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   RESUMO 

Esse trabalho de conclusão de curso teve como 
objetivo, comparar o desempenho econômico e 
financeiro dos clubes brasileiros de futebol versus 
Ranking de Clubes da CBF, sendo analisada as 
demonstrações contábeis no período de 2012 à 
2016 dos clubes Sport Club Corinthians Paulista, 
São Paulo Futebol Clube, Clube de Regatas do 
Flamengo, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e 
Cruzeiro Esporte Clube. Sendo aplicada a análise 
das demonstrações contábeis, com ênfase na 
rentabilidade, liquidez e estrutura de capital. A 
Metodologia utilizada foi dedutivo, tipo descritiva, 
com abordagens quantitativas. Após aplicação dos 
procedimentos constatou – se que não existe 
relação entre estrutura financeira dos clubes de 
futebol brasileiros com o desempenho no ranking 
da CBF. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho procura comparar desempenho econômico e financeiro 

dos clubes brasileiros de futebol levando em consideração o ranking de desempenho 

da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), sendo utilizadas as análises das 

demonstrações contábeis como avaliação do desempenho dos clubes. 

Segundo Braga, Nossa & Marques (2004): “Existe um vasto instrumental de 

análise à disposição daqueles que desejam avaliar os aspectos econômicos e 

financeiros refletidos nas demonstrações contábeis das empresas”.  

 E o ranking publicado pela CBF anualmente como avaliação de desempenho 

em campo, que leva em consideração pontuações em campeonatos realizados pela 

Confederação Brasileira de Futebol. 

 

No Brasil a CBF é a entidade máxima em termos de futebol, fundada em 
1914, com o antigo nome Confederação Brasileira de Desportos, é filiada à 
FIFA e à CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol) e, assim 
como a FIFA, busca controlar e administrar o futebol no país. (SILVA, 2017, 
p. 9). 
 

 Com a intenção de comparar se os clubes com uma saúde financeira mais 

sólida levam essa solidez para os resultados conquistados dentro de campo. Sendo 

abordada a análise de índices, entre eles índices de liquidez e índices de estrutura de 

capital. Esses que são essenciais para uma análise financeira tanto de empresas de 

diversos ramos como também nos clubes de futebol.  

Diante as mudanças do mundo globalizado, para que as organizações 

consigam se inserir nesse novo modo de mercado precisam se adequar para que 

consiga se manter a competitividade, o que não é diferente nos clubes de futebol 

precisando das informações com mais agilidade e precisão para futuras tomadas de 

decisão.  

Nos últimos anos os clubes de futebol têm sido cada vez mais tratados e vistos 

não somente como apenas clubes de futebol, e sim como grandes empresas que 

possuem diversas possibilidades de rendimentos. Mostrando a importância de se 

analisar financeiramente e economicamente suas demonstrações. Na captação de 

recursos de terceiros ou futuros investidores e patrocinadores.  
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O objetivo geral deste trabalho é pesquisar quais os desempenhos dos clubes 

de futebol por meio da análise de suas demonstrações contábeis com o enfoque nas 

demonstrações publicadas pelos clubes de futebol brasileiro no período de 2012 – 

2016 sendo efetuada uma comparação com o desempenho financeiro e econômico 

versus ranking oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).  

Analisar as demonstrações contábeis dos principais clubes brasileiros que 

compõem o ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ano de 2016, 

sendo analisadas suas demonstrações contábeis dos últimos três anos 

(2012/13/14/15/16), analisando a rentabilidade, sua liquidez e sua estrutura de capital.  

Avaliar os índices de rentabilidade de ambos os clubes, índices de Estrutura de 

Capital classificando do melhor para o pior. 

Verificar se os desempenhos financeiros e econômicos dos clubes são 

refletidos para o desempenho deles dentro de campo. 

O momento em que vivemos onde as informações estão mais acessíveis, onde 

as atualizações são praticamente em tempo real, a contabilidade não poderia ficar 

para trás, o mercado de ações, onde qualquer investidor pode se aventurar, e arriscar 

ganhar ou até perder quantias em dinheiro, as demonstrações contábeis são 

essenciais para uma breve analise da empresa possivelmente investida. Porém não 

bastam somente as demonstrações propriamente ditas, pelo fato de exigir um pouco 

de conhecimento contábil para que possa entender um balanço patrimonial por 

exemplo. Para isso foi criada a análise das demonstrações contábeis.  

