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Ressalva: Os valores dos Times citadas neste Estudo referem-se exclusivamente à 
somatória do valor de mercado dos jogadores de seus respectivos elencos 
profissionais. Não inclui o valor da marca, qualquer outro tipo de ativo físico tangível, 
intangível, ou direitos a receber de qualquer natureza.  

 
TOP 25 dos jogadores mais valiosos atuando no 
Brasil 
 

Pelo 4º ano consecutivo, encerramos a temporada de relatórios com o 
levantamento do valor de mercado dos principais atletas, clubes e campeonatos 
do Mundo. Na edição de hoje apresentamos o ranking dos 25 jogadores mais 
valiosos que aturam no Brasil em 2014, e sua respectiva evolução desde 2011. 
Veja abaixo as principais considerações do Estudo: 

  

 Os 25 jogadores mais valiosos atuando no Brasil fecharam 2014 
valendo € 175 milhões, queda de 1% em relação a 2013, e de 25% 
em relação ao topo verificado em 2011; 

 Os três jogadores mais valiosos atuando no Brasil são do 
Cruzeiro. Everton Ribeiro superou Leandro Damião e Alexandre Pato e 
aparece como o mais valioso do ranking, com valor de mercado de € 14,2 
milhões (R$ 48 milhões). Em 2º aparece Lucas Silva com € 12,4 milhões 
(R$ 153 milhões), seguido por Ricardo Goulart na 3ª posição com € 9,2 
milhões (R$ 122 milhões);  

 Lucas Silva foi o que mais se valorizou no ano, 589%, seguido por Erik 
do Goiás com +558%, e Valdívia, do Internacional, com +427%; 

 Por outro lado, as maiores quedas foram no valor de mercado de Leandro 
Damião (-45%), seguido por Alexandre Pato (-41%) e Giuliano (-24%); 

 Entre os TOP 25, há apenas um estrangeiro, o Chileno Charles Aranguiz, 
do Internacional, 19º do ranking com € 5,4 milhões; 

 O São Paulo e Cruzeiro são os clubes com mais jogadores na lista, 5 cada, 
seguido pelo Cruzeiro (4), seguidos pelo Grêmio com 3. 

 

Confira abaixo a tabela com todos os jogadores. 



             
  

                                                          
 
  

 
Painel PLURI: Os 25 Jogadores mais valiosos atuando no Brasil em 2014 – 19/12/2014 

www.pluriconsultoria.com.br 
2  

 

 



             
  

                                                          
 
  

 
Painel PLURI: Os 25 Jogadores mais valiosos atuando no Brasil em 2014 – 19/12/2014 

www.pluriconsultoria.com.br 
3  

 

 
 

 



             
  

                                                          
 
  

 
Painel PLURI: Os 25 Jogadores mais valiosos atuando no Brasil em 2014 – 19/12/2014 

www.pluriconsultoria.com.br 
4  

 

Este relatório foi elaborado pela Pluri Consultoria e é distribuído com a finalidade 
única de prestar informações ao mercado em geral. A Pluri Consultoria não se 
responsabiliza por quaisquer perdas diretas ou indiretas derivadas do uso de 
qualquer informação constante no mencionado relatório. 
 

  

  

 

   
 

          
 

Conheça a Pluri Consultoria 
A PLURI Consultoria é uma full branch de negócios esportivos, 

atuando nas áreas de Pesquisa e Marketing Esportivo, Valuation de atletas, 

Gestão e Governança Esportiva e Geração de conteúdo sobre a Indústria do 

Esporte, sendo referência Nacional e Internacional sobre o tema. Atua 

também nas áreas de Consultoria Econômica e de Inteligência de Mercado. 

Nosso foco está voltado para um melhor entendimento dos mercados que 

propicie a maximização de RESULTADOS, por isso podemos ajudar 

DECISIVAMENTE nossos clientes.  

Saiba +: http://www.pluriconsultoria.com.br/sport.php 

O Esporte levado a Sério 

Consultoria em Avaliação do valor de 
mercado de Jogadores (Valuation). 

Consultoria em Gestão, Governança, 
Finanças e Marketing Esportivo. 
www.pluriconsultoria.com.br  

Empresa especializada em Franchising e 
Licenciamento Esportivo. 
www.sportfood.com.br   

Parceria entre PLURI Consultoria, Trevisan 
Escola de Negócios e FanClub Brasil. Atua 
com eventos de Gestão e Marketing 
Esportivo. www.brsmbrasil.com  

Consultoria especializada em avaliação e 
análise de retorno de propriedades e 
ações de marketing esportivo. 


