direitos de transmissão um 

valor inferior ao campeonato estadual paulista. 

 A Confederación Sudamericana de Fútbol (Confederação Sul-Americana de Futebol, 

CONMEBOL ou CSF) organizadora da Copa Santander Libertadores, negocia o contrato dos 

direitos de televisão através de uma empresa de marketing argentina e repassa parte dos 

valores aos clubes no decorrer da competição. Como os times que participam da competição 

continental variam a cada ano , o valor de barganha dos clubes é menor. Entretanto, os clubes 

brasileiros estão pressionando a entidade para que as receitas de transmissão sejam 

aumentadas.  

 Os direitos de transmissão e respectivos valores para o campeonato nacional são 

negociados em conjunto com os outros membros do Clube dos Treze. O SPFC faz parte do 

grupo dos cinco times que recebe uma cota maior. Os demais do grupo são Flamengo, 

Corinthians, Palmeiras e Vasco. Esses valores podem aumentar nos próximos anos, 

dependendo de como o mercado televisivo irá comportar-se. Se houver concorrência ao 

Grupo Globo de Telecomunicações por parte de outras emissoras, os clubes terão um poder 

de barganha maior na hora de negociar o novo contrato.  

 Os contratos de transmissão das competições tornam o clube refém das emissoras, pois 

os horários e datas dos jogos precisam adequar-se à grade de programação televisiva. Assim 

sendo, muitos jogos são programados para horários que são considerados inconvenientes para 

os frequentadores de estádio, como por exemplo, quarta-feira às 21:50 horas. Há um senso 

comum que tais horários influenciam diretamente no público que assiste à partida in loco, 
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assim afetando a receita de bilheteria. Entretanto, ainda não existe uma análise ou estudo mais 

concreto sobre essa correlação.  

 O SPFC não possui a intenção de negociar seus contratos de direitos de transmissão 

individualmente, como é feito por grandes clubes na Europa, como o Real Madrid e o 

Barcelona. Acredita-se que a maximização do valor de tal receita está atrelada à cooperação e 

à capacidade de barganha coletiva dos clubes. 

 Atualmente, o SPFC também não possui o desejo de ter seu próprio canal de televisão, 

como grandes clubes da Europa. Recentemente, alguns clubes do Brasil, como Flamengo e 

Corinthians, utilizaram a Internet para a criação de seus próprios canais. Na opinião do SPFC, 

tais ações não geraram resultados satisfatórios.  

 Em relação à telefonia móvel, o Clube ainda está analisando a melhor forma de 

explorar esse tipo de mídia. Na Internet, o SPFC possui seu espaço no You Tube, onde 

veicula notícias, entrevistas e outras imagens das quais o Clube possua o direito de 

divulgação. Ele também usa o Twitter para fornecer informações aos seus torcedores. Seu 

sítio eletrônico é utilizado como fonte de notícias sobre o Clube, para fornecer informações 

sobre a venda de ingressos para os jogos, além de fazer propaganda dos demais produtos e 

serviços oferecidos. 

 A tabela a seguir exibe a evolução das receitas de direitos de transmissão nos últimos 

anos: 

 
 
Tabela  9: Receitas de direitos de transmissão de jogos (milhares de reais) 
 

Ano Valor Var. Nominal Var. Real7 
2009 37.704 35,53% 29,95% 
2008 27.820 11,93% 5,69% 
2007 24.855 -10,53% -14,35% 
2006 27.780 7,63% 4,36% 
2005 25.810     

Fonte: São Paulo Futebol Clube: Balanço Financeiro 2006,2007e 2009 e autor 

 

4.2.4. Patrocínio 

 

 Existem dois tipos principais de patrocinadores para um clube de futebol: o 

patrocinador técnico, que expõe sua logomarca no uniforme, e a empresa fornecedora de 

                                                 
7 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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material esportivo. O SPFC foi um dos pioneiros no Brasil a exibir marcas de empresas em 

seu uniforme.  

