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Valor das marcas dos 12 clubes
mais valiosos do Brasil
Pelo terceiro ano consecutivo a BDO RCS publica seu estudo avaliando as marcas dos maiores clubes de futebol do Brasil. A metodologia de escolha e análise dos clubes foi a mesma das outras edições, com a utilização de dados financeiros, pesquisas com o torcedor, informações de marketing de cada clube e dados econômicos e sociais dos brasileiros. Assim foram identificados quais
são os clubes detentores das marcas mais valiosas do futebol brasileiro, as 12 marcas avaliadas no
estudo:
4 Clubes SP – Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos.
4 Clubes RJ – Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo.
2 Clubes RS – Grêmio e Internacional.
2 Clubes MG – Cruzeiro e Atlético-MG.
As receitas do mercado brasileiro de clubes de futebol permanecem em evolução e segundo estudo publicado neste ano pela BDO RCS atingiu em 2010 um volume de receitas geradas de R$ 2,1
bilhões. Esse resultado representa uma evolução de 172% em relação a 2003 e apresentará evolução para os próximos anos.
Na edição desse ano, foram atualizadas as informações sobre as 12 entidades que são consideradas os grandes times do Brasil. A seguir os dados mais relevantes que confirmam essa posição de
destaque:
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Os 12 clubes analisados geraram, incluindo todas as fontes de receitas em 2010, R$ 1,52 bilhão,
evolução de 199% em relação a 2003, quando os clubes geraram R$ 509,4 milhões em receitas totais, incluindo os recursos com transferências de atletas. Em 2009 as receitas geradas pelos clubes
foram de R$ 1,34 bilhão e em 2008 R$ 1,16 bilhão.
Fazendo uma comparação entre as receitas geradas pelos clubes nos quatro mercados analisados,
os que apresentaram maior evolução percentual até 2009 foram os clubes do Rio Grande do Sul.
Entretanto em 2010 houve uma mudança no cenário, já que os quatro clubes de São Paulo ampliaram sua participação entre os 12 clubes analisados. Os outros mercados perderam um ponto percentual cada de 2009 para 2010. As receitas a serem produzidas pelos clubes brasileiros dependerão cada vez mais da evolução dos recursos gerados por esse seleto grupo de entidades.

Evolução das Receitas Totais - 12 maiores clubes brasileiros
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Metodologia do Estudo
Para esse terceiro estudo de avaliação das marcas dos clubes brasileiros foi empregada a mesma metodologia das outras duas edições publicadas do estudo. A metodologia para a mensuração das marcas foi criada e aplicada pela BDO RCS.
O estudo seguiu uma rigorosa métrica que inclui 18 diferentes variáveis entre dados
financeiros históricos dos clubes, informações publicadas em pesquisas com os torcedores, dados de marketing esportivo, hábitos de consumo dos torcedores e dados
sociais e econômicos do mercado em que atuam os clubes analisados.
As informações financeiras utilizadas foram extraídas das demonstrações
contábeis dos clubes entre 2003 e 2010 e não foram considerados os recursos com
transferências de atletas. As receitas diretamente relacionadas ao cálculo do valor
da marca foram consolidadas em quatro macro receitas: marketing, estádio, sócios
e mídia.
Os dados de pesquisa e outras informações foram utilizados de acordo com a evolução dos estudos realizados, até suas edições mais recentes. As projeções dos cenários futuros dos clubes, a fim de valorar suas marcas, foram conduzidas considerando a realidade de cada entidade.
DADOS FINANCEIROS - Utilização do método de fluxo de caixa descontado, informações financeiras adicionais e diferenciais da marca de cada clube.
PESQUISAS E DADOS DO TORCEDOR - Compreensão das diferentes características do torcedor de cada clube, como por exemplo: tamanho, faixa etária, nível de
renda, distribuição geográfica e hábitos de consumo.
MERCADO LOCAL - Uso de variadas informações econômicas e sociais sobre o
mercado que atua o clube.
O estudo foi conduzido de forma independente pela BDO RCS, pela área Esporte
Total, a fim de que possa contribuir com o mercado do futebol no Brasil, especialmente em novos projetos de marketing entre os clubes e seus patrocinadores.
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Segundo a análise da BDO RCS o valor das marcas dos 12 maiores clubes de futebol do Brasil
permanece em constante evolução. Essa melhora está diretamente relacionada a diferentes
fatores, que se intensificaram ao longo dos anos:
A continuidade da ampliação das receitas de cada entidade com marketing,
estádio, sócios e mídia.
Aumento dos valores recebidos dos patrocinadores e ampliação do interesse de empresas
em se associar aos clubes.
Ampliação das receitas de TV, que vão se intensificar nos próximos anos.
Maior participação do torcedor nos negócios gerados pelas entidades.
Melhora constante da renda dos consumidores brasileiros.
Aquecimento da economia brasileira, com índices superiores à economia mundial.
A metodologia do estudo não permitiu que uma variável sozinha elevasse substancialmente as
marcas dos clubes. Assim, além da força da torcida, o valor da marca considera outras variáveis
como as receitas derivadas da sua marca, hábitos do torcedor e características do mercado local,
fazendo com que o crescimento ou queda do valor da marca não seja atribuído a um aspecto
isolado.
Outro aspecto importante é que a metodologia do estudo não considera o valor dos ativos registrados nas demonstrações contábeis dos clubes e sim as receitas derivadas por esses ativos. Assim,
para um clubes crescer no valor e sua marca, sempre é considerado o esforço de maximizar suas
receitas e não o valor contábil do ativo em si.
O valor consolidado em 2011 das marcas dos 12 clubes apresentou evolução de 10% em relação
ao ranking de 2010 e 139% de crescimento desde 2004.

