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RESUMO 

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo, dessa forma as pessoas estão 

cada vez mais interessadas não somente nos fatos que acontecem em uma partida, mas também 

em buscar informações sobre a gestão e a situação financeira dos clubes. O presente estudo tem 

como objetivo analisar as demonstrações contábeis do Sport Club Internacional e identificar 

em que medida sua situação econômico-financeira possui interferência no seu desempenho no 

Campeonato Brasileiro de Futebol nos anos de 2009 a 2018. Para isso, foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso, de caráter exploratório, quanti-qualitativo, 

onde se buscou o embasamento teórico acerca do tema. Após, foi realizada a coleta dos dados 

através das demonstrações contábeis de 2009 a 2018, a fim de possibilitar a Análise Horizontal 

e Vertical, o cálculo dos Índices de Liquidez, Endividamento e Déficit/superávit do clube. 

Também foi coletado os dados sobre o desempenho do mesmo no Campeonato Brasileiro. Os 

resultados encontrados foram apresentados através de gráficos, figuras e quadros que 

possibilitaram uma análise clara dos dados, onde verificou-se, dentre outras informações, 

dificuldades em cumprir com suas obrigações, elevados percentuais de endividamento e baixa 

lucratividade. No que diz respeito ao seu desempenho no Campeonato Brasileiro visualizou-se 

diversas variações na sua classificação final ao longo dos anos analisados. Por fim, através da 

Correlação de Pearson pode-se concluir que os resultados econômico-financeiros do clube e 

seu desempenho no referido campeonato, possui uma correlação inversamente proporcional, ou 

seja, quando o clube possui um bom desempenho no campeonato passa por dificuldades 

econômico-financeiras, e vice-versa. Relação pode ser explicada pela falta de controle interno 

que o clube apresenta, gastos desenfreados e altos investimentos em contratações, nem sempre 

levando a títulos e bom tabelamento. 

 

Palavras-chave: Análise. Campeonato Brasileiro de Futebol. Desempenho. Sport Club 

Internacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

Não é de hoje que se diz que o Brasil é o país do futebol. Por mais que tenha sido na 

Inglaterra sua real origem, Rodrigues e Silva (2009) elucidam que alguns anos após a chegada 

do futebol no Brasil, ele era visto de uma forma cultural, lúdica e popular, uma forma de 

distração social, de cultivo do ócio e do tempo livre e, principalmente, jogado por clubes pelo 

simples prazer de jogar.  

Nos dias atuais, a afirmação de “ser jogado pelo simples prazer” não se faz mais 

verdade. O esporte se profissionalizou, é vendido ao povo, comercializado. O Clube virou 

entidade do terceiro setor, associação desportiva, com leis, normas, princípios a serem seguidos. 

Dentre elas, a lei das Entidades Desportivas - Lei nº9.615/98, chamada de Lei Pelé, e a NBC 

ITG 2003 aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

Com o presente estudo buscou-se analisar as demonstrações contábeis do Sport Club 

Internacional a fim de relacionar em que medida seu desempenho econômico-financeiro 

interfere em seu rendimento no Campeonato Brasileiro de Futebol.  

Para Assaf Neto (2007, p.55) “A análise de balanço visa relatar, com base nas 

informações contábeis fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as 

causas que determinam a evolução apresentada e as tendências futuras”. Marion (2012) diz que 

só podemos conhecer a real situação econômico-financeira de uma empresa por meio de três 

tópicos de análise: liquidez (situação financeira), rentabilidade (situação econômica) e 

endividamento (estrutura de capital). O tripé representa o equilíbrio ideal.  

O Sport Club Internacional, entidade desportiva, precisa auferir ganhos para 

manutenção de sua atividade e atingimento de seus objetivos, ou seja, o bom desempenho nos 

campeonatos em que participa, buscando vitórias e títulos. O embasamento do nosso estudo se 

deu na possível relação que a situação econômico-financeiro teria no rendimento do clube ao 

longo do Campeonato Brasileiro durante o período mencionado.  Não somente analisaram-se 

as demonstrações contábeis dos anos de 2009 até 2018, mas também apresentou-se o número 

de vitórias, derrotas, empates e classificação final do time ao longo do referido campeonato. 

Para o atingimento do objetivo explanado, discorreu-se sobre a importância do futebol, 

sendo este classificado como entidade do terceiro setor, além da análise das demonstrações 

contábeis e do desempenho no Campeonato Brasileiro durante o período em questão. Com essa 

análise foi possível explanar a relação existente entre a situação econômico-financeira e o 

desempenho dentro de campo, elucidando números de vitórias, derrotas, empates e 

classificação final no campeonato. 
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Diante do exposto, a pesquisa visa saber em que medida a situação econômico-

financeira do Clube possui relação com seu rendimento no Campeonato Brasileiro. Para tanto, 

percorreu-se sobre a história do Sport Club Internacional, suas conquistas ao longo dos anos, a 

história do Campeonato Brasileiro e suas regras e, finalmente, os aspectos operacionais e 

contábeis da entidade e as principais demonstrações contábeis, a fim de demonstrar em que 

medida a relação entre um bom desempenho financeiro e um bom desempenho prático se faz 

presente para o clube.  

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

A atividade futebolística possui uma grande importância na sociedade e na economia 

nacional, bastando observar a comoção populacional com a Copa do Mundo, em que uma nação 

se une para torcer por um time de futebol, sendo a Seleção Brasileira a represente do nosso país. 

Descentralizando essa união em prol da seleção, no Brasil existem diversos times de futebol 

espalhados pelos Estados e Municípios e uma nação de torcedores que não medem esforços 

para acompanhar, defender e torcer por seus times. 

Esse movimento gera lucro, renda, investimento, administração, planejamento, 

tornando o “clube de futebol” uma entidade que precisa obter ganhos para a manutenção de sua 

atividade, classificada como entidade do terceiro setor, estando sujeita a determinações legais. 

Estreitando essa explanação, o estudo foi concentrado no Sport Club Internacional, time 

da capital do Rio Grande do Sul com mais de cem anos de história. Ao longo dos anos, o clube 

acumulou diversos títulos como Libertadores da América, títulos estaduais, campeão da Copa 

do Mundo de Clubes Fifa, Copa Sul-Americana, entre outros, havendo sido igualmente 

rebaixado para a série B do Campeonato Brasileiro.  

Diante desse contexto, a presente pesquisa questiona-se em que medida a situação 

econômico-financeira do Sport Club Internacional possui alguma relação com seu rendimento 

dentro de campo durante o período compreendido de 2009 até 2018 no Campeonato Brasileiro 

de Futebol.  

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Para a realização do presente estudo, analisou-se as demonstrações contábeis 

compreendidas entre os anos de 2009 a 2018, explanando sobre o desempenho do clube dentro 
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de campo, enfatizando o número de vitórias, derrotas, empates e classificação ao final do 

Campeonato Brasileiro.  

Para a análise das demonstrações contábeis, enfatizou-se a Análise Horizontal e 

Vertical, os Indicadores de Liquidez, Endividamento e Déficit/superávit, ou seja, o tripé básico 

para o equilíbrio financeiro-econômico ideal de qualquer entidade e, para quantificar a possível 

relação entre as duas variáveis, se fez uso da Correlação de Pearson,  

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar em que medida a situação econômico-financeira do Sport Club Internacional 

possui interferência no seu desempenho no Campeonato Brasileiro nos anos de 2009 a 2018. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) mensurar a importância do futebol como entidade do terceiro setor no Brasil; 

b) analisar as demonstrações contábeis do Sport Club Internacional nos anos 

compreendidos entre 2009 a 2018; 

c) analisar o desempenho obtido no Campeonato Brasileiro durante este período; 

d) correlacionar se os resultados econômico-financeiros do Clube possuem 

interferência direta no desempenho dentro de campo. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O futebol é a modalidade desportiva predominante no país, unindo crianças, adultos, 

idosos, homens, mulheres em torno de uma paixão que vai além do campo. Pode-se passar horas 

e horas explanando qual o melhor time de futebol, qual o gol mais bonito, qual o jogador de 

maior destaque, ou qual a maior torcida, por exemplo. Sempre haverá infinitos argumentos de 

ambos os lados e possivelmente não se chegará a nenhuma conclusão.  

Na maioria das vezes, torce-se para o time dentro de campo, composto por onze 

jogadores vestindo a camisa de que se tem muito apreço, a fim de conquistar a vitória. 

Entretanto, ignora-se o reconhecimento de que por trás disso tudo existe o clube de futebol, 

uma imensa organização que precisa se manter, com funcionários, elenco, sede desportiva e 



13 

 

que gera emprego direta e indiretamente, movimentando a economia local e alimentando a rede 

hoteleira, bares, restaurantes. O time possui uma marca esportiva e, por fazer parte do chamado 

terceiro setor, não tem o compromisso de gerar lucro, mas sim cumprir com o que foi 

programado pela entidade sem exceder seu orçamento e, principalmente, precisa prestar contas 

à sociedade e a seus interessados. 

Classificado como entidade desportiva profissional, o Sport Club Internacional, com 

sede na cidade de Porto Alegre e fundado em 1909, possui cerca de 116 mil sócios pagantes e 

incontáveis torcedores espalhados não somente no estado, mas também em outras capitais e no 

exterior.  

Nos últimos dez anos o clube foi campeão de diversos campeonatos em que participou, 

ficou em boas posições na tabela de classificação, mas também foi rebaixado para a série B do 

Campeonato Brasileiro pela primeira vez, o que foi deveras impactante para essa nação de 

torcedores.  

Foi feita uma análise da situação econômico-financeira do clube durante o período 

compreendido entre 2009 e 2018, buscando relacioná-la com o desempenho obtido no 

Campeonato Brasileiro. O presente estudo se fez de grande valia devido ao fato de que, com os 

indicadores em mãos, os dirigentes esportivos saberão como podem preparar o elenco para o 

ano subsequente, bem como quanto poderão investir em categorias de base, publicidade, 

marketing, contratação de novos profissionais, entre outros. Esse retorno só virá com um bom 

desempenho nos campeonatos em que o clube disputa, ou seja, através de vitórias e bom 

rendimento, aumentando a visibilidade de admiradores, patrocinadores e investidores e 

trazendo recursos financeiros para o clube. Da mesma maneira que um rendimento 

insatisfatório dentro de campo será sentido nos cofres do clube, afastará igualmente sócios 

pagantes, mídia televisionada e investidores.  

Este estudo se fez presente para a ciência contábil diante do fato de que o segmento 

desportivo possui enorme importância social no Brasil, assim como pela capacidade econômica 

das atividades desportivas, pois, na maioria das vezes, o futebol é visto somente através dos 

olhos de torcedores apaixonados, esquecendo-se que por trás existe uma estrutura, uma empresa 

que precisa auferir lucros para manter sua atividade.  

Além de existir diversos cursos profissionalizantes para a área de análise do futebol, 

Montano (2014, s. p.) diz em seu estudo que “A análise de desempenho é uma área que está 

consolidada há muitos anos no futebol europeu e aos poucos chega no futebol brasileiro. Por 

aqui ainda são pouquíssimos os clubes que possuem um departamento realmente estruturado 

para desenvolver esse trabalho.” Carlos Alberto Diehl, que dentre suas inúmeras qualificações 
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atuou como diretor de finanças e planejamento no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, ministra 

diversos cursos e escreve artigos sobre essa nova área de atuação, dentre os quais o Curso de 

Extensão em Eficiência e Eficácia no Futebol: analisando Desempenho para Gerar Resultados, 

Curso de gestão de Clubes de Futebol, demonstrando que o Futebol não é apenas um 

passatempo, e sim uma profissão muito rentável.  

 

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 FUTEBOL NO BRASIL 

A chegada do esporte no Brasil se deu no ano de 1894, trazido por Charles Miller, que 

havia estudado na Inglaterra e se apaixonado pela atividade. Neste tempo, o futebol era lúdico, 

segundo Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2003, p.3) e as atividades esportivas representavam 

formas de liberar o cidadão das tensões do trabalho, promover a integração social, permitir a 

recreação e o envolvimento comunitário. Durante o período compreendido entre 1894 a 1930 o 

real interesse era a recreação, a diversão, sendo as partidas de futebol organizadas por pessoas 

normais, líderes de bairro, sem visão de lucro. Esse espaço no tempo ficou conhecido como 

futebol lúdico.  

Os anos entre 1931 a 1970 podem se chamar de período profissional do futebol. 

Entretanto, Alves (1998, apud Carvalho; Gonçalves; Alcântara, 2003, p.5) enfatiza que: 

 

Mas, ainda na década de 1920 observam-se as primeiras ampliações para um 

ambiente maior quando federações e confederação, fundadas há poucos anos, 

aumentam suas inter-relações e criam campeonatos onde irão se defrontar clubes de 

diferentes Estados. 

  

 

O futebol lúdico e amador passa a ser visto como atividade profissional, a qual perde 

sua dimensão de prazer. Passa a existir a relação de jogador empregado e empregador, são 

introduzidos os horários, contratos, sanções e punições, o jogador recebe um médio salário e é 

empregado, mas ainda é apaixonado pelo clube que defende. Conforme Carvalho, Gonçalves e 

Alcântara (2003, p. 8) “O clube, o jogo, os jogadores e os torcedores assumem um novo perfil 

aos olhos daqueles que investiram seus recursos na construção de uma organização de sucesso. 

Para seguir este caminho os investimentos devem ter retorno.”  

Após 1970, o futebol virou negócio, surgindo grandes estádios, torcidas organizadas, os 

jogadores virando “craques” com salários exorbitantes. Além disso, percebe-se que se perde o 



15 

 

amor ao clube, o jogador se vincula por meio de grandes contratos e os torcedores são vistos 

como clientes. Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2003, p.10): 

 

O jogador antes vinculado por valores afetivos ao clube e, depois por contratos de 

trabalho com salários na média nacional, está hoje vinculado ao clube por sofisticados 

contratos (que incluem às vezes blindagem) e salários exorbitantes. É claro que estes 

casos não representam a maioria mas, sem dúvida, representam a imagem que a 

sociedade tem do futebol e de seus jogadores. O torcedor, antes visto como um igual, 

é hoje considerado um cliente-consumidor. O jogo, outrora visto como diversão cede 

lugar a uma oportunidade de negócio. Os clubes que nasciam da interação social e da 

vontade das comunidades objetivam atualmente (em uns revelado e em outros apenas 

dissimulado), a formação e venda de jogadores (e eventualmente outros produtos e 

serviços), sua principal fonte de renda e, efetivamente, o produto que realizam com 

maior taxa de lucro. 

 

 

Atualmente, pode-se dizer que o futebol, na maioria das vezes, deixou de ser objeto de 

recreação, tanto para os jogadores como para os torcedores, e virou objeto de tensão, de 

competição, visando resultados e lucro.  

 

2.2 ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR 

Pode-se classificar as organizações levando em conta sua atividade, fim e recursos 

obtidos em: primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Segundo Madeira (2017), o primeiro 

setor corresponde ao setor público, por exemplo, o governo do estado, organizações que 

utilizam o dinheiro público para realizar ações para a sociedade, também conhecido como 

Estado. O segundo setor, conhecido como mercado, é formado pelas empresas privadas, que 

utilizam dinheiro privado na realização de suas atividades, visando sempre o lucro próprio. Já 

o terceiro setor é composto por organizações sem fins lucrativos, que atuam em prol do bem-

estar social, fundações, entidades religiosas e associações, por exemplo. 

As organizações do terceiro setor são entidades sem fins lucrativos, voltadas a um 

objetivo específico, como exemplo a atividade desportiva. Os clubes de futebol são 

considerados associações sem fins lucrativos, tendo o esporte como negócio principal. Os 

recursos utilizados pelos clubes de futebol na maioria das vezes são gerados por eles mesmos, 

ou através de patrocínios, venda de produtos da marca, venda de jogadores, doações, associados 

e financiamentos, porém não geram volta financeira a seus associados e colaboradores, os 

lucros auferidos devem ser reinvestidos na própria entidade.  

De acordo com Olak e Nascimento (2010), esses recursos podem: 
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[...] ser acrescidos por receitas financeiras, receitas de capital e, em casos especiais, 

até mesmo por lucros obtidos na venda de produtos, mercadorias e serviços prestados, 

os quais serão, sempre, utilizados na própria manutenção das atividades e 

nunca para serem distribuídos, como ocorre nas empresas (OLAK e  NASCIMENTO, 

2010, p.26). 

 

 

A obrigatoriedade de os clubes se transformarem em empresas comerciais vem 

embasado na Lei n. º 9.615 no seu artigo 27, parágrafo 9º: “é facultado às entidades desportivas 

profissionais constituírem-se regularmente em sociedade empresária”. (BRASIL, 1998). 

Observa-se que as entidades do terceiro setor possuem um grande valor para a 

sociedade, no presente caso desenvolvendo a atividade futebolística e tendo benefícios sociais 

para a comunidade que a cerca. 

 

2.3 SPORT CLUB INTERNACIOAL  

2.3.1 História 

A narrativa aqui apresentada baseou-se nas informações presentes no site do Sport 

Clube Internacional, popularmente chamado de “o clube do povo”, o qual teve sua origem 

associada a três irmãos da família Poppe: Henrique Poppe Leão, José Eduardo Poppe e Luiz 

Madeira Poppe. Eles chegaram a Porto Alegre na primeira década de 1900. 

