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Impacto 

econômico da 

COVID-19 para 

o esporte 

Esporte como um importante setor econômico

Ligas, times, patrocinadores, investidores e mídia
estão sofrendo com o a crise do COVID-19.

Competições foram canceladas ou postergadas.

Partidas foram jogadas com portões fechados, e
ligas decidiram simplesmente paralisar suas
atividades.

Segundo cálculos da Sports Value, para cada US$1 gerado diretamente
por uma liga esportiva profissional, dependendo do grau de
profissionalização, seu impacto indireto e induzido na economia pode
chegar a US$ 2,5.

Impactos indiretos e induzidos da Indústria Esportiva
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Perdas serão inevitáveis

Receitas com estádios- Por Ligas - US$ milhões

Fonte: Sports Value
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De acordo com a Forbes, as grandes ligas
profissionais dos EUA devem perder cerca de
US$ 5 bilhões em receitas.

Já a KPMG projeta que as Top 5 Ligas do futebol
europeu vão perder outros US$ 4,5 bilhões.

Perdas  = Vendas de ingressos, direitos de TV, 
venda de produtos e patrocínios.

A Sports Value projeta que o esporte 
profisisonal global deve perder mais de 
US$ 15 bilhões por conta da COVID-19.

9%  das receitas com esporte profissional.

2% da Indústria esportiva global.

Impacto 

econômico da 

COVID-19 para 

o esporte 

Perdas serão inevitáveis
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Desafios e novas 

tendências

As pessoas estão fechadas em suas
casas.

O ambiente digital será fundamental
para dar uma resposta a esse
confinamento.

Para o trabalho e lazer.

As marcas precisam explorar essa
audiência domiciliar única na história
da humanidade.

Mundo hoje
4,6 bilhões de pessoas 
conectadas à Internet.

3,8 bilhões nas redes sociais.

US$ 3,5 trilhões- Vendas de                       
e-commerce em 2019.

O mundo está de quarentena!

Fãs de futebol  e shoppers

Como trabalhar nesse novo ambiente?
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Times e ídolos nas redes sociais

Fonte: Result Sports

Desafios e novas 

tendências
Grandes ídolos têm 
mais seguidores nas 

redes sociais que seus 
clubes.
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Contínuo trabalho de fan engagement.

Uso dos canais digitais, ídolos, ex-atletas e comissão
técnica para entreter os fãs.

Utilização desse novo conteúdo para criar novas
entregas e retornos para os patrocinadores.

Produzir um conteúdo único para os detentores de
direitos de transmissão.

Desenvolver a promoção de atividade esportiva para
pais, mães e seus filhos com jogadores e comissão
técnica.

Criar atividades semanais para os fãs nas redes
sociais, postando, interagindo e externando a paixão
por seu clube de coração.

O que ligas e times DEVEM fazer:
Desafios e novas 

tendências

Como trabalhar nesse novo ambiente?
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Marketing esportivo, branding, patrocínios e valuations.
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