Valor da marca – 12 clubes- Em R$ bilhões
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Fonte: Análise BDO RCS
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Os clubes que mais cresceram em valor gerado para as suas marcas entre 2004 e 2011 foram:
Corinthians com evolução de R$ 581 milhões, Flamengo R$ 366,7 milhões, São Paulo R$ 324,3
milhões, Palmeiras R$ 244,5 milhões, Internacional R$ 195,7 milhões e Grêmio R$ 157,4 milhões.
Esses seis clubes foram responsáveis por 79% dos R$ 2,3 bilhões de evolução do valor de marca
registrado pelos maiores clubes brasileiros entre 2004 e 2011.
A liderança do ranking das marcas mais valiosas do futebol brasileiro apresentou alterações nesses
últimos anos. O Corinthians, que figurou em segundo no ranking de 2009 e terceiro em 2004, liderou o ranking de 2010 e de 2011.
O Flamengo que foi líder em 2009, e que tinha perdido duas posições e figurou em terceiro no ano
passado, ganhou uma posição e ficou na segunda posição nesse ano. Já o São Paulo que estava
em terceiro lugar em 2009 e liderou o ranking em 2004 e tinha assumido a segunda posição no ano
passado, caiu para a terceira posição em 2011.
O Palmeiras se manteve na quarta posição em 2010, o mesmo de 2009 e 2004. No quinto lugar ficou o Internacional, mesma posição dos últimos anos. Já o sexto lugar sofreu alteração, com a subida de duas posições do Santos, que passou o Vasco da Gama e o Grêmio. A sétima posição ficou com o Grêmio, seguido do Vasco da Gama, que caiu uma posição, em virtude do crescimento
do Santos.
O Cruzeiro ficou na nona posição, seguido cada vez mais de perto por seu arquirrival, Atlético-MG.
Na sequência ficou o Fluminense seguido pelo Botafogo, a mesma posição do estudo de 2010.

Evolução do valor das marcas dos 12 clubes
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Ranking 2011 - Em R$ milhões
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Ranking 2009 - Em R$ milhões
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Um dado interessante é verificar o crescimento em valor absoluto das marcas dos clubes, que demonstram a eficiente exploração desse ativo. O aumento de mais de R$ 2,3 bilhões entre 2004 e
2011 no valor consolidado das marcas dos 12 clubes foi resultado direto do desenvolvimento no
ambiente de negócios do futebol brasileiro, melhora dos projetos de marketing dos clubes e evolução econômica e social do país.
O crescimento demonstra uma real melhora dos projetos de marketing dos clubes nos últimos anos,
que tendem a se intensificar, graças a um número cada vez maior de executivos remunerados nos
clubes.