 A primeira fornecedora de material esportivo a exibir sua logomarca na camisa do 

Clube foi a empresa francesa Le Coq Sportif, em 1981. Em 1982, a marca de autopeças  

Cofap também passou a ter sua imagem exposta. Depois disso, inúmeras fornecedoras de 

material esportivo e patrocinadores técnicos se relacionaram com o SPFC por períodos de 

durações variáveis. As empresas de artigos esportivos Adidas e Penalty forneceram material 

por dois períodos diferentes cada uma.  

 A relação de patrocínio mais duradoura ocorreu com a empresa de produtos 

eletrônicos Lucky Goldstar (LG). A organização sul-coreana patrocinou o Clube entre 2001 e 

2009, expondo principalmente suas iniciais na frente e verso dos uniformes de jogo. Até julho 

de 2010, o SPFC estava sem patrocinador técnico, pois ainda não tinha conseguido fechar 

contrato no valor desejado de R$ 40 milhões anuais. De janeiro a julho de 2010, o Clube 

“alugou” os espaços publicitários do seu uniforme por períodos curtos, que variaram de 

acordo com cada contrato. Marcas como Bombril, Localweb, Biosintética, Bozzano e Zero 

Cal fizeram parte do uniforme do SPFC nos primeiros seis meses da temporada de 2010.  

 O Clube não acredita que esses contratos temporários afetaram negativamente sua 

propriedade comercial. Por mais que essa prática não seja considerada ideal, ela foi bem 

sucedida, pois foram arrecadados R$ 22 milhões no primeiro semestre de 2010.  

 A estratégia para a maximização das receitas de patrocínio é simples. Quanto maior a 

exposição do Clube na mídia, maior será o seu poder de negociação. A maximização dessa 

exposição está relacionada ao sucesso competitivo. Quanto mais sucesso o time obtiver dentro 

de campo, maior será a atenção dada a ele, assim aumentando a exposição das marcas dos 

patrocinadores. Estes buscam associá-las a clubes de sucesso, ou seja, a outras marcas fortes.  

 A fim de saber o valor da sua exposição na mídia para os patrocinadores, o SPFC 

contratou a empresa especializada Informídia. Esta analisa e quantifica a exposição do Clube 

nos diversos tipos de mídia e envia a ele um relatório. Entretanto, os contratos de patrocínio 

não envolvem somente a exposição das logomarcas nos uniformes. Tais contratos oferecem 

ao patrocinador oportunidades para realização de ações de hospitalidade corporativa, através 

de camarotes no Morumbi, e ações de marketing, como por exemplo, ações de sampling, e até 

pontos de venda no estádio.  

 Desde 2006, a empresa americana Reebok é a fornecedora de material esportivo do 

SPFC. Além de fornecer o material, a empresa ainda paga uma certa quantia ao Clube. Por 
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outro lado, ela adquire o direito de comercializar réplicas dos uniformes e outros produtos 

com a marca do SPFC. A empresa construiu e administra cinco lojas exclusivas de produtos 

do Clube, incluindo a megastore no Morumbi. A parceria é considerada um sucesso de 

vendas.  

 Conforme demonstra a tabela abaixo, entre 2006 e 2008 a receita proveniente de 

patrocínio e publicidade ficou estagnada. Entretanto, esse tipo de receita aumentou mais de 

70% em 2009. A tendência é que esse tipo de arrecadação termine 2010 em um patamar ainda 

mais elevado. 

