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Observações Iniciais
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✓ Sobre a Pesquisa (página 6): 
✓ Foi realizada inteiramente com base em dados públicos, sem qualquer acesso aos clubes.
✓ Não possui intenção de dar uma opinião de investimento. Qualquer tomada de decisão deve preceder de uma série de 

análises e procedimentos adicionais.
✓ O nosso julgamento foi baseado exclusivamente na seleção e peso dos indicadores utilizados. Não selecionamos os clubes 

com base em dados subjetivos, para evitar julgamento e simplificar a análise. Um processo “real” poderia envolver a 
análise de outros indicadores (a critério do investidor) e análises subjetivas (Ex: Qualidade de gestão do clube, 
competência das escolas de base, etc).

✓ Caso tivéssemos acesso a mais informações e acesso a Administração dos Clubes, os resultados poderiam ser 
significativamente diferentes. 

✓ Sobre a avaliação econômica (página 14):
✓ A Avaliação Econômica realizada é meramente ilustrativa, com o objetivo de extrair somente uma ordem de grandeza.
✓ Foi realizada com base em dados de mercado e nas demonstrações financeiras dos clubes. Não consideramos eventuais 

ressalvas ou ênfases apontados pelos auditores independentes. Alguns clubes não apresentam auditoria independente. 
✓ Caso tivéssemos feito uma avaliação econômica através da metodologia de fluxo de caixa descontado, com acesso a 

informações detalhadas da Administração, o resultado poderia ser significativamente diferente. 
✓ A metodologia utilizada considera o valor da marca e outros ativos relevantes (estádio, direitos econômicos, etc) como 

parte do todo. Caso fizéssemos uma avaliação destes ativos em separado, o resultado poderia ser significativamente 
diferente.

✓ A avaliação econômica foi realizada com base nas demonstrações financeiras consolidadas, que na sua maioria 
consideram outros esportes além do futebol. Caso fizéssemos uma avaliação somente do “negócio futebol”, o resultado 
poderia ser significativamente diferente.

✓ Os Clubes brasileiros (que em quase sua totalidade são entidades sem fins lucrativos) possuem isenções e benefícios 
fiscais e previdenciários. Caso os clubes se transformem em empresas, a avaliação econômica teria um resultado 
significativamente diferente.



COVID 19 traz impacto negativo (já esperado) em 2020
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*Séries A&B em 2020,  que apresentaram Demonstrações Financeiras (“DFs”) nos últimos três anos.
Fonte: DFs Clubes Brasileiros

Variação 2020 x 2019
✓ Redução de 9,8% nas receitas
✓ Aumento de 15,6% nos passivos

Receitas e Passivos dos 32 Clubes* (R$ bilhões)

5,2
6,1 5,5

10,5
12,2

14,1

2018 2019 2020

Receita Total Passivo Total



Os clubes não obtiveram uma redução maior de receita em 2020 essencialmente por causa 
de receitas não recorrentes significativas. Alguns exemplos:

A Redução de receita seria maior caso os clubes não 
tivessem obtidos receitas não recorrentes significativas
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Fonte: DFs Clubes Brasileiros

R$ milhõesAtlético Mineiro
Receitas com a venda de participação de imóvel e ganhos com reavaliações a valor 
justo de imóveis

472,6

Coritiba
Aumento de receitas com direitos de transmissão (acesso Série A) e com transações 
de jogadores

61,7

Corinthians
Aumento de receitas com transações de jogadores

144,0

Dos 32 Clubes

11 (34%) tiveram aumento de receita: Crescimento médio de 60% 
21 (66%) tiveram redução de receita: Redução média de 23%



Desempenho financeiro 2020
Principais variações positivas e negativas 2020 x 2019
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Fonte: DFs Clubes Brasileiros

Positivas

Negativas

Aumento de 150% na receita e 
de 100% no lucro

Aumento de 80% na receita, 
além de ter obtido lucro (ante 

prejuízo em 2019)

Queda de receita de 31%, e 
prejuízo de R$ 50 milhões (ante 

lucro em 2019). Aumento do 
passivo total em 18%

Queda de receita de 40%, e 
prejuízo de R$120 milhões 

(ante lucro em 2019). Aumento 
do passivo total em 20%

Atlético Clube Goianiense Clube Atlético Mineiro

Esporte Clube Bahia Santos Futebol Clube
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✓ Participaram do campeonato brasileiro da série A e B em 2020;
✓ Reportaram demonstrações financeiras de 2018 a 2020.