Os irmãos mais jovens da família Poppe, José e Luiz, tinham o desejo de jogar futebol, 

um esporte muito competitivo que aprenderam a praticar ainda em São Paulo. Henrique, o irmão 

mais velho e influente, articulou a criação de um novo clube. Aos 18 anos, João Leopoldo 

Seferin, que emprestou o porão da casa do pai para a reunião de fundação do Inter, foi eleito 

presidente. 

Para dar credibilidade ao clube, o capitão Graciliano Ortiz foi escolhido presidente de 

honra do Inter. Além de militar, Ortiz também era o diretor do Asseio Público e homem de 

prestígio junto a José Montaury, intendente de Porto Alegre. 

Os discursos ouvidos nas reuniões sempre giravam em torno de um princípio muito 

importante para os Poppes e para aqueles que ali estavam. O Internacional estava sendo criado 

para brasileiros e estrangeiros, uma clara alusão à política de discriminação dos outros clubes 

existentes. 

No dia 12 de setembro de 1956, o vereador Ephraim Pinheiro Cabral, um homem do 

futebol, que por várias vezes presidiu o Inter, apresentou na Câmara de Porto Alegre o projeto 

de doação de uma área que seria aterrada no rio Guaíba. Na verdade, o Inter estava ganhando 
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um terreno dentro da água. Só em 1959 o clube fincava as primeiras estacas no Beira-Rio. O 

estádio foi construído em grande parte com a contribuição da torcida, que trazia tijolos, cimento 

e ferro para a obra, inclusive do interior. Nesse sentido, havia programas especiais de rádio, 

para mobilizar os torcedores colorados em todo o Rio Grande do Sul. Finalmente, o Beira-Rio 

foi inaugurado no domingo de 6 de abril de 1969, dois dias e 60 anos depois da fundação do 

Inter. 

2.3.1.1 Principais Conquistas ao Longo da História 

Conforme o periódico do Clube e o Site oficial podem-se vislumbrar algumas das 

inúmeras conquistas do Clube. A década de 1970 foi repleta de feitos. Em 1975, seis anos 

depois de inaugurado, o estádio recebeu a final do Brasileirão contra o Cruzeiro, na qual sagrou-

se campeão. No ano seguinte, superou o Corinthians em um Beira-Rio lotado e alcançou o 

bicampeonato. Em 1979, o Inter foi tricampeão brasileiro invicto, novamente na sua casa e 

diante do seu torcedor.  

No final da década de 1980, o Beira-Rio recebeu o 'Gre-Nal do Século'. Mais de 78 mil 

colorados acompanharam a histórica vitória sobre o maior rival que garantiu vaga na final do 

Brasileirão de 1989. Já em 1992, a casa colorada foi palco do inédito título da Copa do Brasil, 

ao vencer o Fluminense por 1 a 0.  

Em 2006, o time levantou pela primeira vez a taça da Libertadores da América, em seu 

próprio estádio lotado. Em 17 de dezembro de 2006 o tão sonhado título Mundial FIFA foi 

conquistado após uma final emocionante contra o Barcelona, em Yokohama, no Japão.  Muitos 

outros títulos internacionais vieram, em 2007, a Recopa Sul Americana foi conquistada pela 

primeira vez, novamente sendo o Beira-Rio cenário de mais um feito colorado: a Tríplice Coroa. 

Já em 2008, foi o primeiro clube brasileiro a sagrar-se campeão da Copa Sul-Americana.  

O clube ainda teve o privilégio de levantar pela segunda vez na sua casa a almejada taça 

da Libertadores, sagrando-se bicampeonato da América, em 2010. Ao longo da campanha na 

competição continental, o Beira-Rio recebeu em média 40 mil torcedores. No ano seguinte, 

o bicampeonato da Recopa foi obtido. 

2.3.2 Do Estatuto 

Quanto ao estatuto do clube, vale ressaltar o Título I – DO SPORT CLUB 

INTERNACIONAL, Capítulo I - DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS e Capítulo IV – DAS 

http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=1&setor=1&secao=42&subsecao=
http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=1&setor=4&secao=12&subsecao=5
http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=1&setor=1&secao=8&subsecao=
http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=1&setor=1&secao=100&subsecao=
http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=1&setor=1&secao=132&subsecao=
http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=1&setor=1&secao=165&subsecao=
http://www.internacional.com.br/pagina.php?modulo=1&setor=1&secao=183&subsecao=
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FONTES DE RECURSO E PATRIMÔNIO. Como se segue, de acordo com o site do clube no 

Capítulo I: 

 

Art. 1º. O SPORT CLUB INTERNACIONAL é uma associação sem fins 

econômicos, fundada em 4 de abril de 1909, com sua sede localizada na cidade de 

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul - Brasil, com tempo indeterminado de 

duração, tendo por finalidade atividades desportivas, sociais e culturais. 

Parágrafo único. Em suas atividades desportivas, o Clube propõe-se à prática do 

futebol, profissional e amador, bem como de outros esportes, profissionais e 

amadores, olímpicos ou não, a critério de seu Conselho de Gestão. 

Art. 2º. Todo o poder emana dos associados, que o exercem por meio de seus 

representantes eleitos ou, diretamente, nos termos deste Estatuto. 

Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atividades, o Clube obedecerá aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

eficiência. (ESTATUTO DO SPORT CLUB INTERNACIONAL, 2018). 

 

 

 Já no Capítulo 4, que diz respeito às fontes de recursos e ao patrimônio, pode-se 

mencionar que: 

 

Art. 5°. Constituem receitas do Clube: 

I) as obrigações sociais, que podem ser constituídas como contribuições sociais, 

taxas e de outras espécies discriminadas no Regulamento Geral do Clube; 

II) a venda de ingressos para jogos e eventos; 

III) a cessão ou alienação de direitos de geração e transmissão; 

IV) a comercialização da marca, patrocínios e publicidade; 

V) a cessão de direitos federativos de atletas; 

VI) os aluguéis de instalações imobiliárias; 

VII) as rendas provenientes de competições desportivas; 

VIII) as receitas de serviços e empreendimentos do Clube; 

IX) os resultados de participação em sociedades; 

X) as doações, legados e outras receitas compatíveis com a natureza de 

associação; 

XI) as subvenções e auxílios concedidos pelo Poder Público. 

Art. 6º. O patrimônio do Clube é representado por todos os seus bens, móveis e 

imóveis, sendo que a alienação ou a aquisição de qualquer bem imóvel ou a incidência 

de gravame real dependerá de prévia aprovação do Conselho Deliberativo, ouvidos o 

Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo, salvo nos casos de procedimentos judiciais, 

para garantia do Juízo, com imediata comunicação ao Conselho Deliberativo. 

(ESTATUTO DO SPORT CLUB INTERNACIONAL, 2018). 

 

 

Como mencionado anteriormente, fazem parte das receitas do clube, principalmente, a 

venda de ingressos, a comercialização da marca, as doações dos associados e as rendas 

provenientes dos campeonatos participados, o que só será de grande valia dependendo de sua 

apresentação dentro de campo. 
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2.4 CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 

É possível afirmar que o Campeonato Brasileiro de Futebol é o torneio nacional mais 

importante disputado no Brasil. Conforme Silva (2018, s.p.), ele é uma competição disputada 

anualmente, sempre no segundo semestre. O primeiro Campeonato Brasileiro foi organizado 

em 1971, pela Confederação Brasileira de Futebol. Esse torneio foi utilizado para substituir os 

torneios Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil, que definiam os times que representariam o 

Brasil em competições sul-americanas. 

Conforme o Regulamento Específico da Competição disponível no site da CBF, no atual 

modelo de competição, o campeonato é dividido entre séries A, B, C e D, de modo que a 

classificação na série D transfere o time para a série C, a classificação na série C, o transfere 

para a B, e assim por diante. Vinte equipes disputam as séries A, B e C, sendo a série D do 

campeonato excepcionalmente disputada por quarenta times. Para que um time integre a série 

A, a principal classe da competição, é necessário que ele tenha obtido até o décimo sexto lugar 

na mesma categoria no ano anterior, ou ter ficado em até quarto lugar na série B. Já para o time 

retroceder seu nível de disputa, sair da série A, é preciso que fique entre as quatro últimas 

posições na tabela do campeonato, assim o time é rebaixado para a série B.  

Conforme o capítulo IV do Regulamento Específico do Campeonato Brasileiro série 

“A”, que fala sobre o sistema de disputa, segue: 

 

Art. 13 - O Campeonato será disputado no sistema de pontos corridos, de forma 

continua, em turno e returno, sendo 19 (dezenove) jogos de ida e 19 (dezenove) jogos 

de volta, sagrando-se campeão o clube que acumular o maior número de pontos 

ganhos em toda a disputa. 

 

 

 A principal série do campeonato, a série A, é disputada pelo sistema de pontos corridos, 

de modo que para cada jogo de ida há um de volta (turno e returno). Sagra-se campeão o time 

que acumular maior quantidade de pontos, levando-se em conta todas as partidas. A cada vitória 

obtida soma-se 3 pontos, para cada empate soma-se 1 ponto, em caso de derrota não são 

somados pontos. 
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2.5 ASPECTOS OPERACIONAIS E CONTÁBEIS  

2.5.1 Lei 11.638/2007  

Em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei 11.638 que altera e revoga os 

dispositivos da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). A nova legislação harmoniza a 

contabilidade brasileira aos padrões internacionais, o que facilita o investimento estrangeiro. 

Além disso, obriga as grandes empresas de capital fechado a divulgarem seus balanços. Com 

as novas regras, diversas alterações significativas ocorreram, dentre as quais destacamos: 

 

 

a) A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR foi extinta; 

b) Torna-se obrigatória a elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos de 

Caixa - DFC e da Demonstração do Valor Adicionado – DVA; 

c) A DFC não é obrigatória às pessoas jurídicas com patrimônio líquido inferior a R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais); 

d) A DVA é exigida para todas as companhias abertas; 

e) O Ativo Permanente agora possui um novo grupo chamado “Intangível”, além dos 

já existentes “Investimentos”, “Imobilizado” e “Diferido”; 

f) Fora extinta a “Reserva de Reavaliação” que deu lugar a conta “Ajustes de 

Avaliação Patrimonial” que possui características diferentes; 

g) Ainda no Patrimônio líquido, fora incluído também a rubrica “Ações em 

Tesouraria”; 

h) Foram extintas as reservas de capital “Prêmio Recebido na Emissão de Debêntures” 

e “Doações e Subvenções para Investimentos”, sendo esta última, controlada na conta 

“Reserva de Incentivos Fiscais” e poderá ser excluída da base de cálculo dos 

dividendos obrigatórios; 

i) A conta "Lucros e Prejuízos Acumulados", deixa de existir, dando lugar a conta 

"Prejuízos Acumulados", assim o resultado positivo deve ser controlado nas contas de 

reservas de lucros ou destinado de acordo com a determinação social. 

j) Ocorreram alterações para a avaliação dos investimentos pelo Método da 

Equivalência Patrimonial que agora, não mais precisam ser relevantes. (LUNELLI, 

Portal de Contabilidade) 

 

 

Como previamente visto, todas essas mudanças têm um objetivo em comum: abrir as 

portas do mercado brasileiro para investidores estrangeiros, dando a eles mais segurança e 

menores riscos. 

2.5.2 Lei 9.615/1998  

A lei geral sobre os Desportos, mais conhecida como “Lei Pelé”, instituída em 24 de 

março de 1998, regula as normas gerais sobre a atividade desportiva, visando tratar o clube de 

futebol como empresa. Conforme preceitua o artigo 1º da referida lei, “o desporto brasileiro 
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abrange práticas formais e não-formais e obedece às normas gerais desta Lei, inspirado nos 

fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito”. Já no parágrafo primeiro, “a 

prática desportiva formal é regulada por normas nacionais e internacionais e pelas regras de 

cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto.” 

(BRASIL, 1998, s.p.) 

É importante enaltecer que no Parágrafo único consta que a exploração e a gestão do 

desporto profissional constituem exercício de atividade econômica, sujeitando-se, 

especificamente, à observância dos princípios incluído pela Lei nº 10.672, de 2003: 

I - da transparência financeira e administrativa;  

II - da moralidade na gestão desportiva; 

III - da responsabilidade social de seus dirigentes;  

IV - do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional;  

V - da participação na organização desportiva do País.    

Assim, o esporte pode ser praticado de forma educacional, voluntária, por diversão e de 

forma profissional, respeitando o contrato entre atleta e clube.  

2.5.2 NBC ITG 2003 – Entidade Desportiva Profissional 

A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a Norma Brasileira 

de Contabilidade ITG 2003 que têm por finalidade estabelecer critérios, procedimentos 

padronizados e específicos para os registros e avaliações das informações contábeis das 

entidades de futebol profissional e demais entidades de práticas desportivas profissionais, ou 

da área, mesmo não profissional.  

Aplicam-se às entidades desportivas profissionais os Princípios de Contabilidade, bem 

como as Normas Brasileiras de Contabilidade, suas Interpretações Técnicas e Comunicados 

Técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

A NBC ITG 2003, orienta como principais procedimentos contábeis os seguintes 

registros:  

 

- Os valores gastos diretamente relacionados com a formação de atletas devem ser 

registrados como intangível ou despesa.  

- Os valores pagos a terceiros pela aquisição de direitos contratuais sobre atletas, ou a 

estes por sua contratação ou renovação de contrato, devem ser classificados como 

ativo intangível, em contas específicas, pelo valor efetivamente pago ou incorrido. 

Inclui-se também o pagamento de luvas e demais gastos necessários à contratação ou 

renovação de contrato.  

- Os direitos contratuais sobre atletas registrados no ativo intangível devem ser 

amortizados de acordo com o prazo do contrato.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.672.htm#art1
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- A multa contratual (multa rescisória) recebida pela liberação do atleta deve ser 

registrada em conta específica de receita operacional do exercício.  

- As receitas de bilheteria (parte destinada a entidade), direito de transmissão e de 

imagem, patrocínio, publicidade, luva e outras assemelhadas devem ser registradas 

em contas específicas de acordo com o princípio da competência.  

- A arrecadação com bilheteria deve ser reconhecida como receita, em conta 

específica, quando da realização dos eventos esportivos correspondentes. A 

arrecadação antecipada deve ser registrada no passivo circulante ou no passivo não 

circulante.  

- O valor pago ao atleta, como antecipação contratual deve ser registrado no ativo, de 

conformidade com o contrato, em conta específica, e apropriado ao resultado pelo 

regime de competência.  

- A utilização de atleta mediante cessão temporária de direitos profissionais deve ter 

os seus gastos registrados no resultado pela entidade responsável pelo desembolso e 

em receita pela entidade cedente quando aplicável, em função da fluência do prazo do 

contrato de cessão temporária, aplicando-se o regime de competência.  

- As receitas obtidas pela cessão definitiva de direitos profissionais de atletas devem 

ser registradas como receita operacional. Os custos ainda não amortizados quando da 

cessão devem ser registrados como despesas operacionais. (NBC ITG 2003, 2013). 

 

 

 

Conforme orientações da norma, os registros contábeis devem incluir receitas, despesas 

e custos, diferenciando e separando as entidades profissionais, das recreativas e sociais. Valores 

gastos com formação de atletas serão classificados como intangíveis, ou como despesas. Gastos 

com direitos contratuais de atletas devem ser classificados como intangíveis, assim como as 

renovações de contratos.  

Multas relacionadas a atletas devem ser contabilizadas como receita operacional do 

exercício. As receitas oriundas de direitos de divulgação e de imagem, devem ser classificadas 

em contas específicas, registradas pelo princípio da competência. A arrecadação com bilheteria 

deve ser reconhecida como receita, em conta específica, quando da realização dos eventos 

esportivos correspondentes.  

As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade desportiva 

profissional, são o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração do 

Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração 

dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas. 

As demonstrações contábeis devem ser complementadas por notas explicativas em 

relação aos gastos com formação de atletas, os direitos sobre os atletas, as receitas geradas pelos 

atletas e os gastos com negociações, além dos valores relacionados a direitos e obrigações com 

entidades estrangeiras. 

Devem ser divulgados, também, o total de atletas vinculados à entidade na data base das 

demonstrações contábeis. 
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2.6 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  

Segundo Assaf Neto (2012, p. 43) é através das demonstrações contábeis apresentadas 

por uma empresa que se pode extrair informações a respeito de sua posição econômica e 

financeira.  

Os dados coletados pela Contabilidade são apresentados periodicamente aos 

interessados de maneira resumida e ordenada, formando, assim, os relatórios contábeis 

(MARION, 2006, p. 43). As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade 

desportiva profissional, são: 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração do Resultado do Exercício; 

 Demonstração do Resultado Abrangente; 

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

 Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

 Notas Explicativas. 

A principal fonte de comunicação, para evidenciação destas informações, são as 

demonstrações financeiras, que, por sua vez, são relatórios contábeis que expõem de forma 

resumida e ordenada “os principais fatos registrados pela contabilidade em um determinado 

período”. (LUDÍCIBUS, 2010, p. 213) 

As demonstrações contábeis podem ser consideradas como representação monetária 

estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data por uma entidade, no final 

de cada período. O objetivo é fornecer informações aos administradores das entidades com a 

finalidade de auxiliá-los nas futuras tomadas de decisões. 

