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A profissionalização da gestão do futebol brasileiro é condição necessária, 
embora não suficiente, para inserir o país junto à grandes potências

Disclaimer e considerações iniciais

Fonte: Desk Research; Futebol, Mercado e Estado (Rodrigo Castro e José Manssur); Roland Berger

Situação atual
> Hoje em dia o futebol movimenta mais de 

250 bilhões de dólares a cada ano, e 
surpreendentemente o Brasil tem uma 
participação inferior a 1%

> Uma das principais razões pelas quais o 
Brasil não consegue ter maior 
participação é a falta de uma gestão 
profissional dentro dos clubes

Enquanto o futebol foi tratado, em plano mundial, com as 
devidas características e peculiaridades, como atividade não 
empresarial, sem uma organização compassada com essa 
faceta, o Brasil, estimulado pelo mito do "jeitinho" e da ufanista 
máxima da habilidade natural e incomparável de seus 
jogadores, protagonizou o cenário futebolístico

Mas o amadorismo, em outros centros, cedeu posição a um 
sistema organizado e profissional, ora revestido de forma 
jurídica empresarial, com finalidade lucrativa, ora mantendo-se 
fiel ao modelo associativo, mas em qualquer caso, aderente à 
realidade (i) do fluxo informacional, negocial e de capitais, bem 
como (ii) das técnicas contemporâneas de governação 
societária"

Rodrigo Castro e José Francisco Manssur

A ausência de profissionalização 
impõe barreiras e induz incentivos 

inadequados em todas as 
dimensões de gestão necessárias 

para alçarmos o país aos 
patamares das grandes potências: 

receitas comerciais e com 
publicidade, gestão de custos, 

alocação de capital, investimentos 
e fontes de financiamento

Clube empresa
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Mensagens chave

[1] Longo prazo
Fonte: Roland Berger

Temos um grande mercado potencial não explorado no futebol brasileiro 

A despeito das diferenças de parâmetros econômicos entre o Brasil e grandes potências e ligas de futebol 
internacionais, o mercado brasileiro poderia movimentar outros patamares de faturamento, investimento e retorno –
exemplos recentes demonstram que com alguma gestão é possível mudar de patamar em pouco tempo 

1

Estratégias comerciais limitadas implicam em receitas recorrentes muito deprimidas

Apesar da alta popularidade e relevância do esporte no país, alavancas comerciais são pouco exploradas ou 
implementadas de forma equivocada e receitas com marketing e publicidade limitadas pelo baixo investimento e 
cuidado com brand equity e identidade comercial de longo prazo

2

Endividamento descontrolado e volatilidade de caixa limitam investimentos

Não há crescimento sem investimento e uma análise em retrospectiva demonstra que o futebol brasileiro não consegue 
mudar de patamar, intercalando anos mais e menos favoráveis, mas sem conseguir alçar novos voos – a alocação do 
capital observada também não guarda coerência e estratégia de longo prazo – investimos mal e pouco

3
O modelo societário e de governança atual não produz os incentivos corretos

Sem a regência de direitos e obrigações de uma S.A, os clubes vêem limitadas suas alternativas de financiamento e 
reequacionamento de dívida e não conseguem romper com ciclo de anos e anos de má gestão. Mas mais do que isso, 
estrutura societária e de governança atual não produz responsabilização e incentivos para buscar o melhor no LP1

4
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O futebol brasileiro fatura muito pouco face a dimensão do país – mesmo 
os grandes clubes tem receita limitada perante na escala mundial

Faturamento de ligas e clubes internacionais

953

876

845

798

722

179

147

106

104

57

+433%

Comparação
Faturamento clubes [US$ M; 2018]

> O Brasil não conseguiu 
refletir em faturamento a 
dimensão da sua 
população e "paixão por 
futebol" – a menor 
riqueza da população 
(PIB/capita) explica 
apenas parte do desvio –
há grande potencial

> Mesmo ponderando por 
outros indicadores como 
desigualdade de renda e 
representatividade de 
classe social, o 
faturamento do futebol 
brasileiro poderia ser 
pelo menos 3x maior

Comparação
Faturamento ligas [US$ M; 2018]

NOTA: Euro 1 = R$ 4,64; 1 Dólar = R$ 3,66
Fonte: worldometers.info (2020); IMF (2019); Roland Berger
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Ainda que a composição das receitas dos clubes seja similar ao que 
vemos internacionalmente, há grande espaço comercial a explorar

Principais fontes de receita do futebol brasileiro

Breakdown de receitas dos clubes Breakdown de custos dos clubes 

Os custos 
chamados de 
"outros" 
refletem os 
gastos dos 
times com o 
clube social, 
no entanto as 
receitas 
advindas da 
categoria 
social 
representam 
um montante 
bem inferior 
aos custos.

