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RESUMO 

 

 

Sob a hipótese de que a indústria de futebol no Brasil está organizada sob uma estrutura 

oligopolista e, portanto, com elevado grau de concentração, este estudo teve o objetivo 

de investigar esta suposição. Considerando-se os clubes de futebol como empresas, 

utilizou-se como variável de análise o faturamento destes clubes. Os dados foram 

extraídos dos sites da Pluri Consultoria e do BDO Brazil para os anos de 2012 a 2014. 

Foram calculadas três medidas de concentração usuais na literatura: Market share, 

Razão de Concentração, RC(k) e o Índice de Hirschman-Herfindahl (HHI). Os 

resultados revelaram um moderado nível de concentração neste mercado, tanto medido 

pela Razão de Concentração, onde os quatro maiores clubes concentram, em média, 

apenas 52% do mercado como também pelo cálculo HHI, em torno dos 1096 pontos. 

Palavras-chave: Futebol. Oligopólio. Concentração Industrial.  



ABSTRACT 

 

Under the assumption that the football industry in Brazil is organized under an 

oligopolistic structure and therefore has a high degree of concentration, this study aimed 

to investigate this assumption. Considering the football clubs as companies, it was used 

as an analytical variable the total receipt of these clubs. Data were extracted from Pluri 

Consulting and BDO Brazil sites for the years 2012 to 2014. The usual three 

concentration measurements were calculated in the literature: Market Share, 

Concentration Ratio, RC (k) and Hirschman-Herfindahl Index ( HHI). The results 

revealed a moderate level of concentration in this market, both measured by the 

concentration ratio, where the four biggest clubs concentrated on average only 52% of 

the market, and also supported by the HHI calculation, around 1096 points. 

Keywords: Football. Oligopoly. Industrial Concentration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A indústria do futebol chegou a movimentar cerca de U$$ 1,5 trilhão em 

todo mundo no ano de 2015, contando com transferências de jogadores, direitos de 

imagem, marketing, construção ou reforma de estádios. A Inglaterra foi o país com 

maior PIB do futebol, movimentando 30% do valor citado (BENEVIDES et al., 2015). 

Enquanto isso, no Brasil, de acordo com relatório da Pluri Consultoria (2015), esse 

esporte movimentou apenas 1% do valor global. 

Apesar de ser o esporte mais praticado no Brasil, contando com mais de 30 

milhões de adeptos diretos ao esporte (jogadores profissionais, semiprofissionais, 

categorias de base abaixo de 15 anos e amadores) (LEONCINI E SILVA, 2005), o 

futebol brasileiro ainda está longe de alcançar seu potencial máximo, principalmente por 

causa da má gestão dos clubes e suas federações, além de fatores exógenos a economia 

do futebol (inflação, por exemplo) (DIAS, 2014). 

Desta forma, diante das reformas de infraestrutura realizadas para a Copa do 

Mundo de 2014, tanto nos estádios, quanto nas vias de acesso, é importante que os 

gestores do futebol brasileiro levem em conta estudos que visem mostrar aos dirigentes, 

ferramentas que os façam maximizar o potencial econômico-financeiro e que a indústria 

do futebol no Brasil passe a ter uma maior fatia do PIB nesse esporte. 

Considerando-se os principais clubes de futebol do Brasil como empresas 

pertencentes a um setor de atividade econômica e utilizando o faturamento desses 

clubes como variável de análise, este trabalho tem como objetivo principal analisar o 

grau de concentração deste setor. 

Além desta introdução, o presente estudo apresenta outras cinco seções. A 

seção dois aborda o contexto histórico do futebol, o surgimento do futebol no Brasil e 

informações sobre os doze principais clubes; a seção três descreve o referencial teórico 

e algumas evidências sobre o faturamento dos principais clubes paulistas, cariocas, 

mineiros e gaúchos; a seção quatro apresenta a metodologia utilizada; a seção cinco 

analisa os resultados obtidos e, por fim, são feitas as considerações finais pertinentes na 

seção seis. 
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2.        O FUTEBOL 

 

2.1. Contextualização Histórica do Futebol 

 

Há indícios de um esporte similar ao futebol ter sido praticado na China 

ainda no século III a.C, em que os participantes tinham de chutar um instrumento 

parecido a uma bola dentro de uma rede pequena. Além disso, gregos e romanos 

também chegaram a praticar um esporte parecido com o futebol, do qual havia 27 

jogadores de cada lado com o objetivo de passar uma bola até o outro lado das cidades 

gregas e romanas. As partidas eram sangrentas e muitas vezes culminavam em mortes. 