Responder a seguinte pergunta “Quais clubes recomendaríamos a um investidor para uma abordagem 
inicial?”

A seleção e peso dos indicadores estão na página 7.

Objetivo

Participantes

Indicadores selecionados

✓ 1º Colocado:
✓ Geral
✓ Receita média entre R$ 300 - 500 milhões
✓ Receita média entre R$ 100 - 300 milhões
✓ Receita média até R$ 100 milhões

Clubes selecionados

Pesquisa fusões e aquisições no futebol brasileiro
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Áreas Indicador Métrica

Desempenho 
Financeiro (33,1%)

Desempenho 
Esportivo (30,5%)

Características da 
Região (19,9%)

Outros (16,5%)

✓ Porte (100%)
✓ Crescimento (100%)
✓ Lucratividade (100%)
✓ Rentabilidade (100%)
✓ Endividamento (100%)

✓ Média Receita (2018-2020)
✓ CAGR Receita 2018-2020
✓ Média Lucro (2018-2020)
✓ M. Líquida Média (2018-2020)
✓ Passivo / Receita 2020

✓ Títulos Mundiais (100%)
✓ Títulos Internacionais (100%)
✓ Títulos Série A (75%)
✓ Títulos Copa do Brasil (50%)
✓ Títulos de Acesso (10%)
✓ Títulos Estaduais (25%)
✓ Momento Esportivo (100%)

✓ Mundiais ou Equivalentes
✓ Libertadores e Sul Americana*
✓ Títulos Série A do Brasileiro
✓ Títulos
✓ Séries B, C ou D do Brasileiro
✓ Títulos
✓ Ranking CBF

✓ População Estado-Cidade (50%)
✓ PIB Estado-Cidade (50%)
✓ População Cidade (100%)
✓ PIB Cidade (100%)

✓ População Estado-Cidade
✓ PIB Estado-Cidade
✓ População Cidade
✓ PIB Cidade

✓ Tamanho Torcida (100%)
✓ Engajamento Rede Social (50%)
✓ Capacidade dos Estádios (100%)

✓ % de Torcedores no Brasil
✓ Milhões de Torcedores
✓ Lugares

*Ou equivalentes

Fonte: Vide pág. 16

Pesquisa fusões e aquisições no futebol brasileiro



(-) Não possui estádio próprio.

✓ Primeiro colocado nos indicadores 
esportivos:
✓ Primeiro no ranking CBF (últimos 5 anos)

✓ Segundo colocado geral nos indicadores 
financeiros (2018-2020): 
✓ Maior faturamento 
✓ Quarto maior lucro

✓ Maior torcida do País

Fundado em 1895, iniciou no Futebol em 1912. 
Conquistou 7 Brasileiros, 2 Libertadores, 1 
Mundial de clubes e 37 Cariocas.

Geral
Clube de Regatas Flamengo
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Receita média entre R$ 300 - 500 milhões
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
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Fundado em 1903, o Grêmio conquistou diversos 
títulos, como 2 Brasileiros, 3 Libertadores, 5 Copas 
do Brasil e 1 Mundial de Clubes.

✓ Vencedor de vários títulos expressivos
✓ Terceiro colocado geral nos indicadores 

financeiros (2018-2020):
✓ Segundo em lucratividade
✓ Quarto em rentabilidade
✓ Sétimo em endividamento

✓ Segundo maior estádio próprio 
✓ Sexta maior torcida 

(-) População e PIB da região abaixo das regiões de 
seus principais competidores (SP/RJ/MG).