Em 2018, por 
exemplo para 
cada real 
ganho na 
categoria 
social, foram 
gastos 3,38 em 
"outros"

47%
41% 43%

12%
17%

20%

15% 15%
15%

14% 15%
11%

6% 6% 5%
6% 6% 6%

100%

20182016

100%

2017

100%

Outros

Social

Publicidade e patrocínio

Bilheteria e sócio torcedor

Transação de atletas

Direitos de TV

Fonte: Relatório e contas; Itaú BBA; Roland Berger

65% 65% 66%

26% 23% 23%

9% 11% 10%

0%

20172016 2018

100%100%100%
1% 1%

Base + Feminino

Jogos

Pessoal Futebol
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Mesmo com um mercado endereçável limitado, vemos muitas oportunidades 
para extrair mais valor do mercado brasileiro – alta aderência comercial

Número de torcedores e camisas vendidas por equipe

Fonte: Pickvisa.com; Lance!; Statista; Veja; Roland Berger

Número de torcedores dos clubes [M]

227,0

219,7

127,0

81,6

80,8

73,4

32,5

27,3

13,6

10,6

7,2

7,0

Europa Brasil
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63
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20

19

11
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Camisas vendidas / mil torcedores Sócio torcedores / mil torcedores
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Tanto os valores de patrocínio, quanto o porte dos principais patrocinadores 
do futebol brasileiro estão muito aquém do que se observa nas maiores ligas

Patrocínio nas equipes de futebol

Fonte: Forbes.com.br; Goal.com; Roland Berger

NOTA: USD 1 = R$ 4,26

Brasil [USD M; 2019]

19

10

6

5

3

3

Patrocinador Europa [USD M; 2019]

80

57

43

34

34

19

Patrocinador

No Brasil o maior patrocínio é o da Crefisa ao Palmeiras 
e o patrocinador mais frequente é o Banrisul e BMG

Receita dos patrocinadores
[USD Bi; 2018]

Na Europa, arrecadação de dinheiro de patrocinadores é 
bastante elevada, sendo que normalmente, existem poucos 
patrocinadores por equipe

0,704

147,049

83,342

30,000

17,264

0,151

2,242

0,686
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A comparação das receitas de publicidade com benchmarks como a NBA 
e NFL demonstra o tamanho da fragilidade e espaço para melhoria

Evolução da receita de publicidade no futebol brasileiro

Comentários
> Mais de 50% do total de 

receitas de publicidade 
está concentrado em 5 
empresas

> Os números de receitas 
publicitárias no futebol 
brasileiros estão muito 
atrás de referências 
internacionais

> A NFL teve US$ 5 B em 
receitas com comerciais 
em 2019

> A NBA teve US$ 839 M

> Na premier league, os 
clubes faturaram £ 1,49 
B em receitas de 
publicidade e patrocínios

Receitas
Publicidade no futebol [R$ M]

636
607

751

585

20162015 2017 2018

-22%

Peso da publicidade futebol/ 
publicidade Brasil [%]

2015 20182016 2017

0,45%0,45%
0,56%

0,40%

Variação do investimento publicitário 
no Brasil [%]

20162015 2017 2018

-7,00%

3,00%

-1,00%

10,00%

Fonte: Relatório e contas; Fox Business; Statista Itaú BBA; Roland Berger
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A ocupação média dos estádios brasileiros também deixa bastante a 
desejar e evidencia dificuldades em criar produtos atrativos e personalizados

Ocupação média dos estádios [2018]

Brasil [Serie A] Inglaterra Brasil [Serie A] Inglaterra

Taxa de ocupação dos Jogos [%] Ticket médio dos Jogos [R$]

68%

47%

80%

56%

69%

50%

49%

99%

100%

99%

99%

99%

99%

98%

NOTA: GBP 1 = R$ 5,53

Fonte: Globo Esporte; Givemesport.com; Roland Berger

51

49

56

24

20

42

32

290

324

210

343

241

263

253

Salario Min. 
Mensal [R$]

7.2381.045

3% 4%

Comentários

> Com ocupação de 80%, a 
receita anual adicional 
seria de R$ 301 Milhões 
ou mantendo o mesmo 
faturamento seria 
possível cobrar um ticket 
médio de R$ 18,80 

> Mas a pergunta certa é: 
como aumentar a 
ocupação e o ticket 
médio? As ligas bem 
sucedidas vendem 
espetáculos que atraem 
públicos mais diversos do 
que apenas o fâ
tradicional do futebol
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Segmentação de clientes e personalização de ofertas e estratégias de 
fidelização podem ser amplamente melhor exploradas no país do futebol

