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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 faturamento que a
FIFA tem com a Copa do Mundo.

Foram considerados os dados financeiros históricos publicados pela FIFA
e outras informações econômicas e de mídia.

A Copa do Mundo depende essencialmente das receitas com os direitos e
TV e patrocínios. O faturamento com licenciamento e hospitality é bem
menor.



Receitas da 
Copa do Mundo
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Essa análise da Sports Value procura avaliar o faturamento que
a FIFA obteve com a Copa do Mundo ao longo dos anos.

Os números apresentam os recursos gerados com os mais
recentes mundiais de futebol organizados pela entidade.

A partir da Copa de 2002 na Ásia, a entidade máxima do futebol
mundial viu suas receitas crescerem muito, especialmente com
direitos de transmissão e patrocínios.

A Copa da Coréia/Japão gerou US$ 1,6 bilhão para a FIFA, valor
que triplicou e atingiu US$ 4,8 bilhões na Copa de 2014 no
Brasil.

A projeção da FIFA é que a Copa da Rússia fature US$ 5,2
bilhões, um acréscimo de 8% em relação a Copa de 2014.

Este crescimento será o pior resultado para a FIFA em toda a 
sua história recente. 
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Copa do Mundo
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Este crescimento de receitas na Rússia é metade do Brasil, 7 vezes menor que na África e 8 vezes
o da Alemanha. A Copa de 2014 no Brasil apresentou evolução de 15% em relação à Copa de
2010.

E a Copa da África um crescimento de 59% em comparação com a Copa da Alemanha de 2006. Já
a Copa de 2006 um grande crescimento de 65%, na comparação com a Copa de 2002 na Ásia.
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Para a Copa de 2022 no Catar a expectativa da FIFA é elevada e considera um faturamento de 
US$ 6,5 bilhões. Isso representará um acréscimo de mais de 25% em comparação com a Copa 
da Rússia, ou 3 vezes mais recursos.



Evolução dos 
Direitos de TV

6

Os direitos de TV da Copa de 2002 foram de
US$ 991 milhões.

Na Copa da 2010 já estavam em US$ 2,4 bilhões.

Poucos eventos aproveitaram tanto o caráter global
e midiático do futebol como a Copa do Mundo da
FIFA.

A Copa da Rússia será o recorde com direitos de
transmissão para a FIFA, com quase US$ 2,8 bilhões
gerados.
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Evolução dos 
Patrocínios
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Os patrocínios e acordos comerciais da FIFA em
2002 foram de US$ 512 milhões.

Na Copa da 2010 atingiram US$ 1,07 bilhão e na
Copa de 2014, o maior valor da história, US$ 1,6
bilhão.

A Copa da Rússia verá pela primeira vez em muito
tempo queda nas receitas com patrocínios.

Sem dúvida o principal motivo para essa queda esta
associado às denúncias que assolaram a entidade
nos últimos anos.
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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
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