Variação do valor da marca em termos absolutos
2004 a 2011 - Em R$ milhões
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Nesses últimos anos alguns clubes ampliaram a participação de suas marcas sobre o valor total
gerado pelos 12 clubes, como o Corinthians que representava 16,7% do total em 2004 e em 2011
foi responsável por 21,2% entre os clubes analisados.
O Internacional foi outro clube que viu a participação do valor de sua marca crescer, passando de
4,8% para 6,8% sendo que em 2010 sua participação atingiu 7,2%. O mesmo ocorreu com o
Grêmio que passou de 3,9% para 5,5% sendo que em 2010 sua participação atingiu 6,0%.
O Atlético-MG também viu sua participação crescer, já que em 2004 representava 3,4% entre os 12
clubes e em 2011 a participação foi de 3,7%. O Fluminense também registrou aumento em sua participação, já que em 2004 representava 3,1% e em 2011 a representava 3,1% e em 2011 a representatividade foi de 3,3%.
A participação sobre o total dos outros clubes analisados apresentou redução em 2011 em comparação com 2004, o que deve se alterar, caso consigam ampliar receitas importantes com patrocínios,bilheteria, sócios e cotas de TV.
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Evolução da Participação sobre o total dos 12 clubes
Em %
2004
21,2%

20,1%

17,4%

16,8%

16,2%

16,8%

17,7%

17,5%

17,0%

2009

11,9%
6,8%

18,8%

19,8%

Corinthians

Flamengo

São Paulo

2011

11,1%

12,9%
16,7%

2010

12,2%

7,1%
4,8%

5,6%
4,1%
4,2%
6,1%

Palmeiras

Internacional

Santos

7,2%

5,5%
6,6%
3,9%

4,0%
4,2%
3,8%
4,6%

3,7%
3,7%
4,3%
4,1%

3,7%
3,0%
2,8%
3,4%

3,3%
2,8%
3,3%
3,1%

2,2%
2,4%
3,0%
2,4%

Grêmio

Vasco da Gama

Cruzeiro

Atlético-MG

Fluminens e

Botafogo

6,0%

Fonte: Análise BDO RCS

O estudo avaliando as marcas dos clubes brasileiros demonstra que cada entidade possui
características particulares, de acordo com o perfil de sua torcida, desenvolvimento das receitas
derivadas de sua marca e características do mercado local em que estão localizados. Segundo a
metodologia da BDO RCS esse é o melhor mecanismo para mensurar o valor da marca dos clubes
brasileiros.
Segundo a avaliação, em 2011 o valor consolidado das 12 marcas mais valiosas entre os clubes de
futebol do Brasil foi de R$ 4,09 bilhões. Segundo a metodologia empregada no estudo as variáveis
mais representativas para os clubes analisados foram as características e perfil de suas torcidas,
com valor consolidado de R$ 1,89 bilhão, seguido das receitas derivadas das marcas com valor de
R$ 1,16 bilhão e das características do mercado local, com valor de R$ 1,04 bilhão.

Variáveis para formação do valor consolidado
das marcas dos 12 clubes - Em R$ milhões
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O potencial futuro de geração de receitas de cada marca dependerá de como os departamentos de
marketing dos clubes conseguirão maximizar a relação com seus milhões de torcedores, potencializar suas receitas e explorar as características econômicas e sociais onde estão localizados.

Variáveis para formação do valor da marca de cada clube
Valor consolidado das 12 marcas em 2011 - Em %

Mercado
25%

Torcida
46%

Receitas
28%

Fonte: Análise BDO RCS
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1º Corinthians
Valor de Marca: R$ 867,0 milhões
O Corinthians consolidou sua posição de liderança no ranking das marcas mais valiosas do futebol
brasileiro, com marca avaliada em R$ 867,0 milhões, evolução de 16% em comparação com 2010
e 203% em relação a 2004. O crescimento deste ano do Timão do Parque São Jorge foi resultado
direto da evolução de suas receitas de marketing, cotas de TV e clube social.

Evolução do valor da marca
Corinthians - Em R$ milhões
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O clube é líder absoluto da preferência dos torcedores no estado de São Paulo, e é vice-líder
na preferência nacional entre os times brasileiros. Além disso, permanece como a maior torcida da região Sudeste. O clube apresenta concentração entre os torcedores jovens e de alto
poder, especialmente entre os torcedores com
renda familiar mensal de 5 a 10 salários mínimos. Outro aspecto importante para a marca do
clube é a grande quantidade de jogos transmitidos na TV, o que gera fortalecimento de sua base de torcedores e desperta o interesse de empresas patrocinadoras.