(-) População e PIB da região abaixo das regiões 
de seus principais competidores (SP/RJ/MG), e 
tamanho torcida/engajamento redes sociais 
abaixo dos seus principais concorrentes.

Receita média entre R$ 100 - 300 milhões 
Club Athletico Paranaense
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Fundado em 1924, O Athletico Paranaense 
conquistou 1 Sul-americana, 1 Brasileiro e 1 Copa 
do Brasil.

✓ Conquistou títulos expressivos
✓ Primeiro colocado geral nos indicadores 

financeiros (2018-2020):
✓ Primeiro em lucratividade
✓ Segundo em rentabilidade

✓ Sexto maior estádio próprio



(-) População e PIB da região, torcida (apesar de 
quarta do NE, abaixo dos outros) e não possui 
estádio próprio.

Receita média até R$ 100 milhões 
Ceará Sporting Club
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Fundado em 1914. Atualmente, é o clube com 
mais títulos do Campeonato Cearense e maior 
torcida do estado.

✓ Quinto colocado geral nos indicadores 
financeiros (2018-2020):
✓ Terceiro em endividamento
✓ Sétimo em lucratividade
✓ Oitavo em rentabilidade
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Análise comparativa dos clubes selecionados

Geral

Receita entre 
R$ 300 - 500 milhões

Receita entre 
R$ 100 - 300 milhões

Receita até 
R$ 100 milhões

Categoria 2020 2019 Análise variação

1º colocado geral em 2019 e 2020

1º colocado receita R$ 300 - 500 milhões em 2019 e 2020

Desconsiderando o desempenho financeiro, o Vasco ficaria 
melhor posicionado, devido principalmente à região 
geográfica e torcida. Os clubes se equivalem no desempenho 
esportivo. Entretanto, o grande diferencial do Athletico 
Paranaense é o desempenho financeiro, muito superior ao 
Vasco.

1º colocado receita até R$ 100 milhões em 2019 e 2020



Média

Valuation: Clubes de capital aberto
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Valor do Negócio
Jun/21*

Múltiplo Receita
2018-2020

Múltiplo EBITDA
2018-2020

€ 620 1,2x 6,1x

£ 2.244 3,9x 13,6x

€ 1.390 2,5x 10,2x

€ 335 2,2x 14,5x

€ 415 1,4x 6,3x

2,2x 10,1x

(*) Consideramos o Market Cap de Jun/21 e Dívida Líquida de Dezembro/20.
(**)Manchester United em milhões de libras. Os outros em milhões de euros.
Fonte: MarketScreener



Valuation: Clubes brasileiros selecionados

2021 www.ondinainvestimentos.com 14

Valor do Negócio 
(R$ milhões) 

Receita
2018 - 2020

EBITDA
2018 - 2020

881 - 1.146 392 113

668 - 958 297 94

Fonte: DFs

Multiplicamos a média da Receita e EBITDA de 2018 a 2020 pelo múltiplo médio do setor apurado na 
página 13.

113 - 195 87 11

1451 - 1553 692 143



12/11 - Cruzeiro / 237,2 pts / 243

13/14 - Ceará / 220,2 pts / 86,7

14/12 - Bahia / 211,1 pts / 140,3

15/15 - Botafogo / 208,3 pts / 176,2

16/16 - Fortaleza / 204,1 pts / 78,1

17/18 - Vitória/ 201,4 pts / 60,2

18/19 - Goiás / 194,8 pts / 84 

19/17 - Sport / 185,3 pts / 62,8

20/21 - Coritiba / 184,6 pts / 79,5

21/27 - A. Goianiense / 183,1 pts / 32

22/23 - A. Mineiro / 172,4 pts / 44,6

1/1 - Flamengo / 382,2 pts / 691,6

2/3 - Grêmio /  368,8 pts / 392,3

3/5 - Corinthians / 360,4 pts / 413,8

4/2 - Palmeiras / 354,6 pts / 643,1

5/6 - São Paulo / 340 pts / 387,1

6/7 - A. Paranaense / 322,3 pts / 297

7/8 - Internacional / 301,7 pts / 304,3

8/4 - Santos / 293,5 pts / 285,8

9/10- Atl. Mineiro / 288,8 pts / 401,6

10/9 - Vasco / 282,3 pts / 208,1

11/13 - Fluminense / 247,1 pts / 238 
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Ranking Geral