As análises são feitas a partir de índices de liquidez das empresas que medem 

a rentabilidade da empresa, índices de endividamento entre outros, sendo voltado 

para o público externo, mas sendo utilizado também para analise interna da empresa, 

nas tomadas de decisão e talvez evitar problemas financeiros futuros, esses índices 

são utilizados em diversos ramos e tipos de empresas, porém nunca se foi falado 

nesses índices nos clubes de futebol.  

Podemos adotar esse método para os clubes de futebol, como são necessários 

para o público externo, os clubes necessitam captar recursos, a possibilidade de novo 

patrocinador, bons índices podem facilitar um novo contrato de patrocínio, novos 

investidores, facilita as análises de créditos perante os bancos, não possível 
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contratação de jogadores ou membros da comissão técnica, antes de fechar qualquer 

contrato podem analisar a saúde financeira e econômica do clube.  

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados estão em evidencia as 

análises das demonstrações contábeis. Esse estudo concentra – se nas pesquisas 

bibliográficas em artigos, livros, internet, serão procedimentos metodológicos, além 

das pesquisas nas demonstrações publicadas. 

Diante da relação desempenho financeiro e desempenho do clube na 

realização dos seus jogos, nasce à questão de pesquisa, ou seja, qual o impacto de 

um bom desempenho financeiro de um clube de futebol com seu desempenho dentro 

de campo? 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1. CONTABILIDADE NOS CLUBES DE FUTEBOL BRASILEIROS 

A contabilidade em clubes brasileiros de futebol por um longo período atuava 

sem normas contábeis que fossem eficientes que mensurassem e evidenciassem com 

segurança suas informações. 

 

1.2. LEI ZICO 

 

Os clubes de futebol no Brasil durante muito tempo não eram vistos como 

grande possibilidade de negócio, com o aumento de investimentos e lucratividade dos 

clubes, se fez necessário à adaptação ao cenário esportivo mundial. 

 

Na década de 90 os clubes de futebol começaram a se tornar 
profissionalizantes e vistos como fonte de riqueza e lucratividade para o país 
com participações e investimentos cada vez maiores do setor privado. Diante 
disso foi necessária a adaptação do esporte com o cenário esportivo mundial 
que fez com que no ano de 1.993 fosse publicada a Lei nº 8.672, conhecida 
como Lei Zico. (ARAÚJO, 2012). 
 
 

Com a criação da lei Zico a mudança mais significativa foi à possibilidade de 

que os clubes de futebol se transformar em sociedades comerciais, e fossem tratadas 
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não somente como entidades desportivas e sim vistas como uma grande entidade 

comercial. 

 

Os principais pontos discutidos foram a conceituação e a finalidade do 
desporto, enunciando os seus princípios, assim como a organização do 
Sistema Federal do Desporto e disciplinou a atuação da Justiça Desportiva e 
do Comitê Olímpico Brasileiro. Entretanto a alteração mais importante foi a 
regulamentação das atividades esportivas, ou seja, a possibilidade de as 
entidades desportivas se transformarem em sociedades comerciais. 
(BRASIL, 1993 Apud ARAÚJO, 2012). 
 

No que diz respeito à formas de gestão dos clubes não existe uma proposta 

especifica voltada para a realidade do cenário brasileiro, podendo ser adotada 

modelos de gestão já existentes, porém, não específicos. 

 

Os clubes-empresa, além de serem um fenômeno menos representativo no 
Brasil (em quantidade e representatividade), podem, havendo interesse, 
utilizar-se de modelos já existentes de governança. Mas, por outro lado, não 
há nenhuma proposta nesse sentido voltada para a realidade da maior parte 
dos clubes brasileiros, configurados sob a forma de associações. (MARQUES 
& COSTA, 2016). 

 

Diante da dificuldade de demonstração contábil de fácil entendimento pelos 

usuários internos e externos, se fez necessária a publicação de instruções que 

norteiam os profissionais de contabilidade, que tem como base as normas 

internacionais. 

 

[...] diante das necessidades de tornar as demonstrações dos clubes 
brasileiros homogêneas e de fácil entendimento para usuários internos e 
externos, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) vem publicando 
instruções e pronunciamentos que norteiam os profissionais da área contábil 
no setor futebolístico. Tais pronunciamentos se baseiam nas normas 
internacionais do Accounting Standards Board (IASB)[...] (SILVA, 2015, p. 
73). 
 

Na aplicação de uma contabilidade incompatível para o setor futebolístico, 

mostram riscos eminentes na tomada de decisão perante sua atividade, atrapalhando 

na captação de novos investimentos, afirmando a necessidade de padronização nas 

práticas contábeis no setor. 