Forças da marca Corinthians
Entre as receitas que mais contribuíram para o
crescimento do valor da marca do clube se destaca a receita com patrocínio que superou R$
47,3 milhões em 2010, evolução de 270% em
relação a 2004, clube social e esporte amador,
que gerou R$ 39 milhões, crescimento de 305%
no mesmo período e a bilheteria dos jogos do
clube que produziram R$ 29,4 milhões em 2010,
crescimento de 473% nos últimos sete anos.
Além disso, o clube no último exercício apresentou receitas com cotas de TV de R$ 54,9 milhões,
evolução de 244% em relação a 2004.
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2º Flamengo
Valor de Marca: R$ 689,5 milhões
O Flamengo conquistou uma posição no ranking de marcas mais valiosas desse ano com a marca
avaliada em R$ 689,5 milhões, evolução de 10% em relação ao ranking de 2010 e 114% em comparação com 2004. O rubro negro da Gávea possui uma marca diferenciada no mercado brasileiro
graças ao tamanho de sua torcida, tanto no estado do Rio de Janeiro, como espalhada pelo Brasil.
Embora o clube tenha apresentado crescimento nos últimos anos, sem dúvida tem enorme potencial para os próximos anos especialmente pela potencialização de suas receitas diretamente com
sua base de torcedores e com empresas patrocinadoras.

Evolução do valor da marca
Flamengo - Em R$ milhões
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O Flamengo é líder entre todos os torcedores
do Brasil de diferentes classes sociais, embora
diminua sua participação entre os mais ricos e
aumente entre os mais pobres. A sua marca é
líder também entre os jovens, e lidera de forma
incontestável a preferência dos torcedores do
Rio de Janeiro. Outro ponto forte da sua marca
é a grande participação em todos os estados do
Brasil, o que acaba gerando um importante benefício para sua marca, graças ao grande número de jogos transmitidos para diferentes cidades no Brasil.
-

Forças da marca Flamengo
Entre as receitas que mais contribuíram para o
crescimento do valor da marca do clube se destaca a receita com marketing, que atingiu R$
44,2 milhões em 2010, evolução de 191% em
comparação com 2009 e 163% em relação a
2004, bilheteria dos jogos do clube que produziram R$ 17,3 milhões em 2010, crescimento
de 278% nos últimos sete anos. Outras receitas
importantes para o valor da marca do clube foram os R$ 44,4 milhões em cotas de TV de
2010, evolução de 179% em relação a 2004 e as receitas com clube social e esporte amador, que
produziram outros R$ 18,3 milhões, 49% superior ao registrado em 2004.
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3º São Paulo
Valor de Marca: R$ 664,2 milhões
O São Paulo caiu uma posição no ranking nessa edição do estudo das marcas dos clubes brasileiros, com sua marca avaliada em R$ 664,2 milhões, valor 1% superior a 2010 e 95% maior que
2004, quando liderou o ranking. O Tricolor do Morumbi mesmo tendo uma torcida inferior a
Flamengo e Corinthians, conseguiu desenvolver sua marca, e sempre figurar entre as mais valiosas do Brasil. O clube nesse ano apresentou redução em suas receitas com patrocínio, o que resultou em crescimento das outras receitas derivadas de sua marca, como as cotas de TV, estádio
do Morumbi e clube social e esporte amador.

Evolução do valor da marca
São Paulo - Em R$ milhões

Forças da marca São Paulo

O São Paulo está consolidado com a terceira
maior torcida do futebol brasileiro e segunda no
estado de São Paulo. No entanto, apresenta
menor distribuição geográfica que Corinthians e
Flamengo, estando mais concentrada no
Sudeste. O clube apresenta excelente participação entre os torcedores mais jovens e com renda mensal acima de 10 salários mínimos. Paralelamente à conquista dos torcedores mais ricos, o São Paulo ampliou também a importância dos torcedores de menor poder aquisitivo,
sendo atualmente a terceira maior torcida em
todos os níveis de renda, sexo e idade.

O clube em 2010 viu suas receitas com patrocínio e publicidade serem reduzidas em 43% em
comparação com 2009, já que passaram de R$
31,3 milhões para R$ 17,9 milhões. Em 2009
essa receita apresentou crescimento de 200%
em relação a 2004. Assim as receitas que mais
contribuíram para valor da marca do clube nesse ano foram o estádio do Morumbi, que somados os recursos com bilheteria dos jogos atingiu
R$ 56,9 milhões, evolução de 300% nos últimos sete anos e as cotas de TV que atingiram R$ 49,3
milhões, evolução de 148% em comparação com 2004. Outras receitas importantes para o clube
foram os recursos com clube social e esporte amador, que geraram em 2010 R$ 21,1 milhões, evolução de 104% em comparação com 2004 e o licenciamento da marca do clube, que produziu R$
8,6 milhões, crescimento de 658% nos últimos sete anos.
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4º Palmeiras
Valor de Marca: R$ 452,9 milhões
O Palmeiras permaneceu consolidado no quarto lugar do ranking das marcas dos clubes brasileiros com valor de R$ 452,9 milhões, evolução de 2% em relação a 2010 e 117% em comparação
com 2004. O Verdão do Parque Antártica ampliou suas receitas, especialmente com marketing, cotas de TV e bilheteria. Além disso, possui uma base de torcedores extremamente valiosa para os
negócios do clube, mas segundo as pesquisas com o torcedor, perdeu participação da década de
90 para os dias atuais. Embora o clube esteja consolidado como quarta marca mais valiosa do futebol brasileiro, ainda está distante do terceiro colocado.

