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PREFÁCIO - RICARDO FORT

As restrições sanitárias que impediram os torcedores de frequentar os estádios em 2020 geraram um 
crescimento acelerado do consumo digital do esporte. Este novo cenário oferece uma grande oportunidade 
para as marcas se conectarem - através das federações, clubes e atletas de futebol - com este público 
apaixonado e engajado. 

Neste novo estudo produzido pela Horizm, o Brasil desponta como um dos mais importantes exemplos 
dessa tendência global. Os números apresentados pelos clubes brasileiros, graças à sua tradição e o 
interesse universal pelo futebol, são extremamente expressivos. Eles mostram que o país tem potencial 
para se tornar o local perfeito de uma histórica transformação digital. 

São poucos os eventos esportivos internacionais cujo interesse se iguala ao dos brasileiros pelo seu 
Campeonato Nacional. Esta paixão, combinada com altos índices de presença online, especialmente 
através das mídias sociais, e uma população de mais de 211 milhões de habitantes, faz do Brasil o país 
perfeito para marcas interessadas em usar o futebol para falar com seus consumidores. 

Mas para se beneficiar desta tendência global, é preciso conhecimento e agilidade.

O relatório que você tem em mãos é um ótimo ponto de partida para entender como as federações, clubes 
e atletas de futebol podem se tornar uma parte integral do plano de comunicação da sua marca. Se bem 
usadas, as oportunidades aqui apresentadas irão aproximá-la dos seus consumidores e gerar novos 
negócios.

Para saber mais sobre como a Horizm pode ajudar a sua marca atingir estes objetivos, entre em contato 
conosco. 

Ricardo Fort 
Membro do Conselho Consultivo
Horizm
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INTRODUÇÃO

A rica e vencedora história na modalidade, com ídolos inesquecíveis e cinco títulos mundiais conquistados, 
a paixão incomparável pelo belo jogo e uma sociedade que engaja e participa das redes sociais. Existe um 
enorme potencial comercial inexplorado na atividade digital dos clubes de futebol no Brasil.
 
Embora os negócios do futebol no Brasil possam estar um pouco atrás das receitas geradas na Europa, como 
um coletivo, os clubes brasileiros não devem nada quando o assunto é inventário digital. Apesar de terem 
um alcance menor, as equipes que disputam a Série A este ano devem gerar mais valor do que a Bundesliga 
(Alemanha), a Ligue 1 (França) e a homônima Série A (Itália).
 
Praticamente todos os clubes que disputam as Séries A e B do Campeonato Brasileiro apresentam números 
muito positivos em audiência e valor de inventário. Quem ocupa a liderança desta lista é o Flamengo. O Rubro-
Negro carioca está na primeira posição em dois rankings nacionais: audiência e valor preditivo de inventário 
– apenas no Facebook, Instagram e Twitter a soma chega a R$ 247 milhões, o que representa quase 30% do 
total entre os times que disputam o Brasileirão. O Santos é outra equipe de destaque em território brasileiro: 
tem um valor por torcedor de R$ 3,37 (entre janeiro e abril deste ano).
 
A força do Flamengo em audiência e, principalmente, em tamanho de valor de inventário digital é comparável 
à de clubes da elite da Europa. O inventário do time do Rio de Janeiro, por exemplo, o coloca na frente não só 
de gigantes europeus que possuem uma grande tradição, como Juventus-ITA e Bayern de Munique-ALE; mas 
também de equipes que receberam enormes investimentos nos últimos anos e que passaram a ganharam 
destaque dentro e fora de campo, como Paris Saint-Germain-FRA e Manchester City-ING – e todos têm bases 
de fãs consideravelmente maiores.
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ABORDAGEM E METODOLOGIA

TAMANHO VALOR POR FÃ DRIVERS DE VALOR

Quais equipes / ligas têm o maior 
inventário digital?

Quais equipes / ligas são capazes de 
gerar mais valor social / digital em 

relação ao tamanho do público?

Além do tamanho do público, o que 
impulsiona o valor que está sendo 
gerado? Atividade ou qualidade e 

desempenho dos posts? Existe uma 
correlação entre o número de postos 
publicados e o desempenho desses 

postos?

INVENTÁRIO TOTAL

PÚBLICO TOTAL

÷ = (NÚMERO DE POSTOS)

(IMPRESSÕES / COMPROMISSO)

ATIVIDADE

DESEMPENHO 
POR POSTO

VALOR 
POR FÃ

INTELLIGENZ

Na Horizm, estamos focados em ajudar nossos clientes a entender melhor e aproveitar as oportunidades que 
lhes são apresentadas por seu inventário digital e por isso nos referimos a todo o conteúdo compartilhado 
nas mídias sociais, e ao valor que ele cria para o detentor dos direitos e seus parceiros através do alcance e 
engajamento que gera.