Capacidade de ocupação de estádios e PIB per capita

Capacidade da torcida de lotar um estádio de 60.000 lugares e PIB per capita da cidade do clube

Fonte: IBGE; Lance!; Roland Berger
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Todas essas dificuldades de gestão contribuem para a baixíssima receita 
recorrente e alta dependência com a venda de jogadores para fechar contas

Resultados financeiros do futebol brasileiro1)

Fonte: Relatório e contas; Itaú BBA; Statista; Transfermarkt ; Roland Berger

Receita [R$ M]

> A dependência das receitas em relação à 
venda de atletas tem vindo a aumentar

> Em termos reais as receitas cresceram 2,9% 
em 2018, em termos recorrentes caíram 1,2%

596
839 1.041

5.162

2015

501

3.574
(88%)

4.121
(80%)

2016

3.942
(87%)

2017

4.159
(83%)

2018

4.075
4.538

4.998

+8%

Venda de atletas Recorrente2)

6% 1%

1) Inclui todos os Clubes de Futebol Brasileiro com contas públicas; 2) Não inclui venda de atletas

> As equipes dependem muito da venda de atletas, que explicam a quase totalidade do EBITDA gerado 
nos últimos anos, operando abaixo do ideal

> Tendencialmente, quanto maior o peso da receita com venda de jogadores no faturamento total, maior é 
a margem EBITDA dos clubes, o que revela baixa rentabilização operacional recorrente dos clubes

Margem EBITDA recorrente

6% 6%

18% 18% 22% 21%

Margem EBITDA total

Margem EBITDA e peso de venda de jogadores nas receitas totais [%]
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A dívida dos clubes brasileiros também é um sério problema e tem crescido 
de forma descontrolada, drenando resultados e exigindo novos rolamentos

Evolução da estrutura de dívida [R$ M; % do total]

Fonte: Relatório e contas; Desk Research; Roland Berger

23%

23%

25%

2012

25%

3.915

26%

6.174

51%

2013

48%

22%

26%

29%

5.041

49% 48%

46%

21%

31%

48%

2015

29%

29%

2016

27%

2017

28%

46%

2018

5.966 6.119
6.474

6.803

2014

+10%

Dívida operacional Divida onerosa Impostos

CAGR [12-18]

8%

12%

10%

> A dívida nominal dos 
clubes brasileiros tem 
aumentando 
substancialmente (10% a.a.) 
ao longo da década

> Parte importante dessa 
dívida é fiscal, 
frequentemente devido à 
ausência de cumprimento 
das obrigações tributárias 
por vários clubes

> O excesso de dívida que 
pode ter criado clubes 
grandes no passado agora 
podem derrubá-los

NOTA: Divida Onerosa Líquida – Dívidas com custos mais elevados, como bancos, terceiros não-financeiros; Dívidas Operacionais –fazem 
parte do dia-a-dia (operação); Impostos– são os valores de impostos renegociados nos diversos âmbitos, como Profut, Ato Trabalhista e PERT

Comentários
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Comentários

A dificuldade financeira resulta em sub investimento, seja pela falta de 
funding interno (receitas e caixa) ou externo (dívida)

Investimentos realizados em futebol pelos clubes brasileiros 

Fonte: Desk Research; Roland Berger

Investimento [R$ M] Distribuição [R$ M]

Formação base

Formação elenco

238 195 209

2016 2017 2018

+7,2%

587 606 746

2016 2017 2018

+23,1%

0,41 0,32 0,28

2016 2017 2018

-31,7%

> Aproximadamente 70% dos 
investimentos dos clubes de 
futebol são na compra de 
jogadores para formação do 
elenco

> Existe uma prática comum das 
equipes de comprar 
jogadores para fortalecer e 
montar a equipe

> A formação de jogadores 
(investimento de base) 
representa apenas 19% do 
total

> Por cada real investido na 
compra de jogadores 0,28 
reais são investido na 
formação da base, valor que 
caiu 32% desde 2016

748

2016

57%

2015 2017

62%

23% 20%

19%

69%

2018

1.087
1.028

971

+11,9%

Outros

Formação de base

Formação de elenco

Base/ elenco
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Dívida por EBITDA vs. investimento em elenco profissional e base por receita anual do clube

Sem investimentos não há crescimento, e com raras exceções, os clubes 
brasileiros "vendem o almoço para pagar o jantar"

Capacidade de liquidação de dívida e peso dos investimentos

Fonte: IBGE; Lance!; Roland Berger
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Transformação 
comercial