Evolução do valor da marca
Palmeiras - Em R$ milhões

Forças da marca Palmeiras

Em pesquisas com o torcedor publicadas por diferentes institutos, o Palmeiras aparece à frente
do Vasco da Gama como quarta maior torcida
do futebol brasileiro, embora apresente menor
distribuição geográfica que o clube do Rio de
Janeiro. O clube apresenta participação similar
em todas as faixas etárias, e cresce em cidades
do interior, especialmente de São Paulo.
Entre as receitas que mais contribuíram para o
crescimento do valor da marca do clube se destaca a receita com patrocínio e publicidade que
gerou em 2010, R$ 43,8 milhões, evolução de
492% em relação a 2004 e as cotas de TV, que
produziram R$ 43,3 milhões, evolução de 253%
nos últimos sete anos. As receitas com bilheteria que cresceram de forma constante até 2009
apresentaram redução de 5% no último exercício, embora tenham crescido mais de 300% nos
últimos sete anos.
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5º Internacional
Valor de Marca: R$ 277,9 milhões
O Internacional se manteve na quinta posição no ranking com marca avaliada em R$ 277,9 milhões,
evolução de 3% em relação ao ranking de 2010 e 238% em comparação com 2004. O Colorado
do Beira Rio, embora tenha uma torcida concentrada na região Sul e inferior a outros times como
Vasco da Gama, Cruzeiro e muito próximo de seu rival Grêmio, pelos projetos de marketing realizados e força de suas receitas nos últimos anos, especialmente com seus sócios, continua com uma
posição de destaque no estudo.

Evolução do valor da marca
Internacional - Em R$ milhões

Forças da marca Internacional

O Internacional tem sua força em uma torcida
com forte presença no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina. O torcedor gaúcho aparece como o mais fanático do futebol brasileiro, fazendo com que o Internacional se beneficie diretamente dessa característica regional. O clube
tem uma torcida cada vez mais próxima ao
Grêmio e a diferença é menor quando analisados os torcedores na cidade de Porto Alegre.
A receita que mais contribui para o crescimento
do valor da marca do clube é o projeto com seus
sócios, que em 2010 gerou para o clube R$
39 milhões, evolução de 1.089% em relação a
2004, sendo a principal fonte de receita do clube, excluindo os recursos com atletas. Outra receita importante foram os recursos gerados com
as cotas de TV, que atingiram no último exercício de R$ 38,8 milhões, evolução de 207% nos

últimos sete anos. Finalmente as receitas de
marketing do clube, que inclui os recursos gerados com patrocínio, publicidade e licenciamento
da marca, cresceram 176% desde 2004, e geraram R$ 19,7 milhões para o clube em 2010, uma
pequena redução de 2% em relação a 2009.
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6º Santos
Valor de Marca: R$ 227,9 milhões
O Santos saltou duas posições no ranking desse ano, ficando em sexto lugar, com marca avaliada
em R$ 227,9 milhões, crescimento de 49% em relação a 2010 e 116% em comparação com 2004.
O clube apresentou a maior evolução entre os doze clubes analisados, especialmente pelo crescimento de suas receitas com patrocínio, bilheteria, cotas de TV e clube social e esporte amador. O
alvinegro da Vila Belmiro foi diretamente beneficiado por uma eficiente gestão de seus projetos de
marketing em 2010, que resultou em uma valorização de sua marca nos estudos desse ano.