 
Tabela 10 : Receitas de patrocínio e publicidade (milhares de reais) 
 

Ano Valor Var. Nominal Var. Real8 
2009 31.344 71,44% 64,38% 
2008 18.283 -6,85% -12,04% 
2007 19.628 7,56% 2,96% 
2006 18.249 64,32% 59,31% 
2005 11.106     

Fonte: São Paulo Futebol Clube: Balanço Financeiro 2006,2007e 2009 e autor 

 

4.2.5 Transferência de Jogadores 

 

 Muito se fala sobre os clubes brasileiros serem dependentes das receitas provenientes 

da transferência de atletas, para não operarem em déficit e poderem honrar com seus 

compromissos financeiros, principalmente com a folha salarial e pagamento de dívidas. Esse 

não é o caso do SPFC. O planejamento estratégico não inclui no orçamento uma meta 

financeira a ser atingida com a negociação de atletas para outros clubes. Atualmente, o Clube 

não depende desse negócio, apesar de ele ter sido a sua maior fonte de receita em anos 

anteriores, chegando a ultrapassar os R$ 75 milhões em 2007, conforme tabela abaixo: 

Tabela 11: Receitas de transferência de jogadores (milhares de reais) 
 

Ano Valor Var. Nominal Var. Real9 
2009 14.431 -52,78% -54,73% 
2008 30.562 -59,84% -62,08% 
2007 76.106 249,29% 234,37% 
2006 21.789 -16,68% -19,22% 
2005 26.152     

Fonte: São Paulo Futebol Clube: Balanço Financeiro 2006,2007e 2009 e autor 

                                                 
8 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
9 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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 O SPFC é formador de atletas, pois possui uma infraestrutura física e uma estratégia 

voltadas para esse objetivo. Atualmente, calcula-se que há R$ 12 milhões investidos nas 

categorias de base. Há cerca de 200 atletas nessas categorias. O desejo do Clube é, no futuro, 

poder contar com um time todo formado em sua base. O atleta é formado para atender à 

demanda do time profissional e não para ser utilizado como mercadoria para futuras 

transações.  

 Entretanto, mesmo que seja possível formar um time todo com atletas “feitos em 

casa”, é matematicamente impossível aproveitar todos os atletas da base no elenco 

profissional. Existe um limite ao número de jogadores com que um time profissional deve 

trabalhar. Por isso, sempre haverá um mínimo de transferência de jogadores para outros 

clubes.  

 Atualmente, o mercado de jogadores de futebol é regido por uma lógica global. Os 

jogadores brasileiros são considerados mercadorias valiosas. Grandes clubes da Europa, Ásia 

e Oriente Médio conseguem oferecer salários aos atletas em patamares que ainda estão fora da 

realidade nacional. Para manter em seu elenco um atleta requisitado, o clube enfrenta a 

competição internacional e pode receber propostas extremamente tentadoras. Às vezes, o lado 

financeiro acaba cedendo às pressões e oportunidades. Neste caso, a transferência dos 

jogadores faz parte da lei do mercado, onde os clubes mais ricos conseguem captar os 

jogadores mais talentosos por poderem recompensá-los com valores mais altos.  

 Para o SPFC, esse tipo de receita está diretamente ligado ao aspecto técnico. O 

objetivo é sempre ter um time vencedor que lute por títulos. Para se manter competitivo é 

necessário administrar o elenco de forma que esse sempre preserve a qualidade mínima para 

conquistar competições. Transferências fazem parte da administração do elenco. Jogadores 

que não fazem mais parte do planejamento devem ser negociados. As receitas obtidas com as 

transferências são reinvestidas visando à manutenção de um padrão competitivo mínimo.   

 

4.2.6 Outras Receitas 

 Atualmente, o SPFC possui cerca de 50 mil sócio-torcedores. O programa sócio-

torcedor pode ser considerado um programa de fidelidade. O Clube oferece quatro tipos de 

planos: light, familiar, especial e master, cujas anuidades variam entre R$ 216 e R$ 300. A 

anuidade pode ser paga em até 10 parcelas.  
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 Os benefícios variam de plano para plano. O principal benefício, comum a todos, é 

permitir ao torcedor adquirir ingressos para os jogos com mando de campo do SPFC a uma 

taxa de desconto de 50%. Os planos também oferecem acesso a conteúdo eletrônico 

exclusivo, conta de correio eletrônico no domínio do Clube, descontos em estabelecimentos 

conveniados, certificados, participação em promoções etc. No plano master, o torcedor ainda 

recebe uma camisa oficial do Clube.    

