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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 impacto econômico
da UEFA Champions League.

Foram considerados os dados financeiros históricos publicados pela UEFA
e outras informações econômicas e sociais.

A UEFA Champions Legaue tem um impacto muito forte na economia da
Europa e globalmente, induzindo indiretamente diferentes setores.



UEFA Champions
League
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Queda do interesse 
por futebol no Brasil.

Invasão dos clubes 
europeus.

Baixas receitas com o 
consumo do torcedor.

No próximo sábado teremos mais uma final da UEFA

Champions League. Um evento que a cada ano torna-se mais

grandioso.

Esse sucesso esportivo, financeiro e mercadológico não surgiu

por acaso. Foi resultado de um eficiente trabalho para

transformar a competição no que há de mais valioso no

futebol mundial

O que a UEFA gera com a Champions, supera o que a FIFA

arrecada com a Copa do Mundo.

A grande mudança ocorreu em 1992 quando a UEFA

reformulou sua principal competição a antiga Copa da Europa

e a transformou na atual UEFA Champions League.

Novos modelos de valorização da competição, negociação de

direitos e impacto global alavancaram sua marca.

A reformulação se fundamentou em um amplo trabalho de

marketing e identidade de marca.

https://www.soccertimes.com/tournaments/uefa-champions-league


Receitas 
Champions

League

5

Queda do interesse 
por futebol no Brasil.

Invasão dos clubes 
europeus.

Estádios com 
baixo público.

Baixas receitas com o 
consumo do torcedor.€ -
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Evolução das receitas UEFA Champions League- € milhões

Em 1993, a Champions movimentava € 45 milhões, valor que saltou para € 518 milhões em 2000.
Atualmente o faturamento da competição supera € 2 bilhões.

Na temporada 2016-17 o faturamento atingiu € 2,1 bilhões, sendo € 1,7 bilhão pelos direitos de
TV e outros € 388 milhões com os patrocinadores.

O crescimento foi de impressionantes 4.611%, em pouco mais de duas décadas.

A inflação acumulada na zona do Euro entre 1992 e 2017 foi de 58%.
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Queda do interesse 
por futebol no Brasil.

Um dos pontos fundamentais para o sucesso da competição foi a visão de que grande parte dos

recursos gerados fossem diretamente destinados ao pagamento dos times participantes.

Na edição de 2016-17 foram distribuídos em pagamentos aos times € 1,3 bilhão.

Times com maiores pagamentos Champions League 2016-2017- € milhões

Quanto mais representativo um mercado na atração dos recursos de mídia para a

Champions League, mais os times do país recebem da UEFA.

Pagamentos 
para os times



Entre os mais variados aspectos do sucesso da UEFA Champions League, 
vale destacar:  
 

Profissionalização da gestão da competição e sua comercialização;  
 

Fortalecimento de sua marca, por meio de uma identidade forte e única;  
 

Criação de ícones de marketing como sua música tema, a bola, as ações de marketing 
e a grande final; 

 
Centralização dos contratos de transmissão e negociação com patrocinadores;  

 
Repasse substancial dos valores arrecadados para os clubes participantes;  

 
Transparência total na prestação de contas;  

 
Atração de patrocinadores globais, dispostos a ativar a relação de suas marcas com a 
competição. 

Diferenciais da 
Champions

League

7

Qual o segredo do sucesso?



Impacto 
econômico 

total
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Impacto econômico direto
€ 2,1 bilhões

Impacto indireto na economia
€ 1,5 bilhão

Impacto setor de turismo e transporte
€ 237 milhões

Impacto da final para a cidade anfitriã
€  50 milhões

Os valores movimentados pela Champions League são apenas parte de seu impacto
econômico total.

O impacto econômico total da competição supera € 3,6 bilhões.

Os efeitos indiretos na economia como geração de emprego/ renda, impostos e
indução de diferentes setores são parte de todo este impacto econômico.
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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/