Com isso em mente, criamos o Intelligenz, nossa solução de benchmarking que usa IA para projetar o 
desempenho digital com base em dados disponíveis publicamente, permitindo aos detentores de direitos 
esportivos comparar suas principais métricas com o conjunto mais relevante de concorrentes.

Neste relatório, usamos o Intelligenz para comparar o inventário de Janeiro a Abril e o tamanho do público, o 
valor por torcedor e os principais condutores de valor - níveis de atividade e desempenho - das principais ligas 
e equipes esportivas do mundo. Para este relatório, concentramos todas as análises nos três principais canais 
sociais, Facebook, Instagram e Twitter.

A seguir, delineamos nossa abordagem para estas diferentes áreas:



COMPARAÇÃO DE 
LIGAS
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AUDIÊNCIA & INVENTÁRIO TAMANHOS - LIGAS

Quando comparado às cinco principais ligas da Europa, o Brasileirão tem uma audiência menor, com 128 milhões 
de seguidores, menos de ¼ dos grandes campeonatos europeus;

No entanto, quando é observado o tamanho do inventário do Brasileirão o potencial é de geração de R$ 839 
milhões em 2021, o terceiro maior das ligas apresentadas neste relatório, à frente de Serie A (Itália), Bundesliga 
(Alemanha) and Ligue 1 (França).  

AUDIÊNCIA TOTAL

PREVISÃO TOTAL
INVENTÁRIO ANUAL (BRL)
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VALOR POR FÃ

As métricas representam o potencial da liga ou do time em gerar receita a partir do seu inventário digital pela 
base per capita.

A nossa análise de valor por fã calcula o inventário total dividido pela audiência total. Baseado no valor médio 
dos clubes que disputam a competição, o Brasileirão é o mais eficiente na geração de valor a partir de sua 
audiência nas redes sociais, com um valor por fã de R$ 2,17, 80% maior que a Premier League (Inglaterra), que 
aparece em segundo lugar. 

O principal motivo por trás do alto valor por torcedor gerado pelas equipes brasileiras é a sua capacidade de 
gerar significativamente mais impressões sem perder o nível de engajamento. A nossa análie mostra que, com 
uma média de 1,19 impressão por postagem a cada 1 mil seguidores, os times do Brasileirão têm quase o dobro 
de eficácia dos clubes da Premier League na geração de visibilidade para as suas postagens.

RANKING LIGA VALOR POR FÃ JAN - ABR 2021

1
 

Brasileirão R$ 2.17

2
 

Premier League R$ 1.23

3
 

LaLiga R$ 0.94

4
 

Serie A R$ 0.82

5
 

Ligue 1 R$ 0.70

6
 

Bundesliga R$ 0.65

LIGA NÍVEL DE
ENGAJAMENTO

MÉDIA DE IMPRESSÕES POR ST PARA 
CADA 1000 SEGUIDORES

 
Brasileirão 10.0% 1.19

 
Premier League 10.1% 0.63

 
LaLiga 11.2% 0.36



CLUBES
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AUDIÊNCIA & INVENTÁRIO TAMANHO - CLUBES

Entre os clubes do Brasileirão, o Flamengo é o clube dominante em audiência e tamanho de inventário, com 29.1 
milhões de seguidores no Facebook, Instagram e Twitter e um preditivo anual de R$ 247 milhões nestes canais 
em 2021 (cerca de 30% do valor de todo o Brasileirão).

Depois do Flamengo, são os clubes de São Paulo que ocupam os outros quatro lugares no TOP 5 em termos 
de audiência e de inventário. As quatro equipes (Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos) possuem um 
inventário combinado de R$ 356 milhões, o que equivale a 41% do total do Brasileirão. 
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VALOR POR FÃ - CLUBES

As redes sociais representam uma oportunidade comercial cada vez mais valiosa para os clubes brasileiros, 
mas é importante reconhecer que as características das bases de fãs e seu potencial de geraão de valor variam 
de acordo com o tamanho da base.

Ao olharmos o valor por torcedor dos clubes do Brasileirão com base superior a 1 milhão de fãs no Facebook, 
Instagram e Twitter, vemos que o Santos é o mais eficiene na geração de valor em suas redes sociais com um 
valor por torcedor de R$ 3,37 no primeiro quadrimestre de 2021. O Palmeiras vem logo atrás com um valor de 
R$ 3,31 por torcedor; e o Fluminense aparece em terceiro, com R$ 2,90.