Ainda assim não há um consenso histórico de quando e onde surgiu o futebol 

(RUSSEL, 2006). 

No Egito antigo, cerca de 1000 A.C., também há registros de uma atividade 

parecida com o futebol, uma vez que foram encontrados desenhos em túmulos de faraós 

mostrando que o jogo consistia em um objeto esférico sendo chutado. 

Ademais, na Grécia antiga, existem provas de um esporte chamado 

epyskiros, praticado por volta de 800 a.C., no qual eram divididos dois times de nove 

pessoas que tinham como objetivo fazer a bola ultrapassar a linha de fundo do campo 

adversário. Após a dominação da Grécia por Roma, o epyskiros acabou se tornando um 

esporte vinculado ao treinamento militar, chamado haspastum. 

Segundo a Enciclopédia Mirador Universal (1987), o harpastum se 

assemelhou ao futebol na forma tática, pois apresentou posicionamentos específicos 

para as posições dentro do campo de jogo.   

Os jogadores da linha defensiva, hoje conhecido por zagueiros e laterais, 

atuavam na faixa de campo denominada lócus stantium, outros se posicionavam na 

parte média do campo, que era chamada de medicurrens, a parte ofensiva do campo, que 

hoje atuam atacantes e pontas, era identificada como pilae pratervolantis et superiectae. 

O império romano se espalhou e levou o harpastum para outros continentes.  

Na França ficou conhecido como soule e foram adicionadas duas traves a 

linha de fundo.  Na Itália, por volta de 1580, o jogo ficou menos violento, pois foram 

definidas regras que impediam socos e pontapés durante a partida. O Calccio, como 

ficou conhecido, segundo pesquisadores, foi a origem do futebol na Inglaterra em 

meados do século XVII. Os ingleses inseriram regras ainda mais rígidas e claras, com 
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isso o jogo ficou mais organizado e acarretou numa prática comum entre estudantes e 

filhos da nobreza. 

No dia 26 de outubro de 1863, na Freemason's Tavern de Londres, com a 

presença de 19 representantes de 11 clubes, foi estabelecido um código unificado de 

regras de futebol, sendo essa considerada a data oficial da criação do futebol. Em 8 de 

dezembro do mesmo ano foi aprovado um código com treze itens, posteriormente sendo 

modificado para dezessete. (ENCICLOPÉDIA MIRADOR UNIVERSAL, 1987).  

 

 

2.2. O Surgimento do Futebol no Brasil 

No Brasil, o futebol chegou através de Charles Miller, como afirma Máximo 

(1999), que ao voltar de seus estudos na Inglaterra, trouxe em sua mala camisas, 

calções, chuteiras e duas bolas oficiais. Segundo Máximo (1999), o primeiro jogo em 

solo brasileiro foi promovido por Charles Miller no dia 14 de abril de 1895, uma manhã 

de domingo, em um terreno baldio da várzea do Carmo, entre as ruas Santa Rosa e do 

Gasômetro, em São Paulo. 

De acordo com Brustolin (2008, p.24): 

 

Em 1914, surge a Federação Brasileira de Sports, e em 1916 a 
Confederação Brasileira de Desportos (CBD), que dedicou-se aos 
esportes amadores. Em 1923, foi criada a Federação Brasileira de 
Futebol para os adeptos do profissional. Somente em 1937, a 
Federação Brasileira de Futebol uniu-se à Confederação Brasileira de 
Desportos, dando início à fase profissional do futebol.   

 

Desde então surgiram campeonatos nacionais como Taça Brasil (1959-

1968), Torneio Roberto Gomes Pedrosa (1967-1970), Copa do Brasil (1989-presente) e 

o Campeonato Brasileiro (1971-presente). 

Atualmente, o futebol brasileiro tem seguido o que aconteceu no início da 

década de 1990 na Europa, como se verifica em Drummond, Araújo e Shikida (2010, 

p.74):  

Nos últimos anos, o futebol brasileiro sofreu uma série de mudanças que têm 
buscado profissionalizar sua gestão. Os clubes deixaram de ter sua renda 
relacionada apenas às vendas de jogadores e ingressos e passaram a 
comercializar uma diversa gama de produtos estampando suas logomarcas. 
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Empresas se especializam na gestão do esporte e há até fundos de 
investimentos voltados para equipes de futebol. 