Ranking 2020 / 2019 – Clube / Pontos / Receita média 2018 a 2020 (R$ milhões)

23 - Avaí / 169,8 pts / 50,8

24/20 - Bragantino / 167,6 pts / 64,8

25 - Juventude / 162,1 pts / 24,4

26/22 - Operário / 159,3 pts / 12,4

27 - Cuiabá / 140,4 pts / 17,9

28/24 - Paraná / 137,3 pts / 28,5

29 - Náutico / 134,9 pts / 16,3

30/26 - Guarani / 132,1 pts / 16,9

31/28 - Botafogo SP / 131,8 pts / 9,7

32 /29- Ponte Preta/ 128,1 pts / 38,3
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Fontes utilizadas

Demonstrações financeiras dos clubes nos seus respectivos sites ou federações estaduais.
https://globoesporte.globo.com/futebol/mundial-de-clubes/noticia/lista-de-titulos-do-mundial-de-clubes-real-madrid-amplia-lideranca-veja-ranking-
de-campeoes.ghtml
https://globoesporte.globo.com/pr/futebol/copa-sul-americana/noticia/lista-de-titulos-da-sul-americana-atletico-pr-e-o-quarto-brasileiro-campeao-
veja-ranking.ghtml
https://www.cruzeiro.com.br/conquistas
https://www.cruzeiro.com.br/conquistas
https://www.flamengo.com.br/titulosdoflamengo
https://www.santosfc.com.br/titulos/
https://www.vasco.com.br/site/conteudo/detalhe/181
https://www.atletico.com.br/titulos
https://dragoesdareal.com.br/vps/titulos-do-spfc/
https://globoesporte.globo.com/futebol/brasileirao-serie-a/noticia/todos-os-campeoes-brasileiros-com-o-flamengo-em-2019-veja-lista-de-
vencedores-ano-a-ano.ghtml
https://globoesporte.globo.com/sp/futebol/copa-do-brasil/noticia/ranking-dos-campeoes-veja-lista-de-titulos-da-copa-do-brasil.ghtml
https://www.betsul.com/noticias/futebol/brasileirao-serie-b/brasileirao-serie-b-confira-a-lista-completa-de-vencedores-da-segundona
http://www.bolanaarea.com/gal_brasileirao_serie_c.htm
https://globoesporte.globo.com/pe/caruaru-regiao/futebol/noticia/memoria-serie-d-veja-recordistas-debutantes-campeoes-e-acessos.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/maiores-campeoes-estaduais-veja-lista-dos-clubes-com-mais-titulos.ghtml
https://www.atletico.com.br/titulos
https://gremio.net/titulos
https://globoesporte.globo.com/mg/futebol/campeonato-mineiro/noticia/todos-os-campeoes-mineiros-cruzeiro-reduz-a-vantagem-do-atletico-mg-
veja-o-ranking.ghtml
https://www.corinthians.com.br/clube/titulos#:~:text=Rei%20absoluto%20dos%20estaduais%2C%20o,%2C%202017%2C%202018%20e%202019.



A Ondina Investimentos apoia em processos de aquisição 
de empresas
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Identificação 
de potenciais 

empresas-
alvo e 

interações 
iniciais;

Assinatura de 
termo de 

confidenciali
dade.

Coleta de 
informações 
necessárias;

Avaliação 
econômica 
(Valuation) 

Elaboração 
de oferta 
indicativa;

Coordenação 
de Due 

Diligence, 
com os 

auditores e 
advogados;

Envolvimento 
ativo na 

negociação, 
até o final do 

processo;

Coordenação 
de todo o 

processo, em 
conjunto com 

advogado.

Processo contínuo e estruturado
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Mais de 10 anos de experiência em Fusões e Aquisições

Escritório em Recife, e atuação nacional

www.ondinainvestimentos.com

Quem somos