O TOP 10 apresenta alguns dos times mais tradicionais que estão na disputa da Série A do Brasileirão; as 
ausências mais sentidas nesta lista (dos que disputam a primeira divisão) são Corinthians e Grêmio, apesar de 
estarem no TOP 5 em número de seguidores. 

RANKING CLUBES BRASILEIRÃO - TOP 10 VALOR POR FÃ JAN - ABR 2021

1
 

Santos R$ 3.37

2
 

Palmeiras R$ 3.31

3
 

Fluminese R$ 2.90

4
 

Flamengo R$ 2.84

5
 

Ceará Sporting Club R$ 2.60

6
 

Clube Atlético Mineiro R$ 2.54

7 Sport Club Internacional R$ 2.54

8 São Paulo FC R$ 2.19

9 Fortaleza Esporte Clube R$ 2.07

10 Sport Club do Recife R$ 1.71
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Nossa análise dos drivers de valor - níveis de atividade e desempenho por post - mostra que o Flamengo é o 
clube mais ativo, fazendo quase mil postagens a mais do que o próximo clube mais ativo, o Santos. O Atlético-
MG ficou em terceiro.

Em termos de desempenho por post, como um todo, as equipes do Brasileirão apresentam um bom desempenho, 
com 13 dos 20 clubes alcançando uma pontuação de mais de 100%; e oito de mais de 150%. Como comparação, 
os clubes europeus com melhor desempenho alcançaram entre 45-65%. O Red Bull Bragantino tem o melhor 
desempenho geral por post no Brasileirão, com 262%.

4900 5200

ABORDAGEM CURADA NÍVEL DA PERFORMANCE

ABORDAGEM CONSERVADORA VOLUME DE JOGO

270%

DOS DRIVERS DE VALOR
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FLAMENGO V ELITE EUROPEIA

O Flamengo, clube de maior audiência nas redes sociais do Brasil e de maior valor de inventário, pode ser 
comparado com muitas das grandes equipes europeias em valor de propriedades digitais no Facebook, 
Instagram e Twitter.

Olhando para o exemplo de clubes da Premier League, Bundesliga e Seria A que possuem inventários de até 
R$ 250 milhões, o Flamengo aparece no topo de uma lista que apresenta Juventus, PSG, Bayern de Munique 
e Manchester City (mesmo tendo uma audiência menor do que todos). Na LaLiga, Real Madrid e Barcelona 
possuem inventários anuais que ultrapassam R$ 500 milhões; enquanto o terceiro clube é o Atlético de Madri 
com R$ 47 milhões de inventário.
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CONCLUSÕES

Os clubes de futebol brasileiros produzem grandes volumes de conteúdo altamente engajado no Facebook, 
Instagram e Twitter; e, como resultado no digital, são capazes de gerar valores comerciais relativamente 
grandes por torcedor em comparação com times esportivos da Europa e Estados Unidos – mesmo tendo bases 
menores de fãs nas redes sociais.
 
Alguns dos números desvendados por este estudo são muito positivos. Os clubes do Brasileirão têm, em média, 
quase duas vezes mais impressões por post por 1.000 seguidores em relação à Premier League; e quase o triplo 
em relação à La Liga. O valor por fã dos times do Campeonato Brasileiro é 80% maior do que os seguidores das 
páginas das agremiações do Inglês.
 
Além destes números, que já possibilitam afirmar que há um enorme potencial comercial para estes clubes, 
outros fatores ainda reforçam o favorável cenário. Por exemplo, há espaço de sobra para exploração das 
propriedades digitais, pois, na média das equipes do país, a totalidade das publicações utilizadas para qualquer 
tipo de entrega comercial nas redes sociais fica bastante aquém do benchmarking (25 a 30% do inventário 
total).
 
O digital também permite aos clubes brasileiros uma entrega exclusiva e de grande valor agregado por meio do 
branded content. Esta é uma nova opção de geração de receita, pois, além de oferecer um engajamento direto 
com o torcedor do time e potencial consumidor do parceiro/patrocinador, foge da tradicional exposição de logo 
no uniforme – e em muitos casos, as camisas dos clubes apresentam muito mais do que só uma marca.
 
No momento em que o futebol brasileiro discute as possibilidades de uma liga, a Horizm se satisfaz em contribuir 
e oferecer também um olhar completamente novo e necessário nos tempos atuais: a geração de receita sobre 
as plataformas digitais que são consumidas em massa por todo o país, especialmente pelos torcedores da 
modalidade.



info@horizm.com

horizm.com

O futuro das novas receitas do Digital no esporte
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