 

Drummond, Araújo e Shikida (2010) ainda destacam, além destas mudanças 

no setor de gestão, a criação da lei Pelé de 1998 e a mudança na forma de disputa do 

campeonato brasileiro, que passou a ser disputado por pontos corridos a partir de 2003. 

Há de se destacar também a lei n° 10671/2003, conhecida como Estatuto do 

torcedor, que visa à proteção e defesa do torcedor e dá ao poder público, bem como 

demais agentes organizadores de jogos, a responsabilidade da prevenção da violência 

nas praças esportivas. Tal mudança se deu com o intuito de oferecer mais segurança ao 

torcedor brasileiro e aumentar a participação do mesmo nos estádios.  

2.3. Os Doze Clubes de Grande Expressão no Futebol Brasileiro 

De acordo com Poester (2011), os dozes maiores clubes do Brasil estão 

concentrado no eixo sul-sudeste, somando 55 títulos brasileiros. Estes times estão 

ilustrados no Tabela 1, junto com as informações de títulos por equipe e idade dos 

clubes.  

 Tabela 1 – Número de Títulos do Campeonato Brasileiro e Idade por Clube 

Clube Títulos Brasileiros Idade 

Clube de Regatas Vasco da Gama 4 118 

Fluminense Football Club 4 114 

Grêmio Foot-ball Porto Alegrense 2 113 

Clube Atlético Mineiro 1 108 

Sport Club Internacional 3 107 

Sport Club Corinthians Paulista 5 106 

Botafogo de Futebol e Regatas 2 106 

Santos Futebol Clube 8 104 

Clube de Regatas do Flamengo 6 104 

Sociedade Esportiva Palmeiras 8 102 

Cruzeiro Esporte Clube 4 95 

São Paulo Futebol Clube 6 86 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
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3.          REFERENCIAL TEÓRICO E ALGUMAS EVIDÊNCIAS 

 

A Economia do futebol deriva-se do estudo do primeiro economista do 

esporte, em meados da década de 1950, Rottenberg (1956) que elaborou um trabalho 

sobre o mercado de trabalho do baseball nos Estados Unidos (BENEVIDES, 2013). 

A partir de então diversos esportes passaram a ser objetos de estudos dos 

economistas. O futebol veio a ser objeto de pesquisa na economia a partir da década de 

1970, iniciando a chamada Economia do Futebol com Sloane (1971) que observou o 

comportamento dos clubes ingleses, concluindo à época que os mesmos eram 

maximizadores de utilidade e que a variável sucesso do time era mais importante que o 

lucro (BENEVIDES, 2013). 

Mas, de acordo com Dobson e Goddard (2001), este comportamento era 

explicado pelo fato de os dirigentes dos clubes àquela época serem empresários bem 

sucedidos em outras áreas e que aplicavam seu dinheiro nos clubes que torciam. 

Diferentemente do cenário atual, em que há inúmeros investidores que buscam retorno 

no meio futebolístico, não somente através de títulos, mas também na formação e venda 

de jogadores e aumento do marketing em clubes antes considerados pequenos, com a 

contratação de jogadores de grande qualidade no cenário internacional. 

Os clubes do Brasil, vistos como empresas, estão organizados sob a forma 

de oligopólio, definido como uma estrutura onde existe um número reduzido de 

empresas que dominam o mercado. 

Nas subseções seguintes, apresentam-se algumas das principais referências 

sobre a estrutura oligopolista de mercado e os gráficos sobre os as receitas dos clubes 

nos anos de 2012 a 2014. 

 

3.1. Oligopólio 

 

Segundo MANKIW (2009, p. 349), “um mercado oligopolista é aquele que 

há poucos vendedores. Como resultado, as ações de qualquer vendedor do mercado 

pode ter grande impacto sobre os lucros de todos os outros”. 
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O mercado oligopolista caracteriza-se por uma porção bem reduzida de 

empresas. Essas empresas são interdependentes, ou seja, tem uma forte influência sobre 

os preços e, diferentemente das empresas competitivas, suas decisões são sempre 

tomadas levando em consideração os interesses e estratégias de outras empresas. 