2.6.1 Balanço Patrimonial (BP) 

De acordo Ludícibus et al. (2010, p. 17), o Balanço Patrimonial é uma das mais 

importantes demonstrações contábeis, é através dele que podemos apurar a real situação 

patrimonial e financeira de uma entidade. Os principais componentes do balanço patrimonial 

são o Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido. 

O ativo é o que corresponde aos bens e direitos da entidade, o passivo as obrigações a 

pagar e o patrimônio líquido pode ser expresso pela equação: Ativo (bens e direitos) – Passivo 

(obrigações a pagar), e pode também ser considerado pelo valor investido pelos proprietários 

da entidade. 
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2.6.2 Demonstrações do Resultado do Exercício (DRE) 

Apresenta um dos dados mais importantes às pessoas nela interessadas: se a entidade 

está apresentando lucro ou prejuízo. Ludícibus et al. (2010, p.17) afirma que “a Demonstração 

do Resultado do Exercício, elaborada simultaneamente com o Balanço Patrimonial, constitui-

se no relatório sucinto das operações realizadas pela empresa durante determinado período de 

tempo.”  

Ela é um resumo ordenado das receitas e despesas da entidade, normalmente em um 

período de 12 meses. É apresentada de forma vertical, das receitas subtraem-se as despesas, e 

em seguida apresenta-se o resultado, lucro ou prejuízo.  

2.6.3 Demonstrações do Resultado Abrangente (DRA) 

Segundo Lunelli (s.d., s.p.), a demonstração do resultado abrangente pode ser entendida 

como uma alteração no patrimônio líquido de uma sociedade durante um período, decorrente 

de transações e outros eventos e circunstâncias não originados dos sócios. Isso inclui todas as 

mudanças no patrimônio durante o período, exceto aquelas resultantes de investimentos dos 

sócios e distribuições aos sócios. 

Lunelli (s.d., s.p.) explana que:  

 

Na prática o resultado abrangente visa apresentar os ajustes efetuados no Patrimônio 

Líquido como se fosse um lucro da empresa, por exemplo, a conta ajuste da avaliação 

patrimonial, registra as modificações de ativos e passivos a valor justo, que pelo 

princípio da competência não entram na DRE, no entanto, no lucro abrangente estas 

variações serão computadas, a fim de apresentar o lucro o mais próximo da realidade 

econômica da empresa.  

 

 

Ela se faz importante pois, respeitando o princípio de competência de exercícios, 

atualiza o capital próprio dos sócios, através do registro no patrimônio líquido (e não no 

resultado) das receitas e despesas incorridas, porém de realização financeira “incerta”, uma vez 

que decorrem de investimentos de longo prazo, sem data prevista de resgate ou outra forma de 

alienação.  
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2.6.4 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 

As estruturas desta demonstração têm como objetivo comparar os saldos do patrimônio 

líquido do fim do período anterior, as alterações que tiveram durante o ano e os saldos finais do 

período atual. Desta forma, fica claro como a empresa destinou seus lucros, por divisão ou 

reservas, e os fluxos inerentes. 

Seguindo o pensamento de Assaf Neto (2012, p. 91): 

 

A Demonstração das mutações do patrimônio líquido é um demonstrativo contábil 

mais abrangente que a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados integrando, 

de forma obrigatória, o conjunto de demonstrações contábeis apuradas pelas 

companhias. A demonstrações das mutações contábeis patrimoniais abrange todas as 

contas do patrimônio líquido, identificando os fluxos ocorridos entre uma conta e 

outra e as variações (acréscimos e diminuições) verificadas no exercício. 

 

 

Vale ressaltar que a apresentação da Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido desobriga a entidade da publicação da Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado, 

por estar contida na DMPL. 

 

2.6.5 Demonstrações do Fluxo de Caixa (DFC) 

Segundo Assaf Neto (2012, p. 97) é através da DFC que se pode observar a capacidade 

financeira que a empresa tem em honrar com seus compromissos financeiros, ou seja, pagar 

seus empréstimos e financiamentos, e com os acionistas, pagando dividendos. Também 

evidencia a geração de resultado de caixa futuros e das operações atuais, e a posição de liquidez 

e solvência.  

A demonstração do fluxo de caixa deve evidenciar ao menos três fluxos financeiros, das 

operações, dos investimentos e dos financiamentos. A legislação permite que a DFC seja 

elaborada tanto pelo método direto quanto pelo indireto. Normalmente se usa o método indireto.  

2.6.6 Notas Explicativas 

Segundo Assaf Neto (2012, p. 102), as notas explicativas são normalmente apresentadas 

ao final das demonstrações contábeis, complementando essas demonstrações, deixando-as mais 

acessíveis e compreensíveis aos leitores. 

Ela deve conter, entre outras indicações, segundo Assaf neto (2012, p. 102):  
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 Todas as informações adicionais não destacadas nas demonstrações contábeis 

publicadas, e entendidas como importante para uma melhor avaliação dos resultados; 

 Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente 

estoques, carteiras de recebíveis e aplicações financeiras, cálculos de depreciação, 

amortização e exaustão, constituição de provisões de risco etc.;  

 Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes;  

 Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a 

terceiros e outras responsabilidades eventuais e contingentes; 

  As taxas de juros, datas de vencimento e as garantias oferecidas nas 

obrigações de longo prazo;  

 O número, espécies e as classes de ações que compõem o capital social da 

empresa;  

 As opções de compra de ações outorgantes e efetuadas no exercício;  

 Os ajustes de exercício anteriores;  

 Os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou 

possam a vir ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da 

companhia.  

 

 

São apresentadas para esclarecimentos da situação patrimonial e dos resultados do 

exercício. 

 

2.7 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS   

É com o estudo detalhado das demonstrações contábeis de uma entidade que se pode 

esmiuçar a relação econômico-financeira de uma empresa. Pode-se chamar de análise de 

balanço, ou análise das demonstrações contábeis ou análise dos relatórios financeiros.  

Assaf Neto (2012, p. 43) justifica análise de balanço como:  

 

A análise de balanço visa relatar, com base nas informações contábeis fornecidas pela 

empresa, a posição econômico-financeira atual, as causas que determinaram a 

evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras, pela análise de 

balanço extraem-se informações sobre a posição passada, presente e futura (projetada) 

de uma empresa. 

 

 

Pode-se dizer que existe um tripé essencial na análise de balanço, e é somente com ele 

que se tem condições de conhecer a real situação econômico-financeira da entidade, a análise 

de liquidez (situação financeira), a rentabilidade (situação econômica) e o endividamento 

(estrutura de capital). (MARION, 2012, p.1)  

A análise horizontal evidencia o crescimento das contas do ativo, passivo, patrimônio 

líquido e da DRE, a fim de caracterizar tendências (ASSAF NETO, 2002, p. 108). Já a análise 

vertical é um processo de comparação, expresso em porcentagem, que compara uma conta ou 

grupo de contas com uma variável ou conta fixa. (LUDÍCIBUS, 1998, p. 93). 
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O Índice de Liquidez se faz presente com a fundamentação de avaliar a capacidade de 

pagamento da empresa, a capacidade que a empresa tem em saldar seus compromissos.  

Para Assaf Neto (2012, p.47):  

 

O estudo da liquidez visa conhecer a capacidade de pagamento da empresa, isto é, 

suas condições financeiras de cobrir no vencimento todos seus compromissos 

passivos assumidos. Revela ainda o equilíbrio financeiro e sua necessidade de 

investimento em capital de giro. 

 

 

O Índice de Endividamento, como o próprio nome deixa claro, explana o nível de 

endividamento da empresa, se a mesma utiliza mais recursos próprios ou de terceiros, sendo 

eles financiamentos ou empréstimos. 

Para Assaf Neto (2012, p. 47) a análise de endividamento “avalia basicamente a 

proporção de recursos próprios e de terceiros mantidos pela empresa, sua dependência 

financeira por dívida de curto prazo, a natureza de suas exigibilidades e seu risco financeiro.” 

A Análise de Rentabilidade se faz através de seu potencial de venda, de sua capacidade 

de gerar resultados, “é uma avalição econômica do desempenho da empresa, dimensionando o 

retorno sobre os investimentos realizados e a lucratividade apresentada pelas vendas” (ASSAF 

NETO, 2012, p. 47) 

Após o registro e a mensuração dos relatórios contábeis, é possível se fazer uma 

minuciosa e adequada avaliação da entidade, afim de aprimorar, melhorar ou manter seu 

desempenho.  

 

2.7.1    Análise Horizontal 

Como o próprio nome já diz, é uma leitura de dados no sentido horizontal. Marion (2010, 

p. 12) diz que, quando comparamos indicadores de vários períodos, analisamos a tendência dos 

índices, de uma forma horizontal, pois nossos olhos leem neste sentido.  

 
A análise horizontal é a comparação que se faz entre os valores de uma mesma conta 

ou grupo de contas, em diferentes exercícios sociais. É basicamente um processo de 

análise temporal, desenvolvido por meio de números-índices. (ASSAF NETO, 2002, 

p. 100). 

 

 

 

Podemos representar o cálculo da análise vertical pela seguinte expressão (ASSAF 

NETO, 2002, p. 101): 
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Número-índice =  
Vd

Vb
 × 100 

 

O número-índice é a relação existente entre o valor de uma conta contábil em 

determinada data (Vd) e seu valor obtido na data base (Vb). 

2.7.2 Análise Vertical 

A análise vertical, como a horizontal, se utiliza do método comparativo, neste caso 

relacionam-se variáveis identificadas no mesmo demonstrativo.  

É um processo comparativo expresso em porcentagem, que se aplica ao se relacionar 

uma conta ou grupo de contas com um valor afim ou relacionável, identificado no mesmo 

demonstrativo (ASSAF NETO, 2002, p. 108). 

Elencando os valores em forma vertical, pode-se apurar facilmente a participação que 

cada item contábil possui, tanto no ativo quanto no passivo, e na demonstração do resultado, 

principalmente sua evolução no tempo. 

Ambos os métodos de avaliação se completam, facilitando a identificação financeira, 

econômica e patrimonial da entidade analisada 

2.7.3   Índices de Liquidez 

São utilizados para avaliar a capacidade de pagamento de empresa, isto é, constituem 

uma apreciação sobre se a empresa tem capacidade para saldar seus compromissos. Essa 

capacidade pagamento pode ser avaliada considerando: longo prazo, curto prazo e prazo 

imediato (MARION, 2010, p. 73). 

Esses índices podem ser apresentados como liquidez imediata, liquidez seca, liquidez 

corrente e liquidez geral. 

2.7.3.1 Liquidez Imediata 

 Assaf Neto (2002, p.172) diz que esse índice revela a porcentagem de dívidas a curto 

prazo que podem ser liquidadas imediatamente, esse quociente é normalmente baixo, pelo 

pouco interesse que as empresas possuem em manter valores em caixa.  

 A liquidez imediata pode ser representada pela seguinte equação: 
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Liquidez Imediata = 
Disponível

Passivo Circulante
 

 

Ela é considerada um índice de grande valia para a análise da situação a curto prazo da 

empresa. 

2.7.3.2 Liquidez Seca 

Para Matarazzo (2003, p.173) o índice de liquidez seca representa o quanto a empresa 

possui de ativo circulante menos os estoques para saldar o passivo circulante. Ou seja, quanto 

a empresa possui de ativos líquidos para cada R$1,00 real de passivo circulante (dívidas de 

curto prazo). 

 

Liquidez Seca = 
Ativo Circulante−Estoque−Despesas Antecipadas

Passivo Circulante
 

 

O quociente demonstra a porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de serem 

saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante 

(ASSAF NETO, 2002, p.172). 

2.7.3.3 Liquidez Corrente 

 A liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante para cada R$1,00 real de 

dívida a curto prazo. Para Ludícibus (1998, p.100) é um índice muito utilizado e frequentemente 

considerado como o melhor indicador da situação de liquidez da empresa. Segue dizendo que 

é necessária certa atenção ao analisar este índice, “O grau de conversibilidade dos vários itens 

que compõem o numerador do quociente é muito variado”.  

 Sua equação pode ser representada da seguinte forma:  

 

Liquidez Corrente = 
Ativo Circulante

Passivo Circulante
 

 

 Quanto mais alta a liquidez corrente, maior a capacidade da empresa em cumprir com 

suas necessidades. 

 



30 

 

2.7.3.4 Liquidez Geral 

Sua equação pode ser representada da seguinte forma:  

 

Liquidez Geral = 
Ativo Circualnte+Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo
 

 

Para Assaf Neto (2002, p.173), “esse indicador revela a liquidez, tanto a curto como a 

longo prazo. De cada R$1,00 real que a empresa tem de dívida, o quanto existe de diretos e 

haveres no ativo circulante e no realizável a longo prazo”. 

Ludícibus (1998, p.101) enaltece que esse indicador serve para detectar a saúde 

financeira de longo prazo do empreendimento. A liquidez geral pode ser chamada de medida 

de segurança financeira da empresa a longo prazo, pois revela sua capacidade de saldar seus 

compromissos. 

2.7.4   Índices de Estrutura de Capital 

É através destes indicadores que podemos saber se as empresas se utilizam mais de 

recursos próprios ou recursos de terceiros. Marion (2010, p.92) explica que o ativo (aplicação 

de recursos) é financiado por capital de terceiros (passivo circulante + exigível a longo prazo) 

e por capital próprio (patrimônio líquido), portanto ambos são fontes de recursos para as 

entidades. É por meio dos indicadores de estrutura de capital, ou indicadores de endividamento 

que conhecemos o nível de comprometimento da empresa. 

Estes indicadores devem ser analisados com cautela, pois são fontes de recursos para 

informações sobre possíveis investimentos e financiamentos, tanto para investidores quanto 

para bancos. 

2.7.4.1 Endividamento Geral 

Os índices de endividamento demonstram se a empresa utiliza mais recursos de terceiros 

ou recursos próprios. Segundo Marion (2010, p.94), o endividamento a curto prazo é 

normalmente utilizado para o ativo circulante, e o endividamento a longo prazo para o ativo 

permanente.  

Endividamento Geral = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  x 100 
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Indica a proporção do ativo total financiada por terceiros.  

2.7.4.2 Participação de Capital de Terceiros 

Para Ludícibus (1998, p. 103), este índice expressa a porcentagem que o endividamento 

representa sobre os fundos totais. Também significa qual a porcentagem do ativo total 

financiada com seus recursos de terceiros. 

 

Participação de Capital de Terceiros = 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 x 100 

 

Indica quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$100,00 reais de 

capital próprio. 

2.7.4.3 Composição do Endividamento 

Com a análise desse índice é possível saber qual o grau de endividamento da empresa a 

curto prazo, “representa a composição do endividamento total ou qual parcela que se vende a 

curto prazo, no endividamento total” (LUCÍCIBUS, 1998, p. 104). 

 

Composição do Endividamento = 
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
 x  100 

 

Indica qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais. 

 

2.7.4.4 Imobilização do Patrimônio Líquido  

Para Matarazzo (2010, p.91) “indica quanto a empresa aplicou de Ativo Permanente 

para cada R$100,00 de Patrimônio Líquido”. Este índice evidencia a maior ou menor 

dependência de recursos de terceiros para manutenção da atividade. 

 

Imobilização do Patrimônio Líquido = 
𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
 x 100 
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2.7.4.5 Imobilização de Recursos não Corrente 

Indica a proporção de investimentos a longo prazo e patrimônio líquido no ativo 

imobilizado. Para Matarazzo (2010, p.94): 

  

Este índice representa a relação entre os recursos próprios (Patrimônio 

Líquido) e de terceiros a longo prazo (Passivo não Circulante), que estão financiando 

o ativo permanente, demonstrando assim a proporção entre ativo permanentes e os 

recursos não-correntes. 

 

Pode ser representado pela seguinte equação: 

 

Imobilização de Recursos não Correntes = 
𝐼𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝐿
 x 100 

2.7.5  Índices de Déficit/Superávit 

Estes índices focam na situação econômica da empresa. Marion (2010, p.129) diz que 

“a partir de agora nossa atenção estará voltada para a rentabilidade da empresa, para seu 

potencial de vendas, para sua habilidade de gerar resultados, para a evolução das despesas, etc.” 

Fazem parte destes indicadores os índices de Giro do Ativo, Índice de Déficit/Superávit, 

Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido. No presente estudo se fará uso 

do Índice de Déficit/Superávit e da Rentabilidade do Ativo. 

 

2.7.5.1 Índice de Déficit/Superávit   

Para Matarazzo (2010, p. 112) esse índice indica quanto a empresa obtém de 

lucratividade para cada R$100,00 reais vendidos.  

 

Índice de Déficit/Superávit = 
𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟á𝑣𝑖𝑡

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
 

 

Com ele, é possível analisar a lucratividade ou não que a empresa está tendo ao longo 

do período. 
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2.7.5.2 Índice de Déficit/Superávit em Relação ao Ativo Total 

Seguindo os ensinamentos de Matarazzo (2010, p. 113), o índice de Déficit/Superávit 

em Relação ao Ativo Total mensura o quanto a empresa obtém de lucro para cada R$100,00 

reais de investimento total. Pode-se, assim, averiguar o potencial de lucratividade da empresa. 