 Figura 2: Logomarca do programa Sócio Torcedor 

 

A receita gerada pelo programa de fidelidade está crescendo anualmente desde sua 

implantação em 2006. A tabela abaixo demonstra o histórico desse tipo de receita: 

 
Tabela 12: Receitas do programa sócio-torcedor (milhares de reais) 
 

Ano Valor Var. Nominal Var. Real10 
2009 5.314 35,56% 29,98% 
2008 3.920 10,92% 4,74% 
2007 3.534 15,94% 10,99% 
2006 3.048     

Fonte: São Paulo Futebol Clube: Balanço Financeiro 2006,2007e 2009 e autor 

 
 Outra ação de marketing realizada pelo SPFC é o “Batismo Tricolor”. Apesar do 

nome, tal “serviço” não possui nenhuma conotação religiosa. Ao custo de R$ 120, o torcedor 

participa de uma cerimônia que dura aproximadamente uma hora, com um grupo de até 20 

pessoas, para celebrar sua paixão pelo Clube. Além dessa espécie de celebração, a pessoa 

batizada ganha um vaso contendo um pedaço da grama do campo do Morumbi, camisas 

exclusivas, fotos e DVD da cerimônia.  

 O SPFC também oferece um serviço exclusivo de viagens chamado de Passaporte FC. 

Este serviço disponibiliza diferentes tipos de pacotes para torcedores irem assistir aos jogos 

do time em outras cidades ou estados. Os pacotes podem ser personalizados e o torcedor pode 

até escolher viajar no mesmo avião em que os jogadores. A agência de viagens oficial do 

Clube também oferece visitas ao estádio do Morumbi e ao Centro de Treinamento da Barra 

Funda.  

                                                 
10 Deflacionado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A) do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 
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 O serviço de visita ao estádio é chamado de Morumbi Tour e atrai cerca de 500 

pessoas por dia. O tour ocorre de terça a domingo, e em quatro horários diferentes, com 

exceção dos dias em que há jogos ou outros eventos. A ida ao estádio inclui visitas ao 

memorial do Clube, onde estão localizados os troféus, aos vestiários, ao campo, à sala de 

imprensa, à área de aquecimento etc.  

 A mencionada Lei de Incentivo ao Esporte permitiu ao clube arrecadar cerca de R$ 7 

milhões nos últimos anos, que foram investidos no Centro de Formação de Atletas e na 

reforma da pista de atletismo do Morumbi. A utilização de projetos que se beneficiam da Lei 

11.438/2006 só foi possível porque o Clube obteve as certidões negativas relativas a débitos 

federais através do regime concedido pela Timemania. Afinal, o SPFC possui mais de R$ 100 

milhões em dívidas tributárias.  
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5. Conclusões 

 O referencial teórico e os resultados da pesquisa de campo permitem uma 

esquematização dos principais produtos do futebol, seus atores e seus principais atributos, 

conforme a tabela a seguir:  

 

Tabela 13: Principais produtos do futebol, seus atores e principais atributos 

PRODUTOS EXEMPLOS CONSUMIDORES  PRODUTORES INTERMEDIÁRIOS 
PRINCIPAIS 
ATRIBUTOS 

OUTROS 
STAKEHOLDERS 

Competições: 
campeonatos e 

copas 

Campeonato 
Brasileiro de 

Futebol e Copa 
Santander 

Libertadores 

Torcedores e fãs em 
geral; patrocinadores e 

televisão 

Clubes, Ligas, 
Federações e 

Confederações 
Televisão 

Competitividade e 
entretenimento 

Produtos 
licenciados 

Camisas, canetas e 
produtos 

alimentícios 

Torcedores e fãs em 
geral 

Fornecedores de 
material esportivo 
(patrocinadores) e 

empresas licenciadas 

Lojas físicas e virtuais Marca do Clube 

Outros serviços 
Escolas de futebol 
e cartão de crédito 

Praticantes do esporte 
(crianças) e torcedores 

Empresas 
autorizadas e 
franqueadas 

  Marca do Clube 

Estado, empresas de 
licenciamento e marketing 

esportivo, e outros 
prestadores de serviços 

Elaboração: Autor 

 