As empresas oligopolistas agem conforme as monopolistas, ou seja, 

procuram produzir uma quantidade menor do produto e cobrar um preço maior que o 

custo marginal. 

Os oligopolistas promovem barreiras à entrada de novas empresas no 

mercado. As estratégias de patenteamento, gastos com a marca para torna-la mais 

conhecida e com melhor reputação no mercado ou, até mesmo, acessos à tecnologia, 

podem ser utilizadas para evitar a entradas de concorrentes em potencial, segundo 

PINDYCK (1991). 

Utilizando como base os estudos de Joe Bain (1959), CARVALHO (2000) 

designa quatro tipos de oligopólios: 

a) Oligopólio Concentrado: caracterizado por uma produção homogênea, onde as 

firmas competem através de investimentos e não através de preços. Ou seja, 

ampliação na capacidade instalada e inovações tecnológicas de processos, por 

exemplo, são primordiais na competição. 

b) Oligopólio Diferenciado: caracterizado por competição a base de diferenciação de 

produtos fabricados. Neste tipo de oligopólio, a concorrência de preços não é 

comum porque poderia pôr em risco a sobrevivência das empresas. Os 

investimentos em P&D, por exemplo, é a forma mais utilizada na diferenciação do 

produto, fidelização de mercado e garantindo poder de mercado. 

c) Oligopólio Diferenciado - Concentrado: caracterizado pela combinação de dois tipos 

de oligopólios descritos anteriormente. Essa mistura gera uma competição baseada 

em produtos diferenciados em economias de escala mínima de eficiência de bens 

duráveis de consumo. 

d) Oligopólio Competitivo: caracterizado pela concentração elevada da produção, onde 

algumas empresas detêm parcela significativa do mercado e que recorrem à 

competição em preços para garantir ainda mais esta parcela de mercado. Nesta 

configuração, os produtos são poucos diferenciados. 
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É natural que os oligopolistas tenham o desejo de formar carteis (VARIAN, 

1990, p. 507), ou seja, quando as firmas se juntam e tentam fixar os preços e produto de 

forma a maximizar os lucros da indústria. O cartel poderá elevar os preços bem acima 

dos níveis competitivos se a demanda do mercado for suficientemente inelástica. 

Para PINDYCK (1991), os carteis podem trazer êxitos em dois momentos: 

a) Em uma organização estável, onde os membros façam acordos com intuito de 

determinar preços, níveis de produção e que cumpram fielmente o acordo; 

b) Haja potencial no poder de monopólio, pois poderá ocorrer pouca elevação do 

preço se a curva de demanda for elástica. 

MANKIW (2009) indica que devido as leis antitrustes, conflitos dos 

membros sobre como dividir os lucros no mercado ou, até mesmo, “furos” por partes 

das empresas para uma pequena redução de preço, com intuito de garantir uma fatia 

maior no mercado, fazem com que, muitas vezes, estes acordos sejam impossíveis. 

 

3.2. Algumas Evidências dos Dez Maiores Clubes de Futebol no Brasil 

 

3.2.1. Clubes Paulistas 

 

No gráfico abaixo, pode-se observar que o faturamento do Sport Club Corinthians 

Paulista e do Santos Futebol Clube apresentam um decréscimo entre 2012 e 2014, já o 

do São Paulo Futebol Clube apresenta uma crescente em 2013 com relação a 2012, mas 

volta a cair em 2014. 
 

 

Gráfico 1 – Evolução do Faturamento dos Clubes Paulistas 

 
             Fonte: BDO Brazil 
 

2012 2013 2014
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Santos-SP 354.825 285.870 259.379
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3.2.2. Clubes Cariocas  
 

Dentre os clubes cariocas, pode-se observar uma crescente bem acentuada no 

faturamento do Clube de Regatas do  Flamengo e uma subida pequena do Botafogo de 

Futebol e Regatas. Já o Fluminense Football Club apresenta uma queda. 
 

Gráfico 2 – Evolução do Faturamento dos Clubes Cariocas 

 
              Fonte: BDO Brazil 
 

3.2.3. Clubes Mineiros 

 

Nos anos de 2012 a 2014, o Cruzeiro Esporte Clube tem uma evolução no 

faturamento bem acentuada, já o seu rival, Clube Atlético Mineiro, cresce em 2013 se 

comparado a 2012, mas no ano seguinte tem uma queda. 

