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Consumo dos torcedores 
de futebol no Brasil



Quem é a 
Sports Value?
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A Sports Value, especializada em marketing esportivo, branding, patrocínios, avaliação de marcas

e de propriedades esportivas acaba de lançar um novo estudo.

A empresa tem o objetivo de oferecer a patrocinadores, clubes, ligas, atletas, grupos de
comunicação e federações uma nova visão do marketing esportivo e suas possibilidades.

A Sports Value norteia-se na busca por agregar valores positivos para os projetos de seus clientes,
sempre com retorno efetivo, tanto em termos tangíveis como intangíveis.

Os projetos para os clientes utilizam o conceito de retorno sobre investimento e retorno sobre
objetivos.

A empresa conta com o maior banco de informações do mercado, com dados das últimas três
décadas do esporte brasileiro e mundial.

As avaliações contam com uma metodologia sólida para que todas as estratégias sejam
fundamentadas nos negócios de seus clientes, com o uso de premissas confiáveis, testadas e que
valorizem as marcas e os projetos.



Metodologia 
do estudo 
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A Sports Value acaba de finalizar sua análise sobre o consumo do
torcedor de futebol no Brasil.

Foram considerados os dados de receitas dos clubes de futebol,
informações econômicas nacionais e internacionais, pesquisas e estudos
sobre o mercado consumidor brasileiro.

Brasil é um gigante de mídia e entretenimento, com muitos dados
públicos disponíveis. Mas os clubes apresentam informações muito
superficiais sobre o tema.



Cenário atual 
do marketing 

no futebol 
brasileiro
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Queda do interesse 
por futebol no Brasil.

Invasão dos clubes 
europeus.

Estádios com 
baixo público.

Baixas receitas com o 
consumo do torcedor.

Brasil, maior mercado de 
mídia e entretenimento 

entre os emergentes.

Mais de 130 milhões 
de torcedores.

Competições e 
times com grande 

potencial.

Potencial de consumo 
único no futebol mundial.
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Dados do 
mercado 
brasileiro

Brasil é o segundo mais importante mercado 
de audiência do futebol mundial.

Brasil vê queda do interesse dos torcedores

31%

41%

2010 2018

Brasileiros sem interesse por futebol

Durante a Copa do Mundo é possível verificar 
audiências televisivas acima de 60 pontos e 

85% de share.64%

69%

72%

2013 2015 2017

Jovens que torcem para times europeus no Brasil

Segundo o Datafolha em oito anos, os desinteressados por 
futebol aumentaram 10 pontos percentuais.

Segundo o Ibope, 72% dos jovens de 16 a 29, que acessam 
internet tem um clube europeu de coração.
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Gastos das 
famílias 

brasileiras

Segundo estudo IPC Maps- Índice de Potencial de Consumo 2017, os gastos das famílias
brasileiras são de R$ 4 trilhões por ano.
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Gastos das famílias brasileiras por classe social
2017- R$ bilhões

A maior parte das receitas dos clubes brasileiros não é proveniente do consumo de
seus milhões de torcedores em todo o Brasil.
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Brasil, gigante de 
mídia e 

entretenimento

Segundo dados da PwC o mercado de mídia entretenimento global movimenta mais de
US$ 1,8 trilhão por ano.

Brasil é o maior mercado, entre os emergentes. Está à frente inclusive de países
importantes como Itália, Austrália, Espanha, Índia e México.
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Receitas dos 
clubes com o 
consumo dos 
torcedores

Segundo análise da Sports Value, os
clubes brasileiros somados geraram
R$ 5,5 bilhões em receitas totais em
2017.

Boa parte dos recursos são provenientes
dos diretos de TV, transferências de
jogadores e contratos de patrocínio, que
representam mais de 71% do total
gerado.

São as receitas B2B dos clubes.

Um valor muito pequeno vem
diretamente com torcedor com as
receitas de bilheteria, mensalidades dos
sócios e vendas de produtos.

Essas receitas B2C representam 22% do
total gerado pelos clubes.

Há ainda 7% de outras receitas.

O faturamento dos clubes com o torcedor representa
apenas 0,03% dos gastos das famílias brasileiras.

E 2% de seus gastos com entretenimento.

61,0

1,2

Gastos brasleiros com
entretenimento

Gastos brasileiros com seus
clubes

Gastos dos brasileiros 
2017- R$ bilhões
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Receitas dos 
clubes com 
marketing

O mundo conta com quase 4 bilhões de fãs de futebol.

O mercado de marketing esportivo movimenta R$ 200 bilhões por ano, sendo o futebol a maior
modalidade.

No futebol mundial os clubes europeus souberam se aproveitar comercialmente do tamanho do
negócio futebol.
.

A diferença dos valores entre os clubes não condiz com o tamanho e importância do
mercado brasileiro.
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Contato Sports Value

Marketing esportivo, branding, patrocínios/ativações, avaliação de
marcas e de propriedades esportivas.

Amir Somoggi
Sócio diretor
amir.somoggi@sportsvalue.com.br
Cel. +55 11 99749-2233

Av. Brig. Faria Lima, 1811 – 9º andar- Conj.918
https://www.sportsvalue.com.br/

https://www.sportsvalue.com.br/
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Serviços

www.sportsvalue.com.br

http://www.sportsvalue.com.br/