 O “produto” principal é o conjunto de competições entre os clubes. Nessas, a 

competitividade e o entretenimento são os fatores que atraem os torcedores e os fãs em geral, 

que são os consumidores finais. A televisão possui um papel híbrido de consumidor e 

intermediário. Ela é consumidora por pagar pela aquisição dos direitos de transmissão dos 

jogos. Dessa forma, ela está consumindo um produto produzido pelos clubes, federações etc. 

E pode ser considerada intermediária por ser o veículo que leva o “produto” ao consumidor 

final. 

 A exposição na mídia atrai os patrocinadores que visam associar suas marcas aos 

clubes e às competições. Os patrocinadores, que também são fornecedores de material 

esportivo, têm interesse direto na venda de produtos licenciados, principalmente as réplicas 

dos uniformes de jogo. 

 O Estado possui o papel de regulador, estabelecendo os fundamentos legais para as 

atividades dos clubes e federações. Para muitos clubes, a União também é uma credora. Além 

disso, os Governos Estaduais e Municipais participam da confecção do “produto”, uma vez 

que jogos são realizados em estádios que lhes pertencem, como o Jornalista Mário Filho  

(Maracanã) no Rio de Janeiro; o Governador Magalhães Pinto (Mineirão), em Belo 

Horizonte, e o Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu), em São Paulo.  
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 As empresas de marketing esportivo e licenciamento possuem interesses diretos nos 

“produtos” do futebol. Em muitos casos, elas são responsáveis pela intermediação e 

comercialização de propriedades comerciais pertencentes aos clubes e às competições. Há 

casos em que todo o processo de licenciamento da marca é terceirizado a uma empresa 

especializada, como no caso do Grêmio.  

 A paixão dos torcedores por seus times e dos fãs em geral pelo esporte permite aos 

clubes explorar suas marcas visando a comercialização de bens e serviços que podem ser 

considerados produtos derivados do principal, a competição.  

 Alguns fatores influenciam a atratividade das competições, destacando-se a qualidade 

dos participantes e o nível de competitividade entre eles. Quanto maior for a importância dos 

clubes participantes, em termos de desempenho e popularidade, e maior for a rivalidade entre 

eles, maior será a atratividade dos campeonatos.  

 As principais competições internacionais como a UEFA Champions League, na 

Europa, e a Copa Santander Libertadores, na América do Sul, tendem a ser consideradas mais 

importantes e atraentes para os torcedores e para os clubes. Por sua vez, os campeonatos 

nacionais têm sua importância e atratividade sob a dimensão doméstica. 

 A receita agregada dos principais clubes brasileiros cresceu mais de 14% entre 2008 e 

2009. Atualmente, a comercialização dos direitos de transmissão dos jogos é a principal fonte 

de receita dos clubes. Entretanto, Gonçalves e Carvalho (2006) alertam para o fato de haver 

uma relação de subordinação entre os clubes e os detentores desses direitos. É fato que as 

agremiações estão, cada vez mais, subordinadas às redes de televisão, que definem os dias e 

horários dos jogos, de modo a atenderem às necessidades da grade de programação televisiva. 

Assim, muitas competições ocorrem em horários inconvenientes para os torcedores irem ao 

estádio, influenciando negativamente no público e renda das partidas.  

 A diminuição da importância da receita proveniente da transferência de atletas para o 

exterior é fato que não se pode atribuir quer ao fortalecimento dos clubes brasileiros, quer à 

retração da demanda externa. Em outros termos, não há dados suficientes para afirmarmos 

que a diminuição do valor percentual da venda de jogadores nas receitas totais dos clubes não 

seja um reflexo da recente crise econômica global e seus impactos no mercado de 

transferências internacionais, ou causada por outros fatores. Ainda não podemos atestar que o 

decréscimo da importância dessa receita seja uma tendência e uma mudança de paradigma. 