 

Gráfico 3 – Evolução do Faturamento dos Clubes Mineiros 

 
              Fonte: BDO Brazil 
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3.2.4. Clubes Gaúchos 

 

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense apresenta uma queda no faturamento em 

2013 com relação a 2012, mas em 2014 sobe, alcançando um patamar maior que em 

2012. O Sport Club Internacional apresenta queda gradual no mesmo período. 

 

Gráfico 4 – Evolução do Faturamento dos Clubes Gaúchos 

 
            Fonte: BDO Brazil   
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Dados 

A base de dados de faturamento dos clubes brasileiros foi obtida nos sítios da 

Pluri Consultoria e do BDO Brazil para os anos de 2012 a 2014. Esses dados serão 

utilizados para o cálculo das medidas de concentração usuais na literatura, a saber: 

Market share, Razão de Concentração, RC(k) e o Índice de Hirschman-Herfindahl 

(HHI). 

 

4.2. Medidas de Concentração 

 

4.2.1. Market Share 

 

O termo Market Share se refere a participação de uma empresa em algum ramo 

de atividade. Ele se baseia em uma disputa de mercado. 

É natural que as empresas avaliem o Market Share para tomar decisões e 

escolhas, pois, desta forma, a empresa terá um panorama mais amplo de dimensões. 

O Market Share é utilizado para avaliar a força e as dificuldades de uma 

empresa, além da aceitação dos seus produtos. Seja 
iQ a uma variável disponível sobre 

uma empresa i (quantidade de acessos, faturamentos, por exemplo), entre n empresas: i 

= 1,2, ..., n. Pode-se calcular o Market Share de cada empresa da seguinte forma:                          

                                    





n

i

i

i

i

Q

Q
s

1

 

 

4.2.2. Razão de Concentração 

 

A Razão de Concentração é um indicador de ordem k >0, que fornece a porção 

do mercado das k maiores empresas (k = 1, 2, ..., n).  





k

i

iskCR
1

)(  , onde n

X
Y i

i   
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Quanto mais o resultado obtido se aproximar de 1, maior o grau de concentração 

industrial e, desta forma, o mercado pode estar próximo às práticas oligopolistas. 

Entretanto, um resultado próximo de 0, significa que o mercado está mais próximo da 

concorrência perfeita. 

Apesar da facilidade de cálculo, este índice apresenta algumas deficiências, tais 

como: 

1. Se ocorrerem fusões ou transferências de mercado não terá alteração do valor 

do índice. Isso se a participação de mercado da nova empresa ou das empresas 

beneficiárias estiver abaixo da k-ésima posição; Ignora a presença das n – k 

menores empresas da indústria. 

2. Desconsidera a participação relativa de cada empresa no grupo das k maiores, 

transferências de mercado que ocorram entre elas, sem exclusão de nenhuma, 

não alteram o índice. 

 

4.2.3. Índice de Hirschman-Herfindahl (HHI) 

 

O índice de concentração tentará captar o poder de mercado que, por sua 

vez, dá a capacidade a firma de administrar o preço de venda do produto. As firmas que 

possuem estruturas que permitem uma produção a custos mais baixos, conseguem 

competir em preço e ainda ganhar maiores fatias de mercado. 

É a mensuração da dimensão da firma em relação a dimensão do setor no 

mercado, permitindo medir o nível de concentração ou competição de um determinado 

mercado.      

É um índice positivo e definido por: 

 

                                          



n

i

isHHI
1

2
 

 

Para Kupfer e Hasenclever (2002), elevar cada parcela ao quadrado é o 

mesmo que atribuir peso maior às firmas maiores. Portanto, quanto maior for o HHI, 

maior será a concentração e, então, menor a concorrência de produtos. 
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O índice HHI varia entre 1/n e 1. Seu limite superior é associado ao 

monopólio extremo, ou seja, uma única firma no mercado. O limite inferior, por sua 

vez, assume um menor valor HHI = 1/n para s1 = s2 = s3 = ... = sn, ou seja, quando 

todas as firmas têm o mesmo tamanho. Então tem-se que 1/n ≤ HHI ≤ 1. 