Evolução do valor da marca
Santos - Em R$ milhões

Forças da marca Santos

O clube ainda tem sua imagem muito associada
a sua cidade de origem, mas em 2010 conseguiu equilibrar um pouco essas características,
graças a uma gestão orientada para outros mercados, especialmente a cidade de São Paulo,
que conta com uma quantidade muito grande
de torcedores, bem como no interior do estado.
O clube dobra sua participação no Brasil entre
os torcedores acima de 45 anos, e também entre os torcedores com maior poder aquisitivo,
especialmente com renda familiar mensal entre
5 e 10 salários mínimos. Entretanto, uma nova
geração de torcedores está surgindo graças as
presença de ídolos carismáticos e títulos, o que
que somente deve ficar mais evidente em futuras pesquisas.
As receitas que mais contribuíram para o crescimento do valor da marca do clube nesse ano
foram os novos recursos gerados com patrocínio e publicidade que atingiram em 2010, R$

29,9 milhões, evolução de 68% em um ano e 199% em relação a 2004 e as novas receitas de bilheteria que atingiram no último exercício R$ 19,9 milhões, o dobro do registrado em 2009 e 156%
superior a 2004. Além disso, houve um incremento nos recursos oriundos das cotas de TV que atingiram R$ 32,2 milhões, evolução de 137% em sete anos e as receitas com clube social e esporte
amador que atingiram R$ 9 milhões, evolução de 453% em relação a 2004.
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7º Grêmio
Valor de Marca: R$ 224,6 milhões
O Grêmio caiu uma posição no ranking desse ano, agora na sétima posição, com marca avaliada
em R$ 224,6 milhões, evolução de 1% em relação ao ranking de 2010 e 234% em comparação
com 2004. O Tricolor do Olímpico foi superado pelo Santos, em virtude do crescimento acentuado
do time paulista. O clube é considerado a maior torcida da região Sul e embora apresente torcida
concentrada em uma única região, possui uma pequena distribuição geográfica em outras regiões.
Uma parte importante da evolução de sua marca é resultado da melhora de suas receitas nos últimos anos, especialmente com seus sócios, marketing, bilheteria e cotas de TV. Entretanto em
2010 as receitas sem as transferências de atletas apresentaram um pequeno crescimento em comparação com anos anteriores.

Evolução do valor da marca
Grêmio - Em R$ milhões

O Grêmio além de uma posição de destaque
entre os torcedores no Rio Grande do Sul tem
boa participação em Santa Catarina e se beneficiou também do fanatismo do torcedor gaúcho
por futebol. A sua torcida tem boa participação
entre os jovens e cresce ainda mais entre os
mais velhos. Um grande diferencial é seu crescimento entre os torcedores com renda elevada,
já que chega a dobrar sua participação entre os
torcedores com renda mensal superior a 10 salários mínimos.

Forças da marca Grêmio
A receita que mais contribuiu para o crescimento do valor da marca do clube é o projeto com
seus sócios, que em 2010 gerou para o clube
R$ 28,1 milhões, evolução de 491% em relação
a 2004, sendo a principal fonte de receita do
clube pela primeira vez. Outra receita importantante para o clube foi proveniente do marketing,
que inclui patrocínio, publicidade e royalties que
somados atingiram em 2010 R$ 22,6 milhões,
evolução de 197% nos últimos sete anos. As
receitas de patrocínio apresentaram grande evolução em 2010, com crescimento de 72% em comparação com 2009. Finalmente a receita de bilheteria, embora tenha apresentado decréscimo de
de 7% em comparação com 2009, atingindo R$ 10,3 milhões, apresentou evolução de 1.012% nos
nos últimos sete anos.
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8º Vasco da Gama
Valor de Marca: R$ 162,5 milhões
O Vasco da Gama caiu uma posição no estudo desse ano e figurou na oitava colocação, com valor
de sua marca de R$ 162,5 milhões, evolução de 4% em relação a 2010 e 106% em comparação
com 2004. O clube de São Januário, que apresentou a segunda maior evolução de sua marca no
ranking do ano passado, acabou apresentando um crescimento menor esse ano, em função de
um pequeno decréscimo de suas receitas.

Evolução do valor da marca
Vasco da Gama - Em R$ milhões

Forças da marca Vasco da Gama
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O clube aparece em várias pesquisas com a
Quinta maior torcida do futebol brasileiro. O
Vasco tem boa distribuição geográfica de sua
torcida nas regiões Nordeste, Norte e CentroOeste sua torcida se mantém constante em diferentes faixas etárias e níveis de renda. O diferencial do clube é ter uma dimensão nacional,
muita força nas capitais e boa participação tanto entre os torcedores de menor renda como de
renda mais elevada.
Infelizmente, as demonstrações contábeis histócas do clube não disponibilizam muitas informações sobre as receitas derivadas de sua marca,
assim não temos condições de analisar todas
as suas fontes. Para calcular o valor da marca
do clube utilizamos fontes secundárias de informação.