 

 



6 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

[...] as incompatibilidades de práticas contábeis dificultam a interpretação do 
registros patrimoniais, aumentando os riscos de uma tomada de decisão 
equivocada quanto à compra, venda ou formação de jogadores, o que afeta 
diretamente a vida financeira dos clubes, criando também sérios obstáculos 
para atrair investidores no esporte, uma vez que estes não poderiam verificar 
com clareza a situação do clube de forma a calcular o retorno do investimento. 
(BASTOS; PEREIRA & TOSTES Apud SILVA, 2015, p. 73-74). 
 

 

1.3. BALANÇO PATRIMONIAL 
 

A Contabilidade retrata, por meio do balanço, a situação patrimonial da 
empresa em determinada data, propiciando aos analistas o conhecimento de 
seus bens e direitos, de suas obrigações e de sua estrutura patrimonial. 
Sinteticamente, o balanço retrata a posição patrimonial da empresa em 
determinado momento, composta por bens, direitos e obrigações. É a 
fotografia da empresa em determinado momento, normalmente por ocasião 
do encerramento do exercício social (SILVA, Apud BRIZOLLA, 2008, p. 28). 
 

O balanço patrimonial é uma demonstração contábil que mensura a posição 

econômica e financeira da empresa, sendo estipulada datas para sua apresentação, 

é uma demonstração estática que após encerrada não pode ser alterada. 

 

1.4. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 

A segunda é a Demonstração do Resultado do Exercício, que também é 
reconhecida pela sigla DRE. Esta demonstração mostra o lucro ou o prejuízo 
obtido pela empresa no período. Expressa o desempenho econômico, por 
meio das receitas dos custos e despesas de um período, para apurar o 
resultado. É uma demonstração dos aumentos e reduções causados ao 
Patrimônio Líquido pelas operações da empresa. As receitas representam 
normalmente aumento do Ativo, pelo ingresso de novos elementos. As 
despesas representam redução do Patrimônio Líquido, por meio da redução 
do ativo ou do aumento do passivo exigível (SILVA, Apud BRIZOLLA, 2008, 
p.35). 

 

A Demonstração do Resultado possui receitas que foram ou serão recebidas 
na forma de dinheiro, e despesas que foram ou serão pagas da mesma forma. 
A capacidade preditiva da Demonstração do Resultado e a sua capacidade 
de verificação, em conjunto com a Balanço, da real evolução patrimonial [...]. 
Este tem enorme utilidade para a verificação da evolução da liquidez e da 
posição financeira a curto prazo [...] (MARTINS, 1999). 
 

A Demonstração de Resultados ou mais conhecida como DRE, diferentemente do 

balanço patrimonial a DRE não é de posição estática. Tem como objetivo apresentar a 

formação do resultado líquido, sendo ele um resultado positivo representado pelo lucro ou por 
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um resultado negativo representado pelo prejuízo. Onde são levadas em consideração suas 

receitas, deduções, custos, despesas, entre outras. 

 

1.5. ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

A análise das demonstrações contábeis tem como intenção principal avaliar as 

empresas economicamente e financeiramente, evidenciando por métodos que 

conseguem analisar sua capacidade de liquidez ou pagamento, capacidade de 

endividamento, assim os administradores terão mais capacidade de entender os fatos 

ocorridos para que possam direcionar com segurança suas decisões. 

Segundo Braga, Nossa e Marques (2004) “[...] As ferramentas de análise vão 

desde os índices financeiros tradicionais, calculados isoladamente ou apresentados 

em modelos integrados [...]”. 

As análises das demonstrações contábeis são direcionadas a avaliação 

econômica e financeira das demonstrações, podendo ser cálculos isolados ou em 

conjuntos integrados dependendo de sua necessidade. 

 

A contabilidade, por sua vez, se dedica a definir e calcular os indicadores 
econômicos e financeiros, compará-los entre si e com valores predefinidos, 
de modo a avaliar a saúde financeira e econômica das empresas, sem se 
preocupar em associar o comportamento desses indicadores com a estrutura 
organizacional das empresas, seu regime jurídico, a sua inserção dentro das 
redes (ou cadeias) e/ou com os segmentos de atividades dentro dessas 
redes. (ANDIA, GARCIA & BACHA, 2011). 
 

A contabilidade calcula os indicadores econômicos e financeiros da entidade, 

após compara esses indicadores com valores pré-determinados, sem atentar-se a 

estrutura organizacional da entidade. 

 

A análise de Balanços surgiu e desenvolveu-se dentro do sistema bancário 
que foi e é até hoje o seu principal usuário. Remonta ao final século XIX, 
quando banqueiros americanos passaram a solicitar balanços às empresas 
tomadoras de empréstimos (MATARAZZO, Apud SANTOS, 2011). 
 