Classificação do grau de concentração de um mercado: 

a) Mercados com HHI < 1000 são considerados mercados com baixa 

concentração. 

b) Mercados com HHI entre 1000 e 1800 são considerados mercados com 

concentração moderada 

c) Mercados com HHI > 1800 são considerados mercado com alta concentração. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Market Share 

No Gráfico 3, observa-se que, no ano de 2012, o Corinthians foi o que 

deteve a maior parte do mercado. O clube paulista também é o que apresenta maior 

queda no market share. Se compararmos 2012 com 2014, o índice decresce 5,287%. 

 O São Paulo se apresenta como o clube com maior fatia do mercado em 

2013, já no ano de 2014 o Flamengo o ultrapassa. O clube carioca, com relação ao 

intervalo de anos estudados, apresenta um crescimento de 5,9%, dessa forma se torna o 

clube com maior evolução no market share.  

O Cruzeiro foi o clube que mais conseguiu crescer com relação à posição 

dos 10 clubes apresentados no estudo, estava na 9ª posição em 2012 e passou para a 3ª 

em 2014. 

Gráfico 5 – Evolução do Market Share (%) no Brasil 

 

2012 2013 2014

Flamengo-RJ 10,979 13,730 16,865

Corinthians-SP 17,400 13,792 12,113

Cruzeiro-MG 6,190 9,728 11,760

São Paulo-SP 13,310 14,365 11,094

Atlético-MG 8,838 10,031 9,233

Internacional-RS 11,493 10,045 9,016

Botafogo-RJ 5,853 6,627 7,747

Santos-SP 10,938 8,321 7,682

Fluminense-RJ 6,608 5,908 5,801

Grêmio-RS 8,391 7,452 8,689
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6.2. Razões de Concentração 

Para o cálculo do CR(4), Corinthians, São Paulo, Internacional e Flamengo 

foram responsáveis por 53% do mercado em 2012. Já em 2014, o Cruzeiro entrou no 

lugar do Internacional, mas o índice se manteve estável, apresentando 52% de 

participação do mercado. 

Tabela 2 – Razões de Concentração 

   ANO CR(4) 

    2012       53% 
   2013       52% 
   2014 52% 

   Fonte: Elaboração do autor 
 
 
 
 
6.3. Índice de Hirschman-Herfindahl – HHI 

O Gráfico 6 apresenta as trajetórias do HHI para os dez principais clubes de 

futebol do Brasil no período de 2012 a 2014. Os resultados mostraram que a indústria 

de futebol no Brasil no período estudado, é moderadamente concentrada e manteve-se 

estável em torno dos 1096 pontos. Observa-se também uma suave trajetória decrescente 

do HHI entre 2012 e 2013 e um mais suave ainda crescimento de 2013 para 2014. Em 

função desse fato, pode-se afirmar que o grau de concentração permaneceu moderado 

pelo critério de classificação do HHI, a despeito da leve redução desse índice. 

               Gráfico 6 - Índice de Hirschman-Herfindahl (HHI) 

 

                Fonte: Elaboração do autor. 
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6.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho investigou o grau de concentração da indústria do futebol no 

Brasil, utilizando como variável de análise o faturamento dos dez principais clubes 

brasileiros sob a hipótese de que este grau seja elevado. Foram utilizados dados 

extraídos dos sítios da Pluri Consultoria e do BDO Brazil para o período de 2012 a 

2014. 

Metodologicamente, usou-se três medidas de concentração industrial: 

Market share, Razão de Concentração, RC(k) e o Índice de Hirschman-Herfindahl 

(HHI). 

Os resultados obtidos do cálculo destas três medidas revelaram que o 

mercado do futebol brasileiro é moderadamente concentrado. A Razão de Concentração, 

considerando os quatro maiores clubes em termos de faturamento, detém, em média, 

apenas 52% do mercado no período analisado. Semelhante resultado pode ser observado 

pelo HHI, que se manteve, em média, em torno dos 1096 pontos, caracterizando uma 

estrutura de mercado com concentração moderada. 
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8.   ANEXOS 

 

8.1.  Receita com Bilheteria 

 

 
Fonte: BDO Brazil 
 
8.2.     Receita com Patrocínios 

 
Fonte: BDO Brazil 
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8.3.     Receita com Direitos de Transmissão de TV 

 

 
Fonte: BDO Brazil 
 
8.4.     Receita Operacional 

 
Fonte: BDO Brazil 