9º Cruzeiro
Valor de Marca: R$ 151,3 milhões
O Cruzeiro se manteve na mesma posição do ranking de 2010, com valor de marca de R$ 151,13
milhões, evolução de 8% em relação ao ranking de 2010 e 113% em comparação com 2004. A Raposa é a maior torcida de Minas Gerais, estado que concentra boa parte de seus torcedores. A boa
performance do clube nas competições nas últimas décadas contribuiu muito para o crescimento de
sua torcida e também pelo incremento de suas receitas, especialmente com marketing, bilheteria e
cotas de TV.
Evolução do valor da marca
Cruzeiro - Em R$ milhões

Forças da marca Cruzeiro

O Cruzeiro ocupa a liderança entre os torcedores de Minas Gerais e tem boa participação entre os torcedores do Sudeste. O clube apresenta
excelente participação entre as mulheres, entre
os torcedores mais jovens e com maior poder
aquisitivo. Quando comparado com seu maior
rival, o Atlético-MG, a disputa é mais acirrada
entre os torcedores de Belo Horizonte. A maior
diferença entre os clubes mineiros está na faixa
de torcedores com renda mensal acima de 10
salários mínimos.
As receitas que mais contribuíram para o crescimento do valor da marca do clube foram as
cotas de TV que em 2010 atingiram R$ 29,2 milhões, evolução de 109% em relação a 2004 e
patrocínio e publicidade que atingiu R$ 18,6 milhões, crescimento de 188% nos últimos sete anos. Outra receita importante para o clube foi a
bilheteria, que atingiu R$ 17,1 milhões no último
exercício, crescimento de R$ 1.233% desde
2004.

Finalmente as receitas geradas com o clube social e esporte amador, que atingiu receita de
R$ 12,8 milhões em 2010, crescimento de 75% nos últimos sete anos.
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10º Atlético-MG
Valor de Marca: R$ 150,5 milhões
O Atlético-MG se manteve na mesma posição do ranking das marcas mais valiosas do futebol brasileiro, mas foi o clube que depois do Santos mais cresceu nesse ano, com valor de marca de R$
150,5 milhões, evolução de 36% em relação ao ranking de 2010 e 155% em comparação com
2004. O Galo Mineiro apresentou entre 2003 e 2010 profunda melhora em suas receitas, entretanto apenas no exercício de 2006, apresentou em seus balanços dados referentes às diferentes fontes de receitas. Em 2010 houve um importante incremento nos recursos gerados com patrocínio, o
que contribuiu muito para o crescimento de suas receitas e de sua marca.

Evolução do valor da marca
Atlético-MG - Em R$ milhões

Forças da marca Atlético-MG
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O Atlético-MG tem sua torcida muito concentrada em Minas Gerais e perdeu participação entre
os torcedores mineiros para seu rival Cruzeiro,
se aproximando apenas na capital do estado. A
torcida do clube se mantém constante nas diferentes faixas etárias e níveis de renda, aumentando um pouco a participação entre os torcedores com renda familiar mensal média entre 2
e 5 salários mínimos.
As receitas que mais contribuíram para o crescimento do valor da marca do clube foram as
cotas de TV que em 2010 atingiram R$ 29,7 milhões, evolução de 234% em relação a 2006 e
patrocínio que atingiu R$ 28 milhões, crescimento de 541% em comparação com 2009 e
evolução de 616% nos últimos cinco anos. Outra receita importante para o clube foi a bilheteria, que atingiu R$ 8,4 milhões no último exercício, queda de 40% em comparação com 2009,
mas que apresentou crescimento de 46% nos
últimos cinco anos.

11º Fluminense
Valor de Marca: R$ 135,7 milhões
O Fluminense se manteve na mesma posição da ranking do ano passado, com valor de sua marca
de R$ 135,7 milhões, ampliação de 30% em relação ao ranking de 2010 e 153% superior ao ranking de 2004. O Tricolor das Laranjeiras foi depois de Santos e Atlético-MG o clube que mais cresceu no estudo desse ano, graças a ampliação de algumas receitas importantes, como patrocínios,
bilheteria e premiações. O clube embora tenha uma torcida menor em comparação com outros clubes, conseguiu ampliar o valor de sua marca nos últimos anos pelas características de seus torcedores e pela evolução de suas receitas.