Do ponto de vista conceitual, autores como Silva e Campos Filho (2006) afirmam que o 

modelo baseado nesse tipo de receita não é mais sustentável. No entanto, os clubes brasileiros 
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não podem ignorar que existe um mercado global de demanda de talentos. Cabe estruturarem-

se para não perderem qualidade.   

 Apesar de o mercado brasileiro ter crescido a uma taxa superior à das cinco maiores 

ligas europeias (14,7% contra 3%) entre 2008 e 2009, as receitas dos principais clubes 

brasileiros ainda se encontram em um patamar bem inferior ao dos grandes clubes europeus. 

Enquanto o Corinthians, clube de maior arrecadação no Brasil, obteve cerca de R$ 181 

milhões em 2009, o Manchester United arrecadou mais de € 127 milhões (cerca de R$ 284 

milhões convertidos pela taxa de câmbio do Banco Central do Brasil, no dia 26 de agosto de 

2010), somente com as receitas oriundas dos dias de jogos, ou seja, com venda de ingressos e 

prestação de serviços no estádio.   

 O potencial de arrecadação dos grandes clubes europeus continua sendo muito maior 

do que o das agremiações brasileiras, devido a alguns fatores como: adoção de certas práticas 

comerciais há mais tempo, maior poder aquisitivo dos seus torcedores, maior concentração de 

ídolos e perspectivas de espetáculos de qualidade.  

 Conforme o exposto por Madeiro (2007) e Alvito (2007), o êxodo dos jogadores mais 

talentosos reduz a qualidade do produto “futebol” no Brasil e diminui a identificação dos 

torcedores com seus clubes. Madeiro (2007) também alertou para o aumento da diferença de 

qualidade entre as competições europeias e as nacionais.  

 A ausência de ídolos afeta negativamente a quantidade de público nos estádios e a 

qualidade percebida do produto, dificultando a exploração total do seu potencial de receitas. A 

menor arrecadação reduz a capacidade dos clubes brasileiros em competir por talentos no 

mercado globalizado, assim alimentando este círculo vicioso. O aumento das receitas pode 

fazer com que os clubes se enfraqueçam e até rompam esse círculo.   

 Brunoro e Afif (2007), Santana e Silva (2007) e Sommogi (2007) criticam as gestões 

dos clubes e acreditam que estas são os maiores entraves à exploração do potencial de 

receitas. Carravetta (2006) prega a necessidade de mudanças estruturais e a profissionalização 

da gestão.  

 No entanto, no estudo de caso realizado para esta dissertação, não há a ligação entre o 

modelo de estrutura social europeu, ou modelo europeu de gestão, e uma administração bem 

sucedida. O SPFC é uma associação civil sem fins lucrativos, cuja presidência, diretoria e 

conselhos não são remunerados, isto é, seu modelo social é igual ao de muitos clubes 

brasileiros. O Clube pertence aos seus sócios e é gerido visando ao aumento e diversificação 

das receitas. 
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 O objetivo da gestão financeira é possuir um resultado operacional positivo após o fim 

do exercício fiscal. Entretanto, a gestão não é voltada para obtenção de lucro visando sua 

distribuição aos donos ou acionistas, como em empresas tradicionais. A gestão é voltada para 

prover os recursos necessários à obtenção de resultados dentro de campo, ou seja, o objetivo 

organizacional é a conquista de títulos através da manutenção de uma equipe competitiva. 

 O SPFC é um clube superavitário, com receitas em ascensão, e é o maior vencedor do 

futebol brasileiro nos últimos cinco anos: conquistou um título mundial, um sul-americano e 

três brasileiros. Medida por esse critério, podemos considerar a gestão do clube como bem 

sucedida. No entanto, essa performance não é resultado do acaso nem de geração espontânea. 