 

Índice de Déficit/Superávit em Relação ao Ativo Total = 
𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡/𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟á𝑣𝑖𝑡

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

2.8 ESTUDOS RELACIONADOS   

O estudo de Soares (2005) percorre sobre os aspectos contábeis dos clubes de futebol e 

cita que “os clubes de futebol não podem ser considerados apenas como simples grupos de 

entretenimento. A grande quantidade de recursos faz com que os clubes necessitem de uma 

eficiente gestão empresarial e uma contabilidade transparente”. Já Vieira (2018) evidencia em 

seu trabalho de conclusão de curso a norma brasileira de contabilidade NBC ITG 2003 que 

especifica os processos de avaliação, registro e estruturação das demonstrações contábeis em 

entidades desportivas. Oliveira et al. (2017) publicaram na revista de Contabilidade e 

Organizações aspectos sobre a estrutura organizacional dos clubes de futebol. Tais obras fazem 

referência sobre o tratamento contábil dado às entidades desportivas e uma análise sobre sua 

estruturação. 

Algumas publicações internacionais falam sobre a relação do desempenho em campo e 

o sucesso financeiro, só que voltado para o marketing como o estudo de Pinnuck e Potter (2006) 

sobre os clubes da Liga Australiana e seu sucesso financeiro, visando o marketing para o 

chamamento da torcida para as partidas. Barajás, Fernández-Jardón e Crolley (2007) buscaram 

analisar se um bom desempenho dentro de campo possibilita ao clube mais receita, e se os 

resultados econômicos do clube podem ser melhorados se apresentar um bom desempenho 

desportivo.  

Silva et al. (2018) falam sobre a relação que o sucesso financeiro traz no rendimento do 

Sport Club Internacional e Grêmio Foot-ball Porto Alegrense nos campeonatos em que 

participam. Fagundes et al. (2019) apontam a situação financeira que os principais clubes 

brasileiros se encontram. Alves (2017) analisou o comportamento dos indicadores de Estrutura 

de Capital, Liquidez e Rentabilidade dos cinco últimos clubes campões da série A do ano de 

2010 a 2015. Anghinoni (2018) também disserta sobre a análise dos principais índices 

econômicos e financeiros dos clubes gaúchos participantes das séries A e B do campeonato 
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brasileiro de 2018. Graffieti et al. (2018, p. 229), através de sua análise econômico-financeira 

dos clubes de futebol brasileiros feita para o ITAÚ BBA, é o único estudo localizado que analisa 

a relação econômico-financeira e o rendimento no Campeonato Brasileiro. 

Encontrou-se vários estudos, trabalhos de conclusão de curso e publicações sobre a 

análise dos indicadores econômicos, financeiros e de rentabilidade dos clubes de futebol, 

também encontramos estudos sobre a relação que o desempenho esportivo positivo traz no 

desempenho econômico-financeiro, porém a relação que um bom desempenho econômico-

financeiro teria no rendimento dentro de campo não é muito explanada e pesquisada, proposta 

que foi apresentada pelo presente estudo. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Gil (2002, p.17), pesquisa significa um procedimento que possui como 

objetivo principal encontrar respostas para o problema proposto, sendo desenvolvida através de 

métodos, técnicas e procedimentos científicos, e passando por inúmeras fases de construção.  

Raupp e Beuren (2006, p. 79) afirmam: 

 

Considerando as particularidades da Contabilidade, diante do exposto, optou-se por 

enfocar tipologias de delineamentos de pesquisa, que se acredita serem mais 

aplicáveis a esta área do conhecimento, agrupadas em três categorias: pesquisa quanto 

aos objetivos, que contempla a pesquisa exploratória, descritiva e explicativa; 

pesquisa quanto aos procedimentos, que aborda o estudo de caso, o levantamento, a 

pesquisa bibliográfica, documental, participante e experimental; e a pesquisa quanto 

a abordagem do problema, que compreende a pesquisa qualitativa e a quantitativa. 

 

 

O procedimento utilizado para a realização do presente trabalho classifica-se quanto aos 

seus objetivos de caráter exploratório delineado, quanto ao seu procedimento técnico de forma 

documental e bibliográfica, e um estudo de caso. Gil (2002, p 42) menciona que a pesquisa 

exploratória possui como principal temática deixar o problema mais familiar, de forma a torná-

lo mais claro ou com a possibilidade de construir hipóteses, objetivando o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de intuições: 

 

Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão” (SELLTIZ et 

al., 1967, p. 63 apud GIL, 2002, p. 41). 

 

 

A pesquisa quanto ao seu procedimento bibliográfico é, segundo Gil (2002, p 44), 

“desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”.  Já ao seu procedimento documental seguindo a ideia do mesmo autor:  

 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 

bibliográfica. Apenas cabe considerar que, enquanto na pesquisa bibliográfica as 

fontes são constituídas sobretudo por material impresso localizado nas bibliotecas, na 

pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas. (GIL, 2002, 

p. 46). 
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Segundo Raupp e Beuren (2006, p. 90) na nossa área de atuação, a pesquisa documental 

é frequentemente usada, principalmente quando se deseja analisar o comportamento 

econômico, patrimonial e financeiro de determinada entidade.  

O estudo de caso se caracteriza como uma forma de coleta e análise de informações 

sobre determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar 

aspectos variados (PRADANOV; FREITAS, 2013, P. 61).  

Características que cabem para o presente estudo, já que o projeto foi produzido por 

meio da análise das demonstrações contábeis publicadas pelo Sport Clube Internacional e por 

documentos não científicos publicados nos meios de comunicação, tendo como objetivo a 

relação entre dois fenômenos até então inacessíveis à pesquisa científica, ou seja, a relação 

econômico-financeira com o rendimento desportivo. 

Quanto à natureza, pode-se afirmar que se trata de uma pesquisa teórico-prática, pois a 

coleta de dados foi feita através do Portal de Transparência do clube e os indicadores de 

tabelamento no Campeonato Brasileiro em sites de futebol e do próprio clube. O modelo teórico 

é a explicação, construção teórica, que servirá para análise ou avaliação de uma realidade 

concreta. (JAPIASSU; MARCONDES; 1991, s. p. apud PÁDUA, 2016, s.p). E o modelo 

prático, como o próprio nome já refere, pôr em ação o conhecimento teórico.  

Por último, fazendo referência ao tratamento de dados, podemos classificá-la como 

quantitativa e qualitativa, tal como afirmam Padanov e Freitas (2013, p. 69):  

 

Pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classifica-las e analisa-las. Requer 

o uso de recursos e de técnicas estatísticas (porcentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc...). 

 

 

Já a pesquisa qualitativa para Gerhardt e Silveira (2009, p. 31): 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificando os valores e as 

trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 

suscitados e de interpretação e se valem de diferentes abordagens.  

 

 

Justificando tal classificação, devido ao fato de que a pesquisa foi embasada na coleta e 

análise dos dados, transformando-os em indicadores financeiros e econômico, e a análise do 

posicionamento do clube no Campeonato Brasileiro, seu tabelamento, exaltando o número de 

vitórias, derrotas, empates e classificação final.  
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3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

O Sport Club Internacional é uma associação sem fins econômicos, fundada em 4 de 

abril de 1909, com sua sede localizada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do 

Sul, tendo por finalidade atividades desportivas, sociais e culturais. 

Com mais de cem anos de história e diversas conquistas acumuladas ao longo deste 

período, destacam-se títulos nacionais e internacionais como títulos da Copa Libertadores da 

América, A Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Copa Sul-Americana. 

3.3 COLETA DE DADOS 

A pesquisa foi realizada por meio da análise das demonstrações contábeis do Sport Club 

Internacional durante os anos de 2009 a 2018, e a análise do rendimento dentro de campo que 

o clube apresentou no Campeonato Brasileiro durante o mesmo período. 

A coleta de dados dividiu-se em etapas: primeiramente, a análise das demonstrações 

contábeis do Clube, seguida pelo levantamento dos documentos necessários para a análise do 

desempenho econômico-financeiro e onde serão encontrados tais documentos.  

Para a análise do rendimento do Clube no Campeonato Brasileiro, foram coletadas 

informações sobre o seu tabelamento, número de vitórias, derrotas e empates ao final de cada 

campeonato durante o período determinado. Para ambas utilizaram-se o site oficial do Clube e 

reportagens de periódicos, revistas e sites sobre futebol.  

Por meio da observação, tabelaram-se todos os dados, tanto financeiro-econômicos 

quanto de rendimento esportivo, para se fazer a análise dos mesmos. 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Após a coleta de dados, foi realizado o agrupamento dos dados encontrados referentes 

ao desempenho do Clube no Campeonato Brasileiro em planilhas para melhor interpretação e 

análise.  

Também se fez uso de gráficos, tabelas e figuras para a apresentação e análise dos 

resultados econômico-financeiros do Clube, apresentando-os de forma clara e objetiva. 

Para Lakatos e Marconi (2001, p. 168):  

 

Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do 

trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às duas indagações, e procura 
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estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas. 

[...] 

 

 

Através da Correlação de Pearson pode-se demonstrar tal relação. Desta forma, ficou de 

fácil compreensão e acessível para qualquer leitor fazer a interpretação dos mesmos. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

O Sport Club Internacional foi fundado em 4 de abril de 1909, pelos irmãos Poppe. Na 

época, o governo havia determinado a criação de novos espaços públicos para práticas 

esportivas, a fim de formar jovens para o Exército. As bases do Inter se formaram durante este 

período.  

A reunião de fundação do clube se deu no porão da casa de João Leopoldo Seferin, eleito 

o primeiro presidente da entidade.  

 

Para dar credibilidade ao clube, o capitão Graciliano Ortiz foi escolhido presidente de 

honra do Inter. Além de militar, Ortiz também era o diretor do Asseio Público e 

homem de prestígio junto a José Montaury, intendente de Porto Alegre. Foi através 

de Ortiz que o Inter, recém-fundado, obteve junto à Intendência o seu primeiro campo: 

a Ilhota (atual Praça Sport Club Internacional). (SPOT CLUB INTERNACIONAL, 

2019). 

 

 

Um dos princípios de criação do Sport Club Internacional foi de que este seria um clube 

para brasileiros e estrangeiros, aludindo a política de discriminação dos outros clubes. Os outros 

princípios eram: a prática do futebol, a celebração da própria juventude e a possibilidade de 

criar-se um clube onde se manteriam novos contatos sociais. 

Em 1969, o Inter muda-se para o estádio Beira Rio, onde estabeleceu uma nova 

mentalidade no futebol. Seus jogadores deveriam ter no mínimo duas entre três qualidades 

essenciais: habilidade, força e velocidade. Esse estádio foi adequado aos mais modernos 

padrões da FIFA para sediar os jogos da copa do mundo. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 

Após a coleta de dados das demonstrações contábeis do Sport Club Internacional, 

elaborou-se as análises verticais e horizontais do Balanço Patrimonial e da DRE do clube.  

Para análise vertical e horizontal do Ativo Circulante, levou-se em consideração o 

período de 10 anos. Observa-se que os recursos do clube estão concentrados em bens de capital, 

que não tem conversibilidade em dinheiro a curto prazo, fato que pode ser melhor observado 

no Gráfico 2, em que a composição do não circulante é o ativo imobilizado. Outro ponto a 

destacar é que o ativo total do clube está muito comprometido com capital de terceiros, ou seja, 

há uma dependência grande de financiamentos e adiantamentos. 

 

 
Gráfico 1-Análise Patrimonial 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019) 

 

 

Da conta do ativo não circulante destacamos o “imobilizado” com uma média de 

representatividade de 75% ao longo dos anos, em relação ao ativo total, representando 86% da 

totalidade do ativo não Circulante ao longo dos anos. Neste subgrupo inclui-se o Estádio e 

Complexo Beira Rio, terrenos, centro de treinamento, o Parque Gigante, imobilizações em 

andamento e outras imobilizações. No ano de 2010, o clube adequou-se a ICPC10 / CPC27 que 

atribui a adoção de custos aos bens do ativo imobilizado, sendo atribuídos novos custos e novas 

taxas de depreciação, o que gerou um aditivo de R$ 434.757.357,00 no ativo imobilizado do 

ano de 2010 devido às reavaliações patrimoniais a valor justo.  
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Gráfico 2– Ativo Circulante x Imobilizado 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019) 

 
 É importante ressaltar que, embora seja apresentado um valor justo dos bens 

imobilizado como o estádio, em eventual liquidação esse valor poderá ter uma variação 

significativa, uma vez que o valor atribuído pela edificação não contempla aspectos 

relacionados ao valor de uso. 

 

 
Gráfico 3– Receita x Imobilizado x Ativo não Circulante 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019) 

 

 Outro ponto de análise que vale ressaltar é que a Receita Líquida das Atividades do 

Clube não possui crescimento de acordo com o imobilizado e o próprio ativo não circulante, já 

que na receita líquida do clube fazem parte a arrecadação dos jogos, cotas de TV, negociação 

de atletas, patrocínios, quadro social, locações, publicidade, licenças de logomarca, loteria 

esportiva e diversas.  
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 O que se pode observar é que o valor do imobilizado e do ativo não circulante não 

são os principais geradores de receita do clube, mesmo que este tenha uma estrutura capaz de 

contribuir para geração de receita, por exemplo (estádio com 50 mil lugares). Quanto mais 

lugares, maior a disponibilidade, porém vai depender do desempenho do time para se lotar o 

estádio, bem como da quantidade de campeonatos que o clube está disputando. Ou seja, embora 

a estrutura física contribua, não é por si só, determinante para a geração de receita.  

 No Passivo Circulante observa-se que as contas de maior destaque são as “Credores 

por Participação e Negociação de Atletas” (empresas e empresários, e clubes) e “Contas a pagar 

e Adiantamento de Terceiros” (adiantamento de televisionamento, aluguéis, patrocínios e 

receitas antecipadas).  

 No Passivo Não Circulante destaca-se a conta “Dívidas Fiscais e Sociais – 

Timemania e Profut”, no ano de 2007 mediante pedidos de parcelamento estabelecidos pelo art. 

4º da IN da Receita Federal nº772/2007. O clube efetuou sua adesão na Caixa Econômica 

Federal para o Concurso denominado “Timemania” e efetuou o pedido de parcelamento perante 

a Receita Federal, para fins de parcelamento de suas dívidas tributárias e para com o FGTS. 

 No Patrimônio Líquido, a conta “Reserva de reavaliação” foi findada conforme a 

Lei 11.638/2007 e a conta “Ajuste de Avaliação Patrimonial” assumiu destaque no Patrimônio 

Líquido, devido à reavaliação dos bens, já mencionado acima.  

 Seguindo na conta “Patrimônio Líquido” do Passivo Total, pode-se dizer que a 

tendência de Déficit Acumulado do exercício possui relação direta com as Despesas Gerais e 

Administrativas da DRE. Dentro desta conta pode-se citar: Conselhos, Assessoria Jurídica, 

Gabinete da Presidência, Assessoria de Qualidade, Ouvidoria, Administração, Patrimônio, 

Finanças, Central de Atendimento dos Sócios, Museu, Tecnologia da Informação, Recursos 

Humanos, Parque Gigante, Relações Sociais, Genoma Colorado, Feci e Esportes Amadores. 

 

 
Figura 1- Despesas Gerais e Administrativas 

Fonte: Relatório da Auditoria (2009) 
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 Observa-se um aumento acentuado do Déficit Acumulado e também das Despesas 

Gerais e Administrativas entre os anos de 2013 e 2014. Cita-se as contas que duplicaram de 

valor, tais como as do Gabinete da Presidência, da Administração do Patrimônio e da 

Tecnologia da Informação, podemos levantar como possível justificativa o fato da conclusão 

da modernização do Estádio Beira Rio e o Clube terem sediado cinco jogos da Copa do Mundo 

FIFA no ano de 2014. Não se localizaram, nas notas explicativas, menções sobre os motivos do 

aumento. 

 

Gráfico 4– Receita/Despesas x Déficit/Superávit 

Fonte: Elaborado pela Autora (2019) 

 

 Na DRE é possível salientar que no ano de 2015 a conta “Receita Financeira” teve 

um aumento significativo, gerando Superávit ao final do exercício, pode-se explicar tal situação 

pela redução na folha de pagamento dos atletas, do endividamento líquido de curto prazo e um 

aumento das receitas do Clube em todas as áreas, redução no custo operacional total das 

atividades, aumento em créditos e recebíveis em curto prazo, realinhamento de dívidas 

tributárias com o ingresso do PROFUT e reestruturação do endividamento bancário. 

  No ano seguinte, em 2016, ainda no mandato do Presidente Vitório Carlos Piffero 

e Pedro Antônio Affatato, o clube apresentou um Déficit de -R$ 11.133.821,00, tendo um 

aumento relevante nas Despesas Operacionais e Administrativas e uma redução também 

relevante nas Receitas Financeiras.  