O início das análises das demonstrações contábeis foi pela necessidade dos 

bancos em avaliar a capacidade das empresas tomadoras de empréstimos, em 

conseguir saldar suas dívidas. 



8 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

 

A análise de demonstrações contábeis, uma das formas de avaliação 
econômica e financeira de empresas utilizada pelo usuário externo, tem sido 
aplicada com três enfoques distintos: análise tradicional, modelos integrados 
de análise e análise estruturada. No enfoque tradicional, a análise de 
demonstrações contábeis é um trabalho artesanal. A avaliação depende 
muito da capacidade e experiência do analista. É, muitas vezes, não 
padronizada e aplica-se, sobretudo, a pequeno número de empresas. Exige 
uma análise mais aprofundada na preparação das informações e na 
condução das conclusões (SILVA, Apud SANTOS, 2011). 
 

Apesar de voltada para os usuários externos a avaliação depende da 

capacidade de análise do analista, na maioria das vezes tendo que ser analisada mais 

profundamente para que se chegue em uma conclusão livre de erros. 

                           

A análise das demonstrações contábeis é fundamental para que uma 
determinada empresa possa ser avaliada em relação à sua gestão, 
principalmente pelos usuários externos da informação, dentre eles citam-se: 
os sócios, o governo, a sociedade, etc. É necessário estar atento a esta 
análise, que deve ser tratada com cuidado, pois não existe um roteiro 
padronizado, divide-se em análises financeiras e análises econômicas. 
(SANTOS, 2011). 

 

1.6. ANALISE VERTICAL 
 

A Análise Vertical baseia-se em valores percentuais das demonstrações 
financeiras e para isso se calcula o percentual de cada conta em relação a 
um valor base. No balanço, por exemplo, é comum determinar quanto por 
cento representa cada rubrica (e grupo de rubricas) em relação ao ativo total 
e na demonstração do resultado do exercício calcula-se o percentual de cada 
conta em relação às vendas líquidas ou receitas líquidas. (BRIZOLLA, 2008, 
p. 62). 

 

A análise vertical tem como principal objetivo demonstrar a importância das 

contas pertencentes as demonstrações por intermédio de porcentagens, sendo 

utilizada cada conta com seu grupo total. 

 

1.7. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 
 

Segundo Silva (2015, p. 161) “O índice de liquidez geral (ILG) leva em 
consideração a capacidade de pagamento total dos exigíveis a curto e longo prazo, 
havendo uma necessidade de liquidação em qualquer momento”. 

 

Segundo Marion, esse índice mostra a capacidade de pagamento da 
empresa a longo prazo, considerando tudo o que ela converterá em dinheiro 
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(a Curto e Longo Prazo), relacionando – se com tudo o que já assumiu como 
dívida (a Curto e Longo Prazo). (MARION, Apud SILVA, 2015). 
 

O índice de liquidez geral (ILG) analisa a capacidade em liquidar suas 

obrigações ao longo prazo, onde se considera o ativo circulante, ativo realizável em 

longo prazo, passivo circulante e passivo não circulante. Quanto maior o índice 

melhor, por conta de o resultado expressar quanto de ativo disponível a empresa tem 

para quitar seus passivos.  

 

1.8. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
 

O índice mais utilizado para avaliar a exposição à dívida representada no 
balanço patrimonial é o índice de liquidez corrente, segundo Helfert (2000) e 
Silva (2001). Ele relaciona os ativos circulantes com os passivos circulantes 
e é uma tentativa de demonstrar a segurança dos direitos dos possuidores 
da dívida atual no caso de inadimplência. (HELFERT; SILVA Apud 
MOROZINI; OLINQUEVITCH & HEIN, 2006). 
 

O índice de Liquidez Corrente (ILC) tem como objetivo evidenciar a capacidade 

da empresa em liquidar todo seu passivo circulante levando em consideração o seu 

ativo circulante em curto prazo, em outras palavras demonstrar a capacidade de 

pagamento da empresa em curto prazo.  

 

1.9. ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA  
 

O Índice de Liquidez Seca, Segundo Silva (2015, p. 162/163) leva em 

consideração a capacidade da entidade em pagar suas obrigações em curto prazo, 

sendo semelhante ao índice de liquidez corrente, diferenciando apenas pela exclusão 

dos estoques no cálculo do índice, excluir os estoques da análise significa avaliar 

desconsiderando uma possível realização desse estoque, ou seja, analisar com 

disponibilidades reais, evitando assim uma superavaliação do ativo. 