Embora o estudo de caso não permita estabelecer a ligação entre causa e efeito, depreende-se 

que o êxito do SPFC resulta de uma gestão eficiente.  

 Entre as ações voltadas para a maximização das receitas, destaca-se a diversificação 

das fontes de arrecadação mediante a oferta de uma gama, cada vez maior, de produtos e 

serviços aos seus torcedores e a terceiros. Por exemplo, hoje um torcedor pode casar-se nas 

instalações do Morumbi, sendo as alianças um produto do SPFC, e ainda servir, aos 

convidados, champagne com a marca do Clube. Uma criança pode ter seu quarto todo 

decorado com as cores e símbolo do SPFC, devido à oferta de produtos licenciados.  

 O Clube explora, cada vez mais, os serviços periféricos e derivados da partida de 

futebol listados por Guenzi (2007). A transformação do Morumbi numa arena multiuso 

permite ao Clube arrecadar com ações não associadas às partidas, como shows musicais, 

outros eventos artísticos e esportivos, festas infantis, academia de ginástica, lojas, restaurantes 

etc.  

 A marca do SPFC é trabalhada com suporte no sucesso esportivo. As conquistas 

dentro de campo proporcionam oportunidades para o Clube realizar mais ações de marketing 

que valorizam, ainda mais, a sua imagem. Conforme afirmado por Hill e Vicent (2006), o 

sucesso esportivo por períodos seguidos é o fator mais importante para o desenvolvimento de 

uma marca.  

 A atitude de uma marca forte e vencedora vem de dentro da organização para sua 

torcida e para o mercado em geral. O Clube realiza sua própria propaganda e, assim, alavanca 

seus contratos de patrocínio e de direitos de transmissão de jogos. Isto é, há no SPFC, 

conforme inferido no estudo de caso, uma cultura corporativa bem desenvolvida, considerada 

por Hill e Vicent (2006) essencial para a obtenção do sucesso esportivo.  
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 Ainda quanto à maximização de suas receitas, cabe ressaltar a importância, cada vez 

maior, do consumo dos seus torcedores, principalmente, através da renda gerada nos jogos no 

Morumbi e na venda de produtos licenciados. Com o foco na fatia de maior poder aquisitivo 

de sua torcida, o SPFC está gerando um processo de seleção financeira que privilegia as 

classes sociais A e B, em detrimento das classes não abastadas. Essa elitização do público é 

decorrente da majoração dos preços dos ingressos e da extinção da área destinada a torcedores 

de menor poder aquisitivo. 

 Alvito (2007) mencionou o fato de os consultores afirmarem que os clubes devem 

realmente focar os consumidores de maior poder aquisitivo para evitar o risco de falência. O 

SPFC é um exemplo de clube que segue essa diretriz, na medida em que os produtos e 

serviços oferecidos são voltados para consumidores que podem pagar mais. Sem medo de 

perder sua identidade perante as classes sociais mais baixas, o Clube encara o seu foco nos 

clientes de maior poder aquisitivo como uma ação empresarial voltada para a lógica de 

mercado que domina o esporte mundialmente.   

 O SPFC trabalha com o número de 16,8 milhões de torcedores. Entretanto, o Clube 

não sabe quantos desses milhões são realmente consumidores. Possui seu programa de 

fidelidade no formato do projeto sócio-torcedor. O programa provê algumas informações 

sobre os hábitos de seus torcedores, porém até o momento de forma insuficiente. O Clube 

ainda não desenvolveu uma metodologia ou um banco de dados que possam ser utilizados 

para entender melhor os hábitos de consumo de sua torcida.   

 Ainda não há o uso de database marketing,como sugerido por Tapp e Clowes (1998), 

que permite a identificação dos diversos segmentos de torcedores, provendo as informações 

necessárias para a criação de serviços customizados para cada segmento, assim aumentando o 

potencial de exploração de cada torcedor, em termos de mercado.  