Evolução do valor da marca
Fluminense - Em R$ milhões

Forças da marca Fluminense

O clube conta com uma torcida com forte presença no Rio de Janeiro e em estados do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O Fluminense tem
participação maior entre os torcedores mais velhos, especialmente na faixa etária de 35 a 44
anos. Já em relação ao nível de renda é um dos
clubes que mais cresce sua participação entre
os mais ricos, com evolução acentuada entre as
faixas de renda entre 5 e 10 salários mínimos e
acima de 10 salários mínimos.
As receitas que mais contribuíram para o crescimento do valor da marca do clube foram as
cotas de TV que em 2010 atingiram R$ 27,1 milhões, evolução de 105% em relação a 2004 e
patrocínio e publicidade que atingiu R$ 7,6 milhões, crescimento de 150% nos últimos sete
anos. Outra receita importante para o clube foi
a bilheteria, que em 2010 pelo bom desempenho do time no Campeonato Brasileiro cresceu
mais de 56% em um ano, atingindo R$ 7,1 milhões, evolução de 428% desde 2004. Outras

receitas importantes para o clube em 2010 foram as premiações que ultrapassaram R$ 9,4 milhões
e o clube social e esporte amador que atingiu R$ 8,4 milhões.
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12º Botafogo
Valor de Marca: R$ 90,7 milhões
O Botafogo se manteve na mesma posição no ranking das marcas dos clubes brasileiros, com valor de R$ 90,7 milhões, evolução de 1% em relação ao ranking de 2010 e 120% superior ao ranking
de 2004. O clube da estrela solitária apresentou melhora em suas receitas no último exercício, depois de uma queda nos recursos gerados em 2009. Nos últimos sete anos o clube viu os recursos
gerados crescerem substancialmente em termos percentuais, mas distante dos outros onze clubes
presentes no estudo.

Evolução do valor da marca
Botafogo - Em R$ milhões

Forças da marca Botafogo

O Botafogo conta com grande parte de seus torcedores no estado do Rio de Janeiro e também
em estados das regiões Nordeste, Norte e
Centro-Oeste, com mais força nas capitais que
no interior. O clube diminui sua participação entre os mais jovens e apresenta participação maior entre os torcedores mais velhos, acima de 45
anos. Em termos de renda, tem maior participação entre os torcedores com maior poder aquisitivo, especialmente entre os torcedores com
renda mensal acima de 10 salários mínimos,
mas inferior ao seu rival Fluminense.

As receitas que mais contribuíram para o crescimento do valor da marca do clube foram as
foram as cotas de TV que em 2010 atingiram
R$ 24,8 milhões, evolução de 163% em relação
a 2004 e patrocínio que atingiu R$ 4,9 milhões,
crescimento de 71% em comparação com 2009
e evolução de 193% em relação a 2004. Outras
receitas com crescimento para o clube foram os
aluguéis e licenciamentos, que atingiram R$ 5,1 milhões, evolução de 1.211% nos últimos sete anos e o clube social e esporte amador que atingiu R$ 3,2 milhões, evolução de 99% no mesmo período.
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Esporte Total - BDO RCS
A BDO RCS atua em diferentes setores econômicos no Brasil e para as diferentes Indústrias são
produzidas análises e estudos que abordam análises econômicas, financeiras e mercadológicas de
cada setor. O objetivo da BDO RCS com seus estudos é que contribuam com disseminação da informação, para o fortalecimento do ambiente de negócio no Brasil.
Entre setores que requerem ampla especialização e que são estudados e analisados pela BDO
RCS estão:
Esporte
Instituições Financeiras
Construção Civil
Turismo e Hotelaria
Saúde
Terceiro Setor
Varejo
Mídia
Educação

BDO no Brasil e no mundo
A BDO no Brasil, agora é BDO RCS Auditores Independentes, a quinta maior firma de auditoria do
país. A empresa agrega um conjunto de soluções que contempla auditoria contábil, consultoria em
em gestão, corporate finance, viabilidade econômica de empreendimentos, análise de lucratividade, governança corporativa, controladoria, planejamento tributário, recursos humanos, sucessão
familiar, consultoria trabalhista e jurídico.
A BDO International Limited é a quinta maior firma de auditoria e consultoria do mundo. A empresa
presta serviços de auditoria e consultoria em 119 países, com cerca de 47 mil profissionais distribuí.dos por 1.082
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