 Neste exercício o Conselho Fiscal aprovou as demonstrações contábeis e 

desaprovou as contas por procedimentos de controles internos. Como exigido por lei, foi 
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realizada uma auditoria independente que emitiu parecer atestando que as mesmas refletem 

adequadamente à situação econômica e financeira do clube. Entretanto, no ano de 2018 o 

Ministério Público deflagrou a operação com nome de Rebote, que investiga e apura os crimes 

de apropriação indébita, estelionato, organização criminosa, falsidade documental e lavagem 

de dinheiro na gestão 2015/2016 do ex-presidente Vitório Piffero e Pedro Affatato. 

 Conforme reportagem publicada pela Rádio Gaúcha ZH em 20 de dezembro de 

2018, o subprocurador do MP para Assuntos Institucionais, Marcelo Dornelles explica que: 

 

“Até o momento, sabe-se que o Inter foi lesado em pelo menos R$ 10 

milhões devido a adiantamentos sacados na tesouraria do clube, muitas vezes 

em espécie, sobretudo por Affatato. Depois, para dar baixa nos valores 

retirados, Affatato — que teve sua atuação classificada como "escandalosa" 

pelo MP — apresentava notas fiscais de empresas desativadas com a alegação 

de que elas tinham feito obras que, na verdade, não existem.” (Rádio Gaúcha 

ZH, 20 dez. 2018). 

 

 

 No Balanço Patrimonial do ano de 2015 e 2016 a conta do Passivo Circulante 

“Contas a Pagar e Adiantamento de Terceiros passou de R$ 50.192.041,00 para R$ 

111.490.172,00 no ano de 2016. Pode-se observar que existiu um problema grave de controle 

interno no clube, denotando um desequilíbrio financeiro, com um aumento do déficit em 140% 

e das as despesas em 195% neste período. 

5.3 ANÁLISE DOS INDICADORES FINANCEIROS 

5.3.1 Indicadores de Liquidez 

 A análise dos Indicadores de Liquidez informa o diagnóstico da situação financeira 

do clube e as fontes de dados para a apuração desses indicadores são retiradas no Balanço 

Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Exercício. O resultado apresentado no 

indicador possibilita analisar a capacidade do clube de saldar suas obrigações a longo e a curto 

prazo.  

 São quatro os índices analisados: Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Liquidez Seca 

e Liquidez Imediata, como se segue: 

 

 

 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/vitorio-piffero/
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ÍNDICADORES DE LIQUIDEZ 

Índice/Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liquidez Geral     0,30    0,34      0,33    0,33    0,38      0,22     0,37      0,45      0,23     0,15  

Liquidez Corrente     0,62    0,69      0,57    0,43    0,52      0,33     0,45      0,44      0,40     0,27  

Liquidez Seca     0,62    0,68      0,57    0,41    0,51      0,33     0,44      0,42      0,38     0,26  

Liquidez Imediata     0,01    0,19      0,21    0,10    0,03      0,02     0,01      0,00      0,00     0,01  
Tabela 1 – Indicadores de Liquidez 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 A liquidez geral indica a capacidade de a entidade conseguir pagar todos os seus 

compromissos, sem a necessidade de vender seus ativos imobilizados. Observou-se que o clube 

manteve uma média de 0,31 ao longo dos dez anos analisados, o que se confirma com o estudo 

de Fagundes et al. (p. 10, 2019) que encontrou uma média de 0,29 durante os anos de 2009 a 

2017. Durante os anos de 2009 à 2013 manteve-se uma constância.  

 

 
Gráfico 5– Indicadores de Liquidez 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 Entre o ano de 2013 e 2014 aconteceu uma queda significativa, pois a conta 

Devedores por Cessão de Direitos Econômicos (que engloba clubes de futebol e empresas e 

empresários) no ativo circulante teve uma redução de mais de 50% de um ano para outro. No 

ativo não circulante a mesma conta foi liquidada. Contas a Receber, também teve uma redução 

de mais de 90%, tendo a subconta Devedores por Royalties liquidada. Ou seja, o clube passou 

a ter menos credores para receber reduzindo seu ativo, seu passivo não apresentou uma variação 

significativa, o que demonstra que suas obrigações foram cumpridas em dia, provavelmente 

com os valores recebidos, já que sua Receita Líquida das Atividades reduziu. Entretanto, a conta 
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Despesas Gerais e Administrativas duplicou, como já mencionado anteriormente, sem maiores 

explicações nas notas explicativas do balanço patrimonial do referido ano.  

 No período compreendido entre os anos de 2014 a 2016 houve um aumento na conta 

Contas a Receber, tanto no ativo circulante quanto no realizável a longo prazo do não 

circulante. Também aconteceu a recuperação de depósitos judiciais nos anos de 2015 e 2016, 

valores lançados no ativo circulante. No ano de 2015 o clube teve superávit ao final do seu 

exercício, aumentando sua receita bruta e seu faturamento bruto como citado nas notas 

explicativas do relatório da auditoria. Da mesma forma, diminuiu o seu custo operacional, 

incluindo remuneração de atletas, salários e direitos de imagem. Foram negociados atletas como 

Alisson Ramses Becker por R$20.382.250,00 e Charles Aranguiz por R$ 13.124.610,00 

(valores líquidos para o clube). 

 No ano de 2017 o clube manteve seu índice de liquidez em um crescente, mesmo 

terminando o ano em déficit. As cotas de TV e o recebimento de luvas por televisionamento 

foram as maiores receitas do ano, mantendo o equilíbrio nas Contas a Receber no circulante e 

no não circulante. Os Depósitos Judiciais continuam sendo as contas de maior 

representatividade no ativo. A conta Receitas a realizar nas Contas a Pagar e Adiantamento de 

Terceiros do passivo circulante e passivo obteve um aumento significativo, descobrindo-se 

mais tarde que a gestão do ex-presidente Vitório Piffero e ex-vice-presidente Pedro Affatato 

nos anos de 2015 e 2016 estava sendo investigada pelo Ministério Público por inúmeras 

irregularidades, dentre elas: contratações de empresas para obras que nunca existiram, 

agilização de acordos judiciais com ex-jogadores e ex-funcionários com a condição de 

recebimento de parte dos valores, superfaturamento em contratações e renovações com 

jogadores, entre outras irregularidades, como cita a reportagem de José Luis Costa e Carlos 

Rollsing da Gaúcha ZH, o que culminou na queda do time para a série B do Campeonato 

Brasileiro de Futebol. 

 Nos anos seguintes, o índice de liquidez despencou, em 2017 a receita apresentou 

reduções significativas, tais como: redução do quadro de sócios, redução da bilheteria, redução 

das luvas de televisionamento e redução de negociação de atletas. Tais reduções deveram-se ao 

rebaixamento do clube para a série B do Campeonato Brasileiro, culminando na redução das 

Contas a Receber do ativo circulante e não circulante. O passivo se manteve em crescente, 

devido à conta “receitas a realizar” das Contas a Pagar e Adiantamento de Terceiros, tanto no 

passivo circulante quanto no passivo não circulante, o que gerou o maior déficit do exercício 

ao longo dos anos analisados. 
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 A liquidez corrente evidencia o quanto a empresa possui em ativos circulantes para 

cada R$1,00 de dívidas do passivo circulante, já a liquidez seca indica o quanto a empresa 

possui de ativos líquidos parta cada R$1,00 do passivo circulante. Observou-se que ambos os 

indicadores andam muito próximos ao longo do período analisado, indicando que o clube passa 

por dificuldades para cumprir com suas obrigações a curto prazo, pois sua maior riqueza não 

está no ativo circulante ou no disponível, e sim no imobilizado como se pode vislumbrar na 

análise horizontal. Essa conclusão também fora encontrada por Silva et al (2018, p.10) em seu 

estudo apresentado no III Congresso de Contabilidade da UFRGS. 

 A liquidez imediata indica a capacidade que o clube possui em saldar todas suas 

dívidas de curto prazo, seu passivo circulante, com valores disponíveis. Os anos de 2010 e 2011 

foram os mais representativos, pois, segundo as notas de 2010, ocorreu o aumento no caixa e 

seus equivalentes pelo ingresso de recursos financeiros referentes à venda do Estádio dos 

Eucaliptos e aos valores de câmbio a converter pela negociação de atletas. Nesse período, o 

clube também efetuou aplicações financeiras em CDB vinculado ao DI de fácil resgate. Nos 

anos seguintes o índice decaiu, o que tornou possível observar que o clube resgatou suas 

aplicações financeiras para cumprir com suas obrigações, já que seu passivo aumentara. Vale 

comentar que a taxa DI a partir de 2011 reduziu, sendo negociada nessas aplicações, em 2011 

por 0,98% a.m., em 2012 por 0,72% a.m., em 2013 por 0,65% a.m., sendo que o clube só 

reduziu seus valores aplicados a partir desse momento.  

 Pode-se observar que o clube vem apresentando queda da sua capacidade de 

cumprir suas obrigações, tanto a longo quanto a curto prazo. 

5.3.2 Indicadores de Estrutura de Capital  

Este índice mostra o quanto o capital próprio da empresa está comprometido com capital 

de terceiros, sendo apresentados cinco índices: Participação de Capital de Terceiros, 

Composição do Endividamento, Imobilização do Patrimônio Líquido, Endividamento Geral e 

Imobilização de Recursos não Correntes.  
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ESTRUTURA DE CAPITAL 

Índice/Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Participação de Capital 

de Terceiros 
4858% 52% 72% 75% 88% 97% 112% 147% 261% 234% 

Composição do 

Endividamento 
44% 48% 53% 48% 58% 60% 54% 55% 40% 33% 

Imobilização do 

Patrimônio Líquido 
2661% 126% 134% 139% 139% 159% 150% 154% 277% 281% 

Endividamento Geral 98% 34% 42% 43% 47% 49% 53% 60% 72% 70% 

Imobilização de 

Recursos não Correntes 
70% 99% 100% 100% 101% 115% 99% 92% 108% 109% 

Tabela 2– Indicadores de Estrutura de Capital 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

 

 
Gráfico 6– Indicadores de Estrutura de Capital 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 É preciso ressaltar que, no ano de 2010, conforme faculdade estabelecida pelo ICPC 

10/CPC 27 (que estabelece que as depreciações e amortizações do imobilizado devem ser 

efetuadas com base na vida útil dos bens), o clube optou durante a adoção inicial dos novos 

pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC em convergência ao IFRS, pela atribuição de 

custo aos bens do ativo imobilizado. Os valores atribuídos foram determinados através de laudo 

de avaliação preparado por empresa especializada, gerando um aditivo de R$ 434.757.357 ao 

custo de R$ 127.736.335 registrado no ativo imobilizado no balanço patrimonial, ajustando o 

Patrimônio Social do clube para R$ 436.068.024 e gerando essa discrepância no gráfico 

apresentado. Desta forma, para a análise gráfica da estrutura de capital, também se apresentou 
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o gráfico dos anos de 2010 a 2018 para uma melhor visualização, mas não se deixou de levar 

em consideração o ano de 2009 na análise. 

 

 
Gráfico 7– Indicadores de Estrutura de Capital (2010 – 2018) 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 O que se observou nesses indicadores foi que até o ano de 2016 o clube vinha se 

mantendo estável em seus índices. A partir do ano de 2016, o índice de imobilização do 

patrimônio líquido (que indica o quanto a empresa possui de capital próprio aplicado em ativos 

imobilizados) e o índice participação de capital de terceiros (que indica quanto a empresa tomou 

de capital de terceiros para cada R$100,00 reais de capital próprio) tiveram uma crescente. 

Neste período o clube reduziu suas receitas (devido ao rebaixamento para a série B do 

Campeonato Brasileiro em 2016), aumentou suas despesas, e aumentou seus 

comprometimentos, principalmente na conta Cessão por Direitos Econômicos, oriunda das 

construções, renovações e operações do complexo Beira Rio, ou seja, valores que o Sport Club 

Internacional quitará à SPE Holding Beira Rio S.A. pelos serviços prestados através da cessão 

de algumas áreas do estádio Beira Rio para a exploração comercial pelo período de 20 anos. 

Em 2017, quando o clube jogou a série B, apresentou-se mais déficit, havendo seus custos 

operacionais tomado quase a totalidade de sua receita líquida. 

 Seu endividamento geral também aumentou, ficando mais dependente de capital de 

terceiros, porém sua composição do endividamento reduziu nesse período, demonstrando que 

suas obrigações se concentraram mais a longo prazo. Tais análises também foram encontradas 

por Silva et al. (2018, p. 10).  
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5.3.3 Indicadores de Déficit/Superávit 

 Os indicadores de déficit/superávit demonstram a rentabilidade que o clube 

apresentou ao longo do período analisado, ou seja, analisa as sobras ou perdas do capital da 

entidade, sua capacidade de gerar superávit.  

 

INDICADORES DE DÉFICIT/SUPERÁVIT 

Índice/Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Índice de 

Déficit/Superávit  
-0,06  -0,02  -0,13    0,06  -0,00  -0,26    0,12  -0,04  -0,27  -0,04  

Índice de 

Déficit/Superávit em 

Relação ao Ativo 

Total 

-0,04  -0,00  -0,03    0,02  -0,00  -0,07    0,03  -0,01  -0,05  -0,01  

Tabela 3– Indicadores de Déficit/Superávit 

Fonte: Elaborado pela autora (2019)  

 

 Observou-se que apenas nos anos de 2012 e 2015 os índices se mantiveram 

positivos, o que indica que o clube gerou recursos suficientes para suas necessidades em anos 

em que obteve superávit ao final de seu exercício.  

 

 
Gráfico 8– Indicadores de Déficit/Superávit 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 No ano de 2012 o relatório da diretoria enalteceu o processo de recuperação 

financeira afirmando que o havia consolidado. As receitas financeiras aumentaram, foram 

negociados atletas e as cotas de TV tiveram grande importância, ficando o quadro social em 

terceiro lugar como maior receita do clube. Despesas gerais e administrativas também 
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reduziram, como fora prometido pela administração, além de se haver reduzido a contratação 

de empréstimo e assim o pagamento de juros, como apresenta a conta Empréstimos do passivo 

e passivo não circulante.  

 Contudo, neste mesmo ano foram contratados jogadores como Diego Forlán, Juan 

e Jesus Dátalo, todos com passagem pelas suas seleções e de renome no cenário futebolístico, 

fazendo com que as contas Obrigações com Atletas e Credores por Participação e Negociação 

de Atletas aumentassem. Como existiu um equilíbrio nas finanças, não houve um 

desalinhamento financeiro e econômico, gerando superávit para o clube. 

 Em 2015, ano que os indicadores também apresentaram lucratividade, como em 

2012, aconteceu outra reestruturação nas contas do passivo Empréstimos, Credores por 

Participação e Negociação de Atletas. Além disso, houve uma renegociação da dívida tributária 

com ingresso no “PROFUT”, após um aumento das receitas financeiras do clube (detalhamento 

não foi encontrado nas notas explicativas) e a venda de atletas importantes com o goleiro 

Alisson Ramses Becker e Charles Aranguiz.  

As contratações de jogadores como Vitinho (Victor Vinícius Coelho Santos), Anderson 

(Anderson Luís de Abreu Oliveira), Léo (Leonardo Moreira Morais), Lisandro López (Lisandro 

Ezequiel López), Nico Freitas (Nicolás Andrés Freitas Silva), Réver (Réver Humberto Alves 

Araújo) e outros aumentaram as contas do passivo Direitos de Imagem Contratados a Pagar 

em 254% em relação a 2014 e a conta Obrigações com Atletas em 59% em relação ao mesmo 

ano, porém, como em 2012, as contas estavam equilibradas, não apresentando queda em seus 

indicadores.  

 Em todos os outros períodos o clube não apresentou superávit, vindo a consumir 

seus recursos e a fazer novos empréstimos. O Sport Club Internacional vem apresentando 

elevados e pouquíssima capacidade de controlar suas contas e manter superávit constante 

5.4 DESEMPENHO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL 

 O Campeonato Brasileiro de Futebol é a principal competição da modalidade no 

país. Conforme o Regulamento Específico do Campeonato Brasileiro de Futebol, seu art. 13º 

orienta que:  

Art. 13 - O Campeonato será disputado no sistema de pontos corridos, 

de forma continua, em turno e returno, sendo 19 (dezenove) jogos de ida e 19 

(dezenove) jogos de volta, sagrando -se campeão o clube que acumular o maior 

número de pontos ganhos em toda a disputa.  
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Foi realizada a análise de desempenho do Sport Club Internacional durante os anos de 

2009 a 2018, apresentado como se segue: 

 

  
Tabela 4- Desempenho no Campeonato Brasileiro 

Fonte: Site da Confederação Brasileira de Futebol (2019)  

 

 

No ano de 2009 o clube terminou o campeonato na 2ª colocação, sendo que no início do 

ano o time era apontado como favorito para o título, como comenta o site do UOL Esportes, 

devido ao seu forte elenco e por ter sido campeão gaúcho invicto naquele ano. Em 2010 o clube 

terminou na 7ª colocação desse campeonato, sendo campeão da Copa Libertadores da América 

nesse ano, quando houve justificativa de atenção e esforços voltados para essa disputa, ficando 

o Brasileirão em segundo plano. “Durante o período sem jogos da Libertadores, o time colorado 

teve queda brusca de rendimento. Sofreu com jogadores no departamento médico e não 

conseguiu repetir o time considerado ideal” (Globo Esporte, 2015). 