 O planejamento estratégico dita as metas e regras a serem seguidas, visando ao maior 

sucesso possível nas competições que o Clube disputa. A maximização das receitas visa à 

maximização da competitividade. Entretanto, o SPFC sabe que futebol não é uma ciência 

exata e que muitos eventos diferentes do desejado podem acontecer nos 90 minutos de uma 

partida. Por isso, é necessário que o planejamento seja flexível e que possa ser ajustável a 

resultados não planejados.  

 Para que a qualidade dos produtos oferecidos pelos clubes brasileiros seja aumentada, 

é essencial que haja uma melhoria na indústria como um todo. Os clubes de futebol competem 

somente dentro de campo. Conforme citado por Lago, Simmons e Szymanski (2006), há uma 
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interdependência entre os participantes da indústria do futebol. O fracasso de algum clube 

pode afetar a qualidade do produto e as finanças dos outros participantes. Haan et al. (2002) 

afirmam que a manutenção do equilíbrio da competição é essencial para sua atratividade.  

 Os clubes que mais arrecadarem terão maiores recursos para competir por talentos e 

possuírem times mais competitivos. O crescimento das receitas está baseado na adoção de 

práticas comerciais cujos pilares são a melhoria e modernização dos estádios, transformando-

os em verdadeiros centros de serviços, e uma maior exploração das marcas através da oferta 

de bens e serviços.  

 Alguns grandes clubes como o Corinthians, o Grêmio e o Palmeiras já estão 

trabalhando na construção de novos estádios que sejam capazes de gerar mais receitas, 

principalmente através da oferta de camarotes, lojas e outros serviços. O aumento da 

exploração de suas marcas possui seu alicerce no aumento da oferta de produtos licenciados 

através dos canais de venda tradicionais ou expansão da rede de lojas exclusivas.  

 Para concluir, cabe ressaltar que, sendo um estudo de caso, não podemos inferir que o 

modelo de gestão do SPFC e sua prática mercantilista possam ser generalizados para outros 

clubes brasileiros. Princípios da boa administração podem e devem ser seguidos por todos os 

clubes, mas cada clube deve encontrar o seu modelo respeitando suas particularidades e 

cultura. O Estado Brasileiro já contribuiu com as bases legais para adoção de práticas mais 

comerciais das agremiações, através da citada Lei Zico, e até proveu uma forma para o 

financiamento de suas dívidas tributárias através da Timemania.  

 Os clubes europeus podem prover excelentes exemplos de gestões modernas e bem 

sucedidas, porém não é obrigatório que seus modelos sejam replicados no Brasil. Nosso País 

possui uma cultura de consumo futebolístico própria, além de uma realidade social e 

econômica bem diferente e menos abastada. É necessário que os clubes encontrem modelos 

de gestão e adotem práticas comerciais condizentes com a cultura e a realidade econômica 

nacional.  

 A indústria do futebol propicia um amplo campo para trabalhos acadêmicos. Por 

exemplo, no Brasil ainda não há uma classificação para os diversos segmentos de torcedores 

baseada nos seus hábitos de consumo. Também podem ser realizados estudos sobre a 

correlação entre performance esportiva, tamanho de torcida e total de receitas. Outra pesquisa 

de correlação pode ser feita entre os jogos transmitidos ao vivo para as praças onde estão 

sendo realizados e os públicos nos estádios. Isto poderia prover informações importantes para 

mensurar o impacto da televisão na receita de bilheteria.  
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 Outro tema que pode ser estudado é a influência das diversas variáveis (títulos, ídolos, 

influência da família e amigos, mídia, geografia etc) no processo de aumento/diminuição e 

formação de torcidas. Atualmente, sabe-se muito pouco sobre o comportamento do tamanho 

das torcidas ao longo do tempo.  

 As regras econômicas fazem parte, cada vez mais, do esporte. Existe um grande 

negócio por trás do jogo. Entretanto, o que continuará sempre despertando a paixão dos 

torcedores é a bola no fundo da rede. E a paixão é o combustível que move o futebol.  
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