Reestruturação 
financeira

Realinhamento 
estratégico

Mas com a profissionalização dos clubes e medidas estruturantes, em 
um curto espaço de tempo é possível "inverter o jogo"

1) Componentes podem ser modularizados conforme as necessidades específicas
Fonte: Roland Berger

Reestruturação e transformação no futebol

Programa de 
Reestruturação & 

Transformação

A B

C

Melhorar o resultado 

comercial com 

entendimento e 

segmentação de clientes, 

estratégias comerciais 

direcionadas, ações e 

campanhas de fidelização 

e cross-selling, 

construção de brand

equity e gestão integrada 

de marketing e 

patrocínios

Assegurar liquidez no curto, médio e longo prazo através da adequação da 

estrutura de capital, serviço de dívida e passivos onerosos à 

capacidade de geração operacional ou necessidades de caixa

Repensar o modelo 

societário e de 
governança adequados, 
estrutura organizacional e 

de gestão, papéis e 
responsabilidades e 

estratégias de curto, 
médio e longo prazo
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Outras potências já modernizaram os seus enquadramentos regulatórios 
para permitirem a profissionalização e acesso a recursos da modalidade

Exemplos de iniciativas modernizantes

Fonte: Futebol, Mercado e Estado (Rodrigo Castro e José Manssur); Roland Berger

Portugal Espanha França Colômbia

 Lei 1 de janeiro de 1990
criou a Lei de bases do 
Sistema Desportivo

 Sociedade desportiva deve 
ser constituída sob a forma 
de sociedade anônima 

 A SAD possui "soluções 
específicas" para esporte 
(diferente de SAs)

 Não é exclusiva do futebol, 
mas exige modalidade 
profissional

 Vários dos principais 
clubes de futebol aderiram 
a estas modalidades

 Vários Clubes abriram 
capital em bolsa e 
passaram a ser negociados

 Lei 10 de 1990 definiu a 
criação da sociedade 
anônima desportiva

 Foi solução encontrada 
para resgatar os clubes, 
que se encontraram em 
dificuldades

 Criou obrigação de 
adopção do formado SAD 
de clubes que tivessem PL 
negativo em qualquer um 
dos 5 anos anteriores

 Exige criação de SADs
distintas para cada 
modalidade desportiva 
profissionais praticadas

 Instituição da societé
d'économie mixte locale na 
década de 70

 Exigia que as coletividades 
públicas locais fizessem 
parte do capital social

 Enquadramento legal 
francês exige constituição 
de sociedade comercial 
para clube profissional 
(não só futebol)

 Sociedade esportiva pode 
adoptar vários formatos, não 
necessariamente SA1)

 Uma pessoa física ou 
jurídica privada não 
poderá controlar a 
sociedade ou exercer 
influência significativa

 A Lei 181 de 1995 
estabeleceu os marcos para 
fomento do esporte

 Diploma prevê a criação do 
Sistema Nacional do Esporte

 Lei exige que os clubes com 
desportistas profissionais 
deverão se organizar como 
corporações ou 
associações desportivas, 
previstas no Código Civil, 
ou como SAs, previstas no 
Código de Comércio

1) Afirmam os autores que "o modelo francês tipifica e regula a sociedade desportiva apenas pelo objeto, sem oferecer-lhe uma forma jurídica propria (…)!
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Estamos à disposição para debater e aprofundar qualquer um dos 
pontos com especialistas e interessados no mercado de futebol

Fonte: Roland Berger

Contatos

> Partner da Roland Berger Brasil e membro 
dos competence centers de infraestrutura e 
civil economics, além de especialista em 
reestruturação de ativos e negócios

> +15 anos de experiência em consultoria 
estratégica, tendo liderados diversos 
projetos no Brasil e internacionais

> Vasta experiência em avaliação financeira, 
planejamento estratégico e turnarounds, 
tendo sido Head da Rioforte Investments
no Brasil

Gustavo Lopes
Partner

> Diretor da Roland Berger no Brasil e membro 
dos Centros de Competência em Serviços 
Financeiros, Seguros, Previdência e Energia

> +12 anos de experiência em consultoria 
estratégica, tendo apoiado diversos clientes, 
públicos e privados, +20 grandes projetos de 
reformulação estratégica e transformação

> Conta com experiências recentes em projetos 
de estratégia de crescimento, plano de 
negócios, priorização e alocação de capital, 
estratégia comercial e reestruturação 

Daniel B. Martins
Principal
daniel.martins@rolandberger.comgustavo.lopes@rolandberger.com
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mailto:daniel.martins@rolandberger.com