Nos anos de 2011, 2012 e 2013 o clube veio à queda em seu rendimento no referido 

campeonato, obtendo o 5º, 10º e 13º lugares, respectivamente. No ano de 2013, devido às 

reformas no estádio Beira Rio, o clube disputou a maioria de seus jogos no estádio do Estádio 

do Vale, em Novo Hamburgo, e no Centenário em Caxias do Sul. Em 2014 o clube melhorou 

seu desempenho e terminou em 3º lugar, quando voltou a jogar em casa.  

 

"Estamos voltando para a nossa casa. O Beira-Rio sempre fez a 

diferença. Agora, jogando aqui, com união de todos, a gente poderá ter um 

grande ano, disputando todos os títulos", disse o presidente Giovanni Luigi” 

(Site do Sport Club Internacional, 2014). 

 

 

Ano Divissão Nº Partidas Vitórias Empates Derrotas
Pontuação 

Final

Classificação 

Final

2009 A 38 19 8 11 65 2º

2010 A 38 16 10 12 58 7º

2011 A 38 16 12 10 60 5º

2012 A 38 13 13 12 52 10º

2013 A 38 11 15 12 48 13º

2014 A 38 21 6 11 69 3º

2015 A 38 17 9 12 60 5º

2016 A 38 11 19 17 52 17º

2017 B 38 20 11 7 71 2º

2018 A 38 19 12 7 69 3º

CAMPEONATO BRASILEIRO
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No ano de 2015, primeiro ano da gestão Piffero, o clube fez uma série de contratações 

para disputar a Libertadores da América e terminou eliminado para o Tigres do México na 

semifinal (UOL Esportes, 2015), terminando na 5ª colocação do Brasileirão. Em 2016, o clube 

teve seu pior desempenho em toda sua história, havendo ocorrido a saída de D’Alessandro, 

trocas de técnicos, bipolaridade no campeonato e a volta de Fernando Carvalho. Terminando 

na 17ª colocação, o time foi rebaixado para a série B do campeonato brasileiro de futebol. 

(Esportemais, 2016).  

Em 2017 o clube jogou a série B do Brasileirão, ficando em 2º lugar, sob a nova gestão 

de Marcelo Medeiros. Foi um ano de reestruturação, de um campeonato apático, mas que findou 

com o retorno para a principal série do campeonato.  

 

Chega dezembro, janeiro se avizinha, e os colorados contam os dias 

não só para receber 2018, mas para deixar para trás um 2017 que se desenhou 

como o ano mais difícil da história centenária do Inter. E que se concretizou, 

de fato, como uma temporada recheada de incertezas, adversidades e 

turbulências. Todas superadas com o objetivo principal, o tão ansiado retorno 

à elite nacional após o primeiro rebaixamento no Brasileirão. (Globo Esporte, 

2017). 

 

De volta à série A, em 2018 o Internacional surpreendeu com um ótimo desempenho, 

terminando o ano em 3º lugar e classificando-se para disputar a Libertadores da América em 

2019. 

5.5 ANÁLISE DA CORRELAÇÃO DE PEARSON 

Para Moore (2007) apud Filho e Junior (2009), “a correlação mensura a direção e o grau 

da relação linear entre duas variáveis quantitativas”, o coeficiente de correlação de Pearson (r) 

ou coeficiente de correlação mede o grau da correlação linear entre duas variáveis quantitativas. 

É um índice adimensional com valores situados ente -1,0 e 1.0, que reflete a intensidade de uma 

relação linear entre dois conjuntos de dados. (Filho e Junior, 2009, p. 115). 

  

Pearson (r) = 
1

(𝑛−1)
Σ + (

𝑥1−𝑋 

𝑆𝑥
) + (

𝑦𝑖−𝑌

𝑆𝑦
) 

 

O coeficiente pode variar de -1 a 1, como valores extremos (0 ou 1) dificilmente são 

encontrados na prática, é importante discutir como os pesquisadores podem interpretar a 

magnitude dos coeficientes. 
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 Para Cohen (1988) apud Filho e Junior (2009), valores entre 0,10 e 0,29 podem ser 

considerados pequenos; escores entre 0,30 e 0,49 podem ser considerados como médios; e 

valores entre 0,50 e 1 podem ser interpretados como grandes. 

 

R = 0,10 até 0,29;  Pearson: FRACO; 

R = 0,30 até 0,49;  Pearson: MODERADO; 

R = 0,50 até 1;   Pearson: FORTE  

5.4.1 Indicadores Econômico-financeiros x Indicadores Econômico-financeiros 

 
Figura 2- Indicadores econômico-financeiros x Indicadores econômico-financeiros 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Observa-se que os indicadores com correlação perfeita (r = 1) existe na correlação entre 

os indicadores de liquidez seca e liquidez corrente, imobilização do patrimônio líquido e 

participação de capital de terceiros, ou seja quando um índice cresce o outro também tende a 

crescer. Os índices de déficit/superávit (em relação a receita) e déficit/superávit em relação ao 

ativo também apresentaram uma forte correlação com r = 0,94, uma vez que as sobras e perdas 

impactam diretamente a disponibilidade de recursos do clube. 

Da mesma forma os indicadores de imobilização de recursos não correntes com 

participação de capital de terceiros e imobilização de recursos não correntes com imobilização 

do patrimônio líquido possui um score de r= - 0,84 e r = -0,83 indicando que o crescimento de 

ambos é inversamente proporcional. 

Das cinquenta e cinco correlações encontradas apenas onze estão acima do score r = 0,5 

(que pode ser dito como forte) e destas onze, seis estão entre 0,5 ≤ r≤ 0,6. Não se pode afirmar 

que essa estrutura de correlação é a correta ou não para um clube de futebol, pois não foi 

encontrado estudos que possamos nos embasar, do mesmo modo que não foi encontrado um 

LG LC LS LI PCT CE IPL EG IRNC D/S/A D/S 

Liquidez Geral

Liquidez Corrente 0,52

Liquidez Seca 0,51 1,00

Liquidez Imediata 0,16 0,58 0,58

Participação de Capital de Terceiros -0,08 0,38 0,38 -0,24

Composição do Endividamento 0,59 0,19 0,19 0,08 -0,26

Imobilização do Patrimônio Líquido -0,11 0,36 0,36 -0,25 1,00 -0,28

Endividamento Geral -0,33 -0,13 -0,13 -0,63 0,79 -0,52 0,80

Imobilização de Recursos não Correntes -0,43 -0,63 -0,62 0,04 -0,84 0,09 -0,83 -0,54

Índice de Déficit/Superávit em Relação ao Ativo Total 0,48 0,09 0,08 0,08 -0,30 0,01 -0,31 -0,36 -0,09

Índice de Déficit/Superávit 0,51 0,23 0,22 0,06 0,00 0,03 -0,02 -0,20 -0,35 0,94
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modelo matemático para essas organizações. O que podemos afirmar é que essa correlação foi 

encontrada para o clube que não está bem financeira e economicamente.  

5.4.2 Indicadores Econômico-financeiros x Desempenho no Campeonato Brasileiro de 

Futebol 

Para o cálculo da Correlação de Pearson, nas variáveis Indicadores Econômico-

financeiros x Desempenho no Campeonato utilizou-se da pontuação final que o clube obteve 

em cada temporada, pois seguindo a lógica da correlação (critério de crescimento ou 

decrescimento proporcional ou inversamente proporcional) e o fato de que uma maior 

pontuação acumulada represente uma melhor classificação no campeonato, se o resultado se 

aproximar do score r=1 existe um relação entre as duas variáveis, ou seja quando um cresce a 

outra também cresce ou quando uma diminui a outra também diminui, e se o resultado se 

aproximar de score r=-1 existe um afastamento entre os índices, eles possui correlação inversa, 

quando um aumenta o outro diminui.  

  
Desempenho no 

Campeonato Brasileiro 

Liquidez Geral -0,84 

Liquidez Corrente -0,38 

Liquidez Seca -0,37 

Liquidez Imediata -0,24 

Participação de Capital de Terceiros 0,23 

Composição do Endividamento -0,50 

Imobilização do Patrimônio Líquido 0,25 

Endividamento Geral 0,50 

Imobilização de Recursos não Correntes 0,23 

Índice de Déficit/Superávit em Relação ao Ativo Total -0,62 

Índice de Déficit/Superávit  -0,63 
Tabela 5- Indicadores Econômico-financeiros x Desempenho no Campeonato Brasileiro 

Fonte: Elaborado da autora (2019) 

 

O que buscou-se demonstrar é o nível de relação entre as duas variáveis, pode-se 

vislumbrar que a tendência entre os Indicadores de Liquidez Geral, Índice de Déficit/superávit 

em Relação ao Ativo e Índice de Déficit/Superávit do Sport Club Internacional e seu 

desempenho no Campeonato Brasileiro de Futebol são inversamente proporcionais, com um 

score forte de r=-0,84, r=-0,62 e r=-0,63 respectivamente, ou seja quando um cresce o outro 

decresce, quando o clube está bem posicionado ele está com a liquidez baixa e deficitário e 

vice-versa. Pode-se justificar tal relação pelo fato de que quando o clube monta um time para 
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disputar o campeonato brasileiro ele não possui o recurso financeiro suficiente para manter a 

folha durante o ano, ficando dependente do bom desempenho no mesmo para gerar mais receita, 

por isso quando monta um time caro tende a diminuir sua liquidez, mas, melhora seu 

desempenho, se esse desempenho não for suficiente para gerar mais receita (ganhando títulos 

por exemplo) isso deixa o clube endividado. Também encontrou-se outros scores negativos, 

demonstrando que a correlação entre ambos é inversa, mas não classificada como forte.  

A exceção do índice de Endividamento Geral, que apresentou um score de r = 0,50 

classificado como “forte” na Correlação de Pearson, tal relação se faz verdade pois o clube indo 

bem no Campeonato Brasileiro terá mais visibilidade, ganhará mais dinheiro através de luvas, 

cotas de televisionamento, negociação de atletas, terá mais sócios e venderá mais produtos da 

marca, ou seja, aumentará seu ativo e poderá cumprir com suas obrigações (passivo), mas isso, 

também ocorre de um modo inverso, obtendo uma classificação ruim ao findar o campeonato 

ganhará menos incentivo financeiro, terá menos recursos para cumprir com suas obrigações, 

aumentando seu endividamento. 
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6 CONCLUSÃO 

 Este trabalho teve como objetivo geral analisar as demonstrações contábeis do Sport Club 

Internacional durante o período de 2009 a 2018, e verificar se existe relação entre o seu 

Rendimento Econômico-financeiro, através da Análise Horizontal e Vertical, dos Índices de 

Liquidez, Endividamento e Déficit/superávit, e sua atuação no Campeonato Brasileiro de 

Futebol durante o período já mencionado. A relevância deste estudo está na importância que o 

Futebol possui para o brasileiro, desde o mero entretenimento até uma possível saída para a 

dificuldades financeiras que o aspirante atleta encontra, outro fator relevante é que os clubes de 

futebol cada vez mais lidam com valores altíssimos em seus cofres, mas observa-se que poucos 

sabem administrar esses montantes, muitas vezes por não enxergar a entidade como deveriam 

ver, ou seja, como uma empresa, com planejamento a longo prazo e não como, meramente uma 

associação que visa a prática do esporte.  

Como mencionam Benin, Diehl e Marquezam (2019) o futebol precisa ser encarado como 

qualquer outra atividade econômica, com gestão eficiente dos recursos, porém os clubes no 

Brasil não são geridos de forma profissional, quando se trata de gestão financeira. A análise 

apresentada nesse estudo corrobora com os autores, quando identifica desequilíbrios constantes 

nos resultados financeiros 

A Análise Horizontal e Vertical possibilitou uma visão da estrutura patrimonial do clube 

e seu crescimento ao longo do período analisado, pode-se observar que os recursos do clube 

estão concentrados em bens de capital, que não tem conversibilidade em dinheiro a curto prazo, 

a composição do Ativo não Circulante é o Imobilizado. Outro ponto a destacar é que o Ativo 

Total do clube está muito comprometido com capital de terceiros, ou seja, uma dependência 

grande de financiamentos e adiantamentos. 

Através da análise dos indicadores pôde-se vislumbrar a situação econômica e financeira 

do clube. O Sport Club Internacional apresentou dificultadas em cumprir com suas obrigações 

tanto a curto quanto a longo prazo, seu endividamento aumentou ficando cada vez mais 

dependente de capital de terceiros. No que diz respeito a seu Índice de Déficit/superávit apenas 

em dois períodos o clube apresentou lucratividade, em todos os demais veio a consumir seus 

recursos próprios e a fazer novos empréstimos, vindo a apresentar prejuízos elevados e pouca 

capacidade de converter receita em lucro. Graffieti e tal (2018, p.159) também conclui que “Há 

algo de errado no reino Colorado. O esforço de solução será imenso, porque as dificuldades são 

do tamanho do clube, muito grandes. Corte de custos, investimentos, foco na redução de dívidas 
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e soluções que equilibrem o fluxo de caixa. Sem aceitar esta dura realidade ficará difícil reverter 

o quadro atual.”. 

O seu desempenho no Campeonato Brasileiro de Futebol oscila bastante, em um ano 

finda o campeonato na 5ª posição e no outro acaba rebaixado para a série B do mesmo 

campeonato. Não demonstra uma sequência lógica, uma construção ao longo dos anos, nem de 

vitórias e nem de derrotas e não demonstra que possui governança em sua estrutura. 

Com a Correlação de Pearson foi possível evidenciar que para o Sport Club 

Internacional estar mal economicamente e financeiramente significa ter um bom desempenho 

no Campeonato Brasileiro, o inverso também se faz verdade, estar bem econômico 

financeiramente tente a estar mal classificado. Ou seja, as variáveis são inversamente 

proporcionais. 

Pode-se justificar tal conclusão devido ao fato de que o clube não apresenta uma gestão 

financeira a longo prazo, um planejamento de anos e sim um “ajuste” ao fim de cada temporada, 

com contratações caras e longos contratados, com grandes salários, na tentativa de conquistar 

o título do campeonato e ser recompensado financeiramente, para assim equilibrar as contas, 

porém, caso isso não ocorra, e quase sempre não acontece, pois o grau de dificuldade é alto, o 

clube cada vez mais se torna endividado e deficitário. Do mesmo modo, quando o clube está 

mal classificado ele tende a estar mais equilibrado financeiramente e economicamente, pois não 

houve grandes investimentos.  

Deve-se lembrar que o Sport Club Internacional também apresentou gastos exorbitantes 

em certar contas do Balanço Patrimonial, as quais não encontrou-se justificativas e demais 

explicações em Notas Explicativas, e está tendo uma gestão presidencial investigada pelo 

Ministério Público, o que só reafirma graves problemas de controle interno.   

Para o presente estudo, também é válido citar como uma limitação o fato da presença 

de outras variáveis que vão além de análises e correlações numéricas, como exemplos, as 

variáveis humanas, aspectos psicológicos, um bom momento de um certo jogador, um bom 

técnico, a questão de ter ou não sorte. “Sorte” para Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa (2015) é: "Força desconhecida e poderosa a que supostamente se atribuem os 

acontecimentos e o seu desenrolar e que independe da vontade do ser humano.”, ou seja, vai 

além do nosso controle. Também precisa-se lembrar que o jogo de futebol existe pelo 

enfrentamento de duas equipes, então todas essas variáveis devem valer para o time adversário 

também.  

Existem diversas linhas de estudos que pode-se aplicar para, realmente concluir, se essa 

relação se faz verdade, no próprio clube, por exemplo, pode-se sugerir essa análise para outros 
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campeonatos disputados, e em um período maior do que os dez anos analisados. Para outros 

clubes, o mesmo estudo, com a mesma linha de raciocínio, para observar se a relação se 

mantém, e, caso contrário, os motivos.  

