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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 segunda edição da 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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Pessoas sem interesse por futebol no Brasil

Invasão dos clubes 
europeus.

Baixas receitas com o 
consumo do torcedor.

Desinteresse por futebol no Brasil em alta

Um dado alarmante sobre o mercado brasileiro de futebol é o aumento do desinteresse da
população pelo nosso principal esporte.

Em 1994, segundo o Datafolha, somente 17% da população não tinha interesse por futebol.
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Atualmente o índice é de 42%, o mais elevado em toda a série histórica.



Cenário atual 
do marketing 

no futebol 
brasileiro
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Invasão dos clubes 
europeus.

Baixas receitas com o 
consumo do torcedor.

Brasil vai contra tendência de grande interesse 
de futebol pelo mundo

Partidas da Copa de 2018 com maiores audiências globais 
Em milhões de domicílios



Cenário atual 
do marketing 

no futebol 
brasileiro
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Jovens brasileiros que torcem para times da Europa

Invasão dos clubes 
europeus.

Elevação do interesse pelos clubes europeus no Brasil

Outro aspecto bastante preocupante é a questão do interesse cada vez mais acentuado dos
jovens pelas marcas dos times europeus.

Segundo dados do Ibope Repucom, 72% dos jovens brasileiros torcem para um time europeu.

64%

69%

72%

2013 2015 2017

Times europeus estão dominando o mercado brasileiro.

As estratégias vão desde vendas de produtos, escolinhas de
futebol, ações no varejo, até patrocínios regionais e ações nas
redes sociais.
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Gastos das 
famílias 

brasileiras

Segundo estudo IPC Maps- Índice de Potencial de Consumo 2018, os gastos das famílias
brasileiras foram de R$ 4,4 trilhões no ano passado.

As classes B e C foram responsáveis por 75% do total.

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

595 

1.672 1.631 

453 

A B C D/E

Receitas dos clubes com o torcedor são inexpressivas

Gastos dos brasileiros por classe social- R$ milhões
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Análise do 
consumo dos 
torcedores 
brasileiros

A Sports Value criou uma análise para
identificar qual o valor gerado pelos times
brasileiros com o seu torcedor.

Segundo nosso último estudo todos os times
do Brasil movimentaram R$ 5,7 bilhões em
receitas em 2018.

Boa parte dos recursos são provenientes do
“business to business” (B2B) que são os diretos
de TV, transferências de jogadores e contratos
de patrocínio.

As receitas B2B representam 72% do total
gerado.

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

Essas são as receitas “business to consumer”
(B2C) e representam 21% do total gerado pelos
clubes.

Há ainda 7% de outras receitas.

Os gastos dos brasileiros com entretenimento
foram de R$ 67,7 bilhões em 2018

Já as receitas dos clubes com o torcedor foram
de apenas R$ 1,1 bilhão

As receitas B2C dos clubes brasileiros
representam apenas 1,6% do consumo de
entretenimento no Brasil.

Gastos dos brasileiros  em 2018 -R$ bilhões

67,7

1,1

Gastos dos brasleiros com
entretenimento

Gastos dos brasileiros com
seus clubes
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Análise do 
consumo dos 
torcedores 
brasileiros

A Sports Value criou um índice
inédito de consumo dos clubes
brasileiros.

Esse índice representa o
faturamento B2C dos times em
relação ao tamanho de sua
torcida.

É o valor do faturamento por 
torcedor.

Muitos clubes com menor
torcida mostraram índice
superior a times com torcidas
gigantescas.

De um lado isso representa um
melhor aproveitamento como
Chapecoense, Athletico e
Coritba, que lideram o ranking.

Por outro lado, é um enorme
potencial para clubes de grandes
torcidas alavancarem suas
receitas.

Entre os clubes com maior torcida, o Palmeiras é o que
apresenta o melhor índice, graças a suas altas receitas B2C.

Índice Sports Value – Consumo dos clubes brasileiros
Faturamento / Torcedor em 2018 



10

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/