Destarte, pode-se findar está análise, concluindo que, para o Spot Club Internacional, as 

variáveis: Desempenho Econômico-financeiro e Rendimento no Campeonato Brasileiro de 

Futebol são inversamente proporcionais. 
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ANEXO 1 - BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO 

 

 

 

  

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 2010 2011 2012 2013

 TOTAL DO ATIVO 214.096.409,00R$      661.171.476,00R$      707.333.389,00R$      742.310.387,00R$      792.843.783,00R$      

CIRCULANTE 56.788.367,00R$        73.711.909,00R$        88.648.152,00R$        64.544.803,00R$        112.462.820,00R$      

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 977.601,00R$             20.274.679,00R$        32.426.362,00R$        15.519.535,00R$        5.791.749,00R$          

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS 

ECONÔMICOS
41.542.039,00R$        13.693.686,00R$        8.754.482,00R$          15.483.636,00R$        64.621.253,00R$        

CONTAS A RECEBER 11.155.745,00R$        19.930.768,00R$        44.095.238,00R$        26.804.864,00R$        36.706.447,00R$        

ESTOQUE 503.554,00R$             597.611,00R$             748.559,00R$             1.888.812,00R$          1.760.738,00R$          

ADIANTAMENTOS 361.917,00R$             2.750.271,00R$          1.199.581,00R$          1.031.331,00R$          1.561.202,00R$          

DEVEDORES DIVERSOS 2.247.511,00R$          16.464.894,00R$        1.423.930,00R$          3.103.351,00R$          1.126.592,00R$          

OUTROS CRÉDITOS -R$                         -R$                         -R$                         713.274,00R$             894.839,00R$             

DEPÓSITOS JUDICIAIS -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

NÃO CIRCULANTE 157.308.042,00R$      587.459.567,00R$      618.685.237,00R$      677.765.584,00R$      680.380.963,00R$      

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 5.412.720,00R$          2.888.140,00R$          9.826.247,00R$          39.578.415,00R$        29.683.371,00R$        

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS 

ECONÔMICOS
3.760.995,00R$          -R$                         -R$                         26.954.000,00R$        16.159.500,00R$        

CONTAS A RECEBER -R$                         -R$                         6.000.000,00R$          7.339.133,00R$          7.700.000,00R$          

DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.611.725,00R$          2.838.140,00R$          3.786.467,00R$          5.185.282,00R$          5.453.871,00R$          

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO 40.000,00R$               50.000,00R$               39.780,00R$               100.000,00R$             370.000,00R$             

INVESTIMENTO -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         

IMOBILIZADO 114.902.014,00R$      547.569.392,00R$      552.912.628,00R$      587.977.611,00R$      587.118.306,00R$      

INTANGÍVEL 36.993.308,00R$        37.002.035,00R$        55.946.362,00R$        50.209.558,00R$        63.579.286,00R$        

BALANÇO PATRIMONIAL 2014 2015 2016 2017 2018

 TOTAL DO ATIVO 733.196.288,00R$                    847.326.830,00R$      959.988.770,00R$      1.252.871.585,00R$       1.126.357.761,00R$       

CIRCULANTE 72.560.137,00R$                      109.156.014,00R$      136.391.471,00R$      143.416.532,00R$          70.061.162,00R$            

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 4.754.372,00R$                        1.418.634,00R$          1.413.996,00R$          1.586.151,00R$              3.626.728,00R$              

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS 

ECONÔMICOS
28.380.541,00R$                      43.156.099,00R$        9.970.709,00R$          5.061.128,00R$              20.682.920,00R$            

CONTAS A RECEBER 34.002.501,00R$                      53.565.787,00R$        118.271.989,00R$      127.650.974,00R$          27.826.351,00R$            

ESTOQUE 1.390.588,00R$                        1.992.555,00R$          3.552.621,00R$          3.876.618,00R$              3.733.537,00R$              

ADIANTAMENTOS 2.191.046,00R$                        5.443.553,00R$          670.012,00R$             1.262.174,00R$              1.908.527,00R$              

DEVEDORES DIVERSOS 1.634.416,00R$                        2.583.807,00R$          943.068,00R$             1.463.388,00R$              4.631.547,00R$              

OUTROS CRÉDITOS 206.673,00R$                           711.513,00R$             507.308,00R$             2.516.099,00R$              7.651.552,00R$              

DEPÓSITOS JUDICIAIS -R$                                        284.066,00R$             1.061.768,00R$          -R$                             -R$                             

NÃO CIRCULANTE 660.636.151,00R$                    738.170.816,00R$      823.597.299,00R$      1.109.455.053,00R$       1.056.296.599,00R$       

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 7.950.949,00R$                        57.349.793,00R$        123.762.958,00R$      62.083.367,00R$            50.524.186,00R$            

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS 

ECONÔMICOS
-R$                                        -R$                         -R$                         -R$                             

CONTAS A RECEBER 892.697,00R$                           48.630.107,00R$        114.403.489,00R$      52.279.350,00R$            39.824.976,00R$            

DEPÓSITOS JUDICIAIS 6.393.252,00R$                        7.945.720,00R$          9.359.469,00R$          8.351.134,00R$              9.226.299,00R$              

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO 665.000,00R$                           773.966,00R$             -R$                         1.452.883,00R$              1.472.911,00R$              

INVESTIMENTO 146.447,00R$                           146.447,00R$             1.093.483,00R$          105.855,00R$                 140.118,00R$                 

IMOBILIZADO 593.661.298,00R$                    598.368.128,00R$      599.170.139,00R$      960.261.152,00R$          946.581.549,00R$          

INTANGÍVEL 58.877.457,00R$                      82.306.448,00R$        99.570.719,00R$        87.004.679,00R$            59.050.746,00R$            
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ANEXO 2 - BALANÇO PATRIMONIAL – PASSIVO 

 

 
 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 214.096.409,00R$          661.171.476,00R$          707.333.389,00R$          742.310.187,00R$          792.861.783,00R$          

PASSIVO CIRCULANTE 91.290.676,00R$            107.026.282,00R$          155.365.624,00R$          151.490.064,00R$          215.091.156,00R$          

FORNECEDORES 1.024.556,00R$              2.165.811,00R$              355.724,00R$                 4.623.442,00R$              377.328,00R$                 

EMPRÉSTIMOS 11.652.187,00R$            19.231.346,00R$            1.577.455,00R$              564.484,00R$                 29.154.750,00R$            

DIREITOS DE IMAGEM CONTRATADOS A PAGAR 4.696.387,00R$              7.020.573,00R$              13.195.038,00R$            15.200.009,00R$            15.894.958,00R$            

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 259.093,00R$                 421.140,00R$                 344.318,00R$                 255.983,00R$                 259.146,00R$                 

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 591.693,00R$                 320.483,00R$                 2.341.631,00R$              4.800.722,00R$              6.127.352,00R$              

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS 38.169.589,00R$            20.550.285,00R$            41.232.544,00R$            38.906.773,00R$            73.198.613,00R$            

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 7.816.167,00R$              9.414.357,00R$              8.232.963,00R$              6.980.731,00R$              10.848.917,00R$            

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 2.435.009,00R$              2.947.221,00R$              3.301.742,00R$              2.017.996,00R$              3.392.378,00R$              

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - TIMEMANIA / PROFUT 5.672.381,00R$              4.246.184,00R$              1.860.118,00R$              5.076.383,00R$              5.205.167,00R$              

CONTAS A PAGAR E ADIATAMENTOS DE TERCEIROS 16.377.977,00R$            37.616.549,00R$            65.440.829,00R$            36.209.564,00R$            46.542.340,00R$            

CREDORES POR APORTE SUÍTE -R$                              -R$                              -R$                              19.137.687,00R$            18.009.536,00R$            

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 2.595.637,00R$              3.092.333,00R$              17.473.262,00R$            17.706.290,00R$            5.975.511,00R$              

PROVISÕES PARA MECANISMO DE SOLIDARIEDADE -R$                              -R$                              10.000,00R$                   10.000,00R$                   105.160,00R$                 

CREDORES POR PARCERIA -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

OUTRAS OBRIGAÇÕES -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 118.487.622,00R$          118.077.170,00R$          140.478.902,00R$          166.675.646,00R$          156.413.624,00R$          

EMPRÉSTIMOS 293.248,00R$                 -R$                              -R$                              

FORNECEDORES -R$                              -R$                              84.167,00R$                   240.000,00R$                 1.013.704,00R$              

DIREITO DE IMAGEM CONTRATADOS A PAGAR -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 1.025.613,00R$              268.905,00R$                 138.294,00R$                 551.600,00R$                 551.600,00R$                 

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 97.736,00R$                   -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS 4.585.233,00R$              508.337,00R$                 9.839.438,00R$              29.999.268,00R$            17.206.487,00R$            

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - TIMEMANIA/PROFUT 108.808.501,00R$          113.911.669,00R$          120.799.147,00R$          119.080.015,00R$          119.214.893,00R$          

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 3.077.291,00R$              2.676.168,00R$              3.099.968,00R$              1.699.987,00R$              1.821.096,00R$              

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS -R$                              -R$                              5.743.590,00R$              14.512.820,00R$            9.125.000,00R$              

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS -R$                              592.091,00R$                 654.298,00R$                 591.956,00R$                 7.480.844,00R$              

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 600.000,00R$                 120.000,00R$                 120.000,00R$                 -R$                              -R$                              

CREDORES -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

CONTAS A PAGAAR E ADIANTAMENTO DE TERCEIROS -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

PATRIMÕNIO LÍQUIDO 4.318.111,00R$              436.068.024,00R$          411.488.863,00R$          424.144.477,00R$          421.357.003,00R$          

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 46.660.259,00R$            -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL -R$                              477.059.034,00R$          473.310.096,00R$          472.079.289,00R$          470.946.499,00R$          

DÉFICIT ACUMULADO 42.342.148,00-R$            40.991.010,00-R$            61.821.233,00-R$            47.934.812,00-R$            49.589.496,00-R$            

BALANÇO PATRIMONIAL 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 733.196.297,00R$          847.326.948,00R$          959.998.770,00R$          1.252.871.576,00R$            1.126.357.761,00R$             

PASSIVO CIRCULANTE 217.165.581,00R$          240.525.675,00R$          312.229.109,00R$          362.491.277,00R$               259.052.396,00R$                

FORNECEDORES 1.148.377,00R$              1.500.184,00R$              1.722.309,00R$              1.797.826,00R$                   1.614.030,00R$                    

EMPRÉSTIMOS 36.829.050,00R$            31.271.953,00R$            43.539.979,00R$            79.275.867,00R$                 21.597.944,00R$                  

DIREITOS DE IMAGEM CONTRATADOS A PAGAR 24.711.355,00R$            63.412.702,00R$            46.139.808,00R$            35.523.218,00R$                 29.414.841,00R$                  

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 152.948,00R$                 369.456,00R$                 17.638.113,00R$            22.810.031,00R$                 31.119.635,00R$                  

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 4.286.410,00R$              11.461.777,00R$            -R$                              -R$                                   -R$                                   

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS 76.884.667,00R$            51.606.397,00R$            39.628.719,00R$            25.905.160,00R$                 34.520.352,00R$                  

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 17.146.068,00R$            13.791.797,00R$            17.376.710,00R$            19.768.855,00R$                 22.432.720,00R$                  

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 3.939.789,00R$              5.266.712,00R$              10.101.016,00R$            11.795.686,00R$                 16.222.922,00R$                  

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - TIMEMANIA / PROFUT 6.760.861,00R$              2.010.557,00R$              2.468.391,00R$              1.845.729,00R$                   5.583.251,00R$                    

CONTAS A PAGAR E ADIATAMENTOS DE TERCEIROS 35.857.598,00R$            50.192.041,00R$            111.490.172,00R$          143.920.169,00R$               76.285.380,00R$                  

CREDORES POR APORTE SUÍTE -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                   -R$                                   

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 8.469.075,00R$              9.227.561,00R$              21.714.085,00R$            

PROVISÕES PARA MECANISMO DE SOLIDARIEDADE 105.160,00R$                 125.583,00R$                 -R$                              -R$                                   -R$                                   

CREDORES POR PARCERIA 874.223,00R$                 288.955,00R$                 -R$                              -R$                                   -R$                                   

OUTRAS OBRIGAÇÕES -R$                              -R$                              409.807,00R$                 310.116,00R$                      722.692,00R$                       

CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO -R$                              -R$                              -R$                              19.538.620,00R$                 19.538.629,00R$                  

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 143.755.759,00R$          207.563.785,00R$          259.690.620,00R$          543.547.755,00R$               530.042.160,00R$                

EMPRÉSTIMOS 8.655.954,00R$              18.947.368,00R$            11.740.781,00R$                 59.101.475,00R$                  

FORNECEDORES -R$                              527.570,00R$                 -R$                              303.447,00R$                      313.047,00R$                       

DIREITO DE IMAGEM CONTRATADOS A PAGAR -R$                              23.990.764,00R$            21.461.180,00R$            21.859.297,00R$                 -R$                                   

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 78.800,00R$                   -R$                              -R$                              -R$                                   -R$                                   

OBRIGAÇÕES COM CLUBES -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                   -R$                                   

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS 2.365.298,00R$              508.337,00R$                 958.157,00R$                 1.290.881,00R$                   915.881,00R$                       

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - TIMEMANIA/PROFUT 119.148.128,00R$          82.797.883,00R$            88.700.766,00R$            86.213.325,00R$                 80.764.761,00R$                  

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 4.393.009,00R$              4.383.652,00R$              4.793.578,00R$              46.037.176,00R$                 34.742.452,00R$                  

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS -R$                              49.669.247,00R$            

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 7.599.791,00R$              7.791.595,00R$              7.997.125,00R$              12.321.610,00R$                 39.247.402,00R$                  

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                   -R$                                   

CREDORES 1.514.779,00R$              37.894.737,00R$            -R$                              -R$                                   -R$                                   

CONTAS A PAGAAR E ADIANTAMENTO DE TERCEIROS -R$                              -R$                              116.832.446,00R$          53.090.268,00R$                 23.804.801,00R$                  

CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO -R$                              -R$                              -R$                              310.690.970,00R$               291.152.341,00R$                

PATRIMÕNIO LÍQUIDO 372.274.957,00R$          399.237.488,00R$          388.079.041,00R$          346.832.544,00R$               337.263.205,00R$                

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO -R$                              -R$                              -R$                              -R$                                   -R$                                   

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 469.805.396,00R$          467.036.544,00R$          463.884.639,00R$          435.755.136,00R$               429.907.631,00R$                

DÉFICIT ACUMULADO 97.530.439,00-R$            67.799.056,00-R$            75.805.598,00-R$            88.922.592,00-R$                 92.644.426,00-R$                  
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ANEXO 3 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) 

 

 

 
 

 

ANEXO 4 – ANÁLISE VERTICAL DO ATIVO 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

EXERCÍCIO
2009 2010 2011 2012 2013

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES  R$           163.813.364,00  R$                                   -    R$                               -    R$            252.861.494,00  R$         259.580.851,00 

  Participação de terceiros nos direitos 

econômicos transacionados de atletas
-R$             10.233.503,00 

      Deduções da receita bruta -R$               2.938.735,00 -R$             44.655.558,00 -R$           33.596.762,00 

RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES  R$           150.641.126,00  R$             145.344.480,00  R$         175.660.034,00  R$            208.205.936,00  R$         225.984.089,00 

     Custos operacionais das atividades -R$           117.608.911,00 -R$             121.928.531,00 -R$         143.606.397,00 -R$           159.841.706,00 -R$         187.579.290,00 

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO  R$             33.032.215,00  R$               23.415.949,00  R$           32.053.637,00  R$              48.364.230,00  R$           38.404.799,00 

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS -R$             41.978.377,00 -R$               26.052.478,00 -R$           55.435.679,00 -R$             35.971.075,00 -R$           39.356.985,00 

    Despesas comerciais -R$             13.792.844,00 -R$               10.153.085,00 -R$           12.672.981,00 -R$               6.752.632,00 -R$             5.058.231,00 

    Despesas gerais e administrativas -R$             18.581.283,00 -R$               26.391.673,00 -R$           37.233.288,00 -R$             21.412.387,00 -R$           22.333.662,00 

    Despesas financeiras -R$             21.882.842,00 -R$               23.320.338,00 -R$           15.480.817,00 -R$             18.486.106,00 -R$           29.027.843,00 

    Receitas financeiras  R$             12.385.609,00  R$               12.180.001,00  R$             9.959.049,00  R$              11.331.380,00  R$           17.118.397,00 

    Resultado de atividades descontinuadas -R$                  107.017,00  R$               21.632.617,00 -R$                    7.642,00 -R$                  651.330,00 -R$                  55.646,00 

DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -R$               8.946.162,00 -R$                 2.636.529,00 -R$           23.382.042,00  R$              12.393.155,00 -R$                952.186,00 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

EXERCÍCIO
2014

2015 2016 2017 2018

RECEITA BRUTA DAS ATIVIDADES  R$                    205.086.005,00 297.110.556,00R$    292.650.813,00R$    -R$                       -R$                       

  Participação de terceiros nos direitos 

econômicos transacionados de atletas

      Deduções da receita bruta -R$                      13.092.382,00 72.986.733,00-R$     25.790.267,00-R$      

RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES  R$                    191.993.623,00 224.123.823,00R$    266.860.546,00R$    228.012.255,00R$      263.754.385,00R$      

     Custos operacionais das atividades -R$                    191.004.145,00 160.025.978,00-R$    170.138.101,00-R$    213.374.356,00-R$      214.344.899,00-R$      

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO  R$                           989.478,00 64.097.845,00R$     96.722.445,00R$      14.637.899,00R$        49.409.486,00R$        

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS -R$                      50.075.512,00 
36.510.434,00-R$     107.856.266,00-R$    77.206.672,00-R$        58.978.825,00-R$        

    Despesas comerciais -R$                        5.992.984,00 7.776.067,00-R$       8.043.171,00-R$       19.562.551,00-R$        7.942.116,00-R$          

    Despesas gerais e administrativas -R$                      43.048.690,00 46.527.259,00-R$     73.779.542,00-R$      58.689.971,00-R$        65.752.065,00-R$        

    Despesas financeiras -R$                      35.488.012,00 51.790.368,00-R$     42.853.025,00-R$      31.631.499,00-R$        38.271.801,00-R$        

    Receitas financeiras  R$                      16.444.158,00 69.738.463,00R$     16.814.448,00R$      13.191.585,00R$        8.789.676,00R$          

    Resultado de atividades descontinuadas  R$                      18.010.016,00 155.203,00-R$          5.024,00R$              19.485.764,00R$        44.197.481,00R$        

DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO -R$                      49.086.034,00 27.587.411,00R$     11.133.821,00-R$      62.568.773,00-R$        9.569.339,00-R$          

2009 2010 2011 2012 2013

 TOTAL DO ATIVO  R$      214.096.409,00  R$      661.171.476,00  R$      707.333.389,00  R$      742.310.387,00  R$      792.843.783,00 

CIRCULANTE 26,52% 11,15% 12,53% 8,70% 14,18%

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 0,46% 3,07% 4,58% 2,09% 0,73%

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS 

ECONÔMICOS
19,40% 2,07% 1,24% 2,09% 8,15%

CONTAS A RECEBER 5,21% 3,01% 6,23% 3,61% 4,63%

ESTOQUE 0,24% 0,09% 0,11% 0,25% 0,22%

ADIANTAMENTOS 0,17% 0,42% 0,17% 0,14% 0,20%

DEVEDORES DIVERSOS 1,05% 2,49% 0,20% 0,42% 0,14%

OUTROS CRÉDITOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,11%

DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NÃO CIRCULANTE 73,48% 88,85% 87,47% 91,30% 85,82%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2,53% 0,44% 1,39% 5,33% 3,74%

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS 

ECONÔMICOS
1,76% 0,00% 0,00% 3,63% 2,04%

CONTAS A RECEBER 0,00% 0,00% 0,85% 0,99% 0,97%

DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,75% 0,43% 0,54% 0,70% 0,69%

INVESTIMENTO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IMOBILIZADO 53,67% 82,82% 78,17% 79,21% 74,05%

INTANGÍVEL 17,28% 5,60% 7,91% 6,76% 8,02%
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ANEXO 5 – ANÁLISE HORIZONTAL DO ATIVO 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

 TOTAL DO ATIVO 733.196.288,00R$       847.326.830,00R$       959.988.770,00R$       1.252.871.585,00R$       1.126.356.761,00R$       

CIRCULANTE 9,90% 12,88% 14,21% 11,45% 6,22%

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 0,65% 0,17% 0,15% 0,13% 0,32%

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS 

ECONÔMICOS
3,87% 5,09% 1,04% 0,40% 1,84%

CONTAS A RECEBER 4,64% 6,32% 12,32% 10,19% 2,47%

ESTOQUE 0,19% 0,24% 0,37% 0,31% 0,33%

ADIANTAMENTOS 0,30% 0,64% 0,07% 0,10% 0,17%

DEVEDORES DIVERSOS 0,22% 0,30% 0,10% 0,12% 0,41%

OUTROS CRÉDITOS 0,03% 0,08% 0,05% 0,20% 0,68%

DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00% 0,03% 0,11% 0,00% 0,00%

NÃO CIRCULANTE 90,10% 87,12% 85,79% 88,55% 93,78%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1,08% 6,77% 12,89% 4,96% 4,49%

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS 

ECONÔMICOS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CONTAS A RECEBER 0,12% 5,74% 11,92% 4,17% 3,54%

DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,87% 0,94% 0,97% 0,67% 0,82%

INVESTIMENTO 0,02% 0,02% 0,11% 0,01% 0,01%

IMOBILIZADO 80,97% 70,62% 62,41% 76,64% 84,04%

INTANGÍVEL 8,03% 9,71% 10,37% 6,94% 5,24%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL DO ATIVO 100% 309% 330% 347% 370% 342% 396% 448% 585% 526%

CIRCULANTE 100% 130% 156% 114% 198% 128% 192% 240% 253% 123%

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 100% 2074% 3317% 1588% 592% 486% 145% 145% 162% 371%

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS 100% 33% 21% 37% 156% 68% 104% 24% 12% 50%

CONTAS A RECEBER 100% 179% 395% 240% 329% 305% 480% 1060% 1144% 249%

ESTOQUE 100% 119% 149% 375% 350% 276% 396% 706% 770% 741%

ADIANTAMENTOS 100% 760% 331% 285% 431% 605% 1504% 185% 349% 527%

DEVEDORES DIVERSOS 100% 733% 63% 138% 50% 73% 115% 42% 65% 206%

OUTROS CRÉDITOS 100% 125% 29% 100% 71% 353% 1073%

DEPÓSITOS JUDICIAIS 100% 374% 0% 0%

NÃO CIRCULANTE 100% 373% 393% 431% 433% 420% 469% 524% 705% 671%

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 100% 53% 182% 731% 548% 147% 1060% 2287% 1147% 933%

DEVEDORES POR CESSÃO DE DIREITOS ECONÔMICOS 100% 60% 0% 0% 0% 0% 0%

CONTAS A RECEBER 100% 122% 128% 15% 811% 1907% 871% 664%

DEPÓSITOS JUDICIAIS 100% 176% 235% 322% 338% 397% 493% 581% 518% 572%

TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO 100% 125% 99% 250% 925% 1663% 1935% 0% 3632% 3682%

INVESTIMENTO 100% 100% 747% 72% 96%

IMOBILIZADO 100% 477% 481% 512% 511% 517% 521% 521% 836% 824%

INTANGÍVEL 100% 100,02% 151% 136% 172% 159% 222% 269% 235% 160%
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ANEXO 6 – ANÁLISE VERTICAL DO PASSIVO 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 2009 2010 2011 2012 2013

 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 214.096.409,00R$           661.171.476,00R$            707.333.389,00R$             742.310.187,00R$              792.861.783,00R$                

PASSIVO CIRCULANTE 42,64% 16,19% 21,96% 20,41% 27,13%

FORNECEDORES 0,48% 0,33% 0,05% 0,62% 0,05%

EMPRÉSTIMOS 5,44% 2,91% 0,22% 0,08% 3,68%

DIREITOS DE IMAGEM CONTRATADOS A 

PAGAR 2,19% 1,06% 1,87% 2,05% 2,00%

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 0,12% 0,06% 0,05% 0,03% 0,03%

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 0,28% 0,05% 0,33% 0,65% 0,77%

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E 

NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS 17,83% 3,11% 5,83% 5,24% 9,23%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3,65% 1,42% 1,16% 0,94% 1,37%

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 1,14% 0,45% 0,47% 0,27% 0,43%

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - 

TIMEMANIA / PROFUT 2,65% 0,64% 0,26% 0,68% 0,66%

CONTAS A PAGAR E ADIATAMENTOS DE 

TERCEIROS 7,65% 5,69% 9,25% 4,88% 5,87%

CREDORES POR APORTE SUÍTE 0,00% 0,00% 0,00% 2,58% 2,27%

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 1,21% 0,47% 2,47% 2,39% 0,75%

PROVISÕES PARA MECANISMO DE 

SOLIDARIEDADE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

CREDORES POR PARCERIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 55,34% 17,86% 19,86% 22,45% 19,73%

EMPRÉSTIMOS 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FORNECEDORES 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,13%

DIREITO DE IMAGEM CONTRATADOS A 

PAGAR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 0,48% 0,04% 0,02% 0,07% 0,07%

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E 

NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS 2,14% 0,08% 1,39% 4,04% 2,17%

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - 

TIMEMANIA/PROFUT 50,82% 17,23% 17,08% 16,04% 15,04%

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 1,44% 0,40% 0,44% 0,23% 0,23%

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS 0,00% 0,00% 0,81% 1,96% 1,15%

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 0,00% 0,09% 0,09% 0,08% 0,94%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,28% 0,02% 0,02% 0,00% 0,00%

CREDORES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CONTAS A PAGAAR E ADIANTAMENTO 

DE TERCEIROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PATRIMÕNIO LÍQUIDO 2,02% 65,95% 58,17% 57,14% 53,14%

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 21,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 0,00% 72,15% 66,91% 63,60% 59,40%

DÉFICIT ACUMULADO -19,78% -6,20% -8,74% -6,46% -6,25%
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 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 733.196.297,00R$            847.326.948,00R$            959.998.770,00R$                 1.252.871.576,00R$            1.126.357.761,00R$       

PASSIVO CIRCULANTE 29,62% 28,39% 32,52% 28,93% 23,00%

FORNECEDORES 0,16% 0,18% 0,18% 0,14% 0,14%

EMPRÉSTIMOS 5,02% 3,69% 4,54% 6,33% 1,92%

DIREITOS DE IMAGEM 

CONTRATADOS A PAGAR 3,37% 7,48% 4,81% 2,84% 2,61%

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 0,02% 0,04% 1,84% 1,82% 2,76%

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 0,58% 1,35% 0,00% 0,00% 0,00%

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E 

NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS 10,49% 6,09% 4,13% 2,07% 3,06%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 2,34% 1,63% 1,81% 1,58% 1,99%

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 0,54% 0,62% 1,05% 0,94% 1,44%

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - 

TIMEMANIA / PROFUT 0,92% 0,24% 0,26% 0,15% 0,50%

CONTAS A PAGAR E 

ADIATAMENTOS DE TERCEIROS 4,89% 5,92% 11,61% 11,49% 6,77%

CREDORES POR APORTE SUÍTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 1,16% 1,09% 2,26% 0,00% 0,00%

PROVISÕES PARA MECANISMO DE 

SOLIDARIEDADE 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%

CREDORES POR PARCERIA 0,12% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00%

OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00% 0,00% 0,04% 0,02% 0,06%

CESSÃO POR DIREITO DE 

EXPLORAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 1,56% 1,73%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 19,61% 24,50% 27,05% 43,38% 47,06%

EMPRÉSTIMOS 1,18% 0,00% 1,97% 0,94% 5,25%

FORNECEDORES 0,00% 0,06% 0,00% 0,02% 0,03%

DIREITO DE IMAGEM CONTRATADOS 

A PAGAR 0,00% 2,83% 2,24% 1,74% 0,00%

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E 

NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS 0,32% 0,06% 0,10% 0,10% 0,08%

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - 

TIMEMANIA/PROFUT 16,25% 9,77% 9,24% 6,88% 7,17%

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 0,60% 0,52% 0,50% 3,67% 3,08%

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS 0,00% 5,86% 0,00% 0,00% 0,00%

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 1,04% 0,92% 0,83% 0,98% 3,48%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CREDORES 0,21% 4,47% 0,00% 0,00% 0,00%

CONTAS A PAGAAR E 

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS 0,00% 0,00% 12,17% 4,24% 2,11%

CESSÃO POR DIREITO DE 

EXPLORAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 24,80% 25,85%

PATRIMÕNIO LÍQUIDO 50,77% 47,12% 40,42% 27,68% 29,94%

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AJUSTES DE AVALIAÇÃO 

PATRIMONIAL 64,08% 55,12% 48,32% 34,78% 38,17%

DÉFICIT ACUMULADO -13,30% -8,00% -7,90% -7,10% -8,23%
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ANEXO 7 – ANÁLISE HORIZONTAL DO PASSIVO 

 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 100% 309% 330% 347% 370% 342% 396% 448% 585% 526%

PASSIVO CIRCULANTE 100% 117% 170% 166% 236% 238% 263% 342% 397% 284%

FORNECEDORES 100% 211% 35% 451% 37% 112% 146% 168% 175% 158%

EMPRÉSTIMOS 100% 165% 14% 5% 250% 316% 268% 374% 680% 185%

DIREITOS DE IMAGEM CONTRATADOS A PAGAR 100% 149% 281% 324% 338% 526% 1350% 982% 756% 626%

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 100% 163% 133% 99% 100% 59% 143% 6808% 8804% 12011%

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 100% 54% 396% 811% 1036% 724% 1937% 0% 0% 0%

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E NEGOCIAÇÃO 

DE ATLETAS 100% 54% 108% 102% 192% 201% 135% 104% 68% 90%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 100% 120% 105% 89% 139% 219% 176% 222% 253% 287%

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 100% 121% 136% 83% 139% 162% 216% 415% 484% 666%

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - TIMEMANIA / 

PROFUT 100% 75% 33% 89% 92% 119% 35% 44% 33% 98%

CONTAS A PAGAR E ADIATAMENTOS DE 

TERCEIROS 100% 230% 400% 221% 284% 219% 306% 681% 879% 466%

CREDORES POR APORTE SUÍTE 100% 94% 0% 0% 0% 0% 0%

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 100% 119% 673% 682% 230% 326% 356% 837% 0% 0%

PROVISÕES PARA MECANISMO DE 

SOLIDARIEDADE 100% 100% 1052% 1052% 1256% 0% 0% 0%

CREDORES POR PARCERIA 100% 33% 0% 0% 0%

OUTRAS OBRIGAÇÕES 100% 76% 176%

CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO 100% 100%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 100% 100% 119% 141% 132% 121% 175% 219% 459% 447%

EMPRÉSTIMOS 100% 0% 0% 0% 0% 2952% 0% 6461% 4004% 20154%

FORNECEDORES 100% 285% 1204% 0% 627% 0% 361% 372%

DIREITO DE IMAGEM CONTRATADOS A PAGAR 100% 89% 91% 0%

OBRIGAÇÕES COM ATLETAS 100% 26% 13% 54% 54% 8% 0% 0% 0% 0%

OBRIGAÇÕES COM CLUBES 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CREDORES POR PARTICIPAÇÃO E NEGOCIAÇÃO 

DE ATLETAS 100% 11% 215% 654% 375% 52% 11% 21% 28% 20%

DÍVIDAS FISCAIS E SOCIAIS - 

TIMEMANIA/PROFUT 100% 105% 111% 109% 110% 110% 76% 82% 79% 74%

PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA 100% 87% 101% 55% 59% 143% 142% 156% 1496% 1129%

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS 100% 253% 159% 0% 865% 0% 0% 0%

OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS 100% 111% 100% 1263% 1284% 1316% 1351% 2081% 6629%

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 100% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

CREDORES 100% 2502% 0% 0% 0%

CONTAS A PAGAAR E ADIANTAMENTO DE 

TERCEIROS 100% 45% 20%

CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO 100% 94%

PATRIMÕNIO LÍQUIDO 100% 10099% 9529% 9822% 9758% 8621% 9246% 8987% 8032% 7810%

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 100% 99% 99% 99% 98% 98% 97% 91% 90%

DÉFICIT ACUMULADO 100% 97% 146% 113% 117% 230% 160% 179% 210% 219%
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ANEXO 8 – ANÁLISE VERTICAL DA DRE 

 

 

 

 

ANEXO 8 – ANÁLISE HORIZONTAL DA DRE 

 

 

RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES
 R$   150.641.126,00  R$   145.344.480,00  R$     175.660.034,00  R$     208.205.936,00  R$     225.984.089,00 

     Custos operacionais das atividades 78% 84% 82% 77% 83%

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO 22% 16% 18% 23% 17%

RECEITAS (DESPESAS) 

OPERACIONAIS 28% 18% 32% 17% 17%

    Despesas comerciais 9% 7% 7% 3% 2%

    Despesas gerais e administrativas 12% 18% 21% 10% 10%

    Despesas financeiras 15% 16% 9% 9% 13%

    Receitas financeiras 8% 8% 6% 5% 8%

    Resultado de atividades descontinuadas 0,07% 15% 0,0% 0,31% 0,02%

DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
6% 2% 13% 6% 0,42%

RECEITA LÍQUIDA DAS 

ATIVIDADES  R$     225.984.089,00  R$  191.993.623,00  R$   224.123.823,00  R$  228.012.255,00  R$    263.754.385,00 

     Custos operacionais das atividades 83% 99% 71% 94% 81%

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO
17% 1% 29% 6% 19%

RECEITAS (DESPESAS) 

OPERACIONAIS 17% 26% 16% 34% 22%

    Despesas comerciais 2% 3% 3% 9% 3%

    Despesas gerais e administrativas 10% 22% 21% 26% 25%

    Despesas financeiras 13% 18% 23% 14% 15%

    Receitas financeiras 8% 9% 31% 6% 3%

    Resultado de atividades descontinuadas 0,02% 9% 0,07% 9% 17%

DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO 

EXERCÍCIO 0,42% 26% 12% 27% 4%

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

EXERCÍCIO 2009 2010 2011 2012

RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES 100% 96% 117% 138%

     Custos operacionais das atividades 100% 104% 122% 136%

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO 100% 71% 97% 146%

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 100% 62% 132% 86%

    Despesas comerciais 100% 74% 92% 49%

    Despesas gerais e administrativas 100% 142% 200% 115%

    Despesas financeiras 100% 107% 71% 84%

    Receitas financeiras 100% 98% 80% 91%

    Resultado de atividades descontinuadas 100% 20214% 7% 609%

DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 100% 29% 261% 139%

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

EXERCÍCIO 2013 2014 2015 2017 2018

RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES 150% 127% 149% 151% 175%

     Custos operacionais das atividades 159% 162% 136% 181% 182%

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO 116% 3% 194% 44% 150%

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 94% 119% 87% 184% 140%

    Despesas comerciais 37% 43% 56% 142% 58%

    Despesas gerais e administrativas 120% 232% 250% 316% 354%

    Despesas financeiras 133% 162% 237% 145% 175%

    Receitas financeiras 138% 133% 563% 107% 71%

    Resultado de atividades descontinuadas 52% 16829% 145% 18208% 41299%

DÉFICIT/ SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 11% 549% -308% 699% 107%