 

1.10. ESTRUTURA DE CAPITAL 
 

Os índices que tratam da estrutura de capital são significativos para a análise 
das demonstrações contábeis, pois retratam a situação do endividamento, 
relacionando o capital próprio com o capital de terceiros, evidenciando a 
dependência financeira da empresa com terceiros. (DAMODARAN, 2002 e 
ASSAF NETO,2003 Apud MOROZINI; OLINQUEVITCH & HEIN, 2006). 
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A Estrutura de Capital trata da composição do capital da empresa, levando em 

consideração o seu capital próprio (Patrimônio Líquido) e seu capital de terceiros 

(Passivos), analisando a situação do endividamento da empresa e sua dependência 

com terceiros. 

 

1.11. PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS 
 

O objetivo do índice de participação de capitais de terceiros, segundo 
Iudícibus (1998); Weston e Brigham (2000) e Matarazzo (2003) é demonstrar 
qual é a dependência financeira da empresa, em relação à utilização de 
capital de terceiros e o capital próprio, indicando, assim, a proporção de 
quanto a empresa possui de dívidas confrontadas com o capital próprio. 
(IUDÍCIBUS; WESTON; BRIGHAM; MATARAZZO Apud MOROZINI; 
OLINQUEVITCH & HEIN, 2006). 
 

A Participação de Capitais de Terceiros Segundo Silva (2015, p. 163) analisa a 

dependência financeira da empresa com relação entre o capital adquirido de terceiros 

e o seu capital próprio, mensurando o percentual de capital de terceiros perante o 

patrimônio líquido da empresa. Onde quanto maior seu percentual é pior para a 

empresa, que corresponde a dependência da empresa em captar recursos externos 

para seu giro. 

 

1.12. COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 

 

Segundo Silva (2015, p. 164), o índice de composição do endividamento 

demonstra em percentual a necessidade de captação de recursos de terceiros pela 

entidade, analisando se os recursos captados estão em curto prazo ou longo prazo. 

Nesse caso espera – se que a empresa tenha uma participação maior na 

captação de recursos em longo prazo, assim a organização terá maior prazo de tempo 

para gerar recursos em suas atividades para quitar essas dívidas, porém, se ocorrer 

o contrário poderá ter sérios problemas futuros com possíveis mudanças econômicas.  

 

1.13. RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL 

 

O índice de rentabilidade do ativo total se preocupa em demonstrar o 
montante de investimentos que o ativo total recebe com a apuração do lucro 
do exercício do período. Esse quociente evidencia o potencial de geração de 
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lucros por parte do clube, isto é, quanto a empresa obteve de lucro líquido 
para cada real de investimento totais. (SILVA, 2015, p.164).  
 

Nessa análise quanto maior o índice melhor, a rentabilidade do ativo total 

analisa a porcentagem de retorno do ativo investido, através dos lucros líquidos. 

Uma forma de análise da eficiência da aplicação dos ativos totais. 

 

14. RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

O índice de rentabilidade do patrimônio líquido mostra qual a taxa de 
rendimento do capital próprio. Dessa forma, quando se adota tal índice 
espera – se verificar quanto do resultado do exercício está sendo investido 
sobre o patrimônio líquido, ou seja, no capital próprio da organização. Esse 
índice revela a taxa de retorno do que foi investido no capital próprio 
(patrimônio líquido) sobre cada real do lucro líquido. (SILVA, 2015, p. 165). 
 

Nesse índice é apurado o quanto de retorno em porcentagem seu patrimônio 

líquido investido teve de retorno sobre lucro líquido obtido pela entidade no 

exercício. 

1.15. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL (CBF). 
 

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), principal instituição responsável 
pelo a gestão do futebol brasileiro, criou em 2003, um ranking que 
representasse a realidade dos clubes brasileiros a respeito do desempenho 
dos clubes nas competições nacionais, decorrente de sua atividade principal, 
o futebol. (SANTOS, 2011). 

 

A CBF instituição responsável pela gestão do futebol no país em 2003 criou 

um sistema que representa o desempenho dos clubes nas competições de futebol 

representado em forma de ranking. 

 

A CBF é uma associação privada e tem sua formatação atual desde 1979, 
sendo voltada especificamente ao futebol. Sendo responsável pela 
organização dos campeonatos como o “Campeonato Brasileiro” séries A, B, 
C e D, além da “Copa do Brasil” e a administração das seleções Feminina e 
Masculina. (SILVA, 2017, p. 9). 
 

A Confederação Brasileira de Futebol busca administrar o futebol brasileiro, 

sendo responsável por organizar e regular o campeonato brasileiro e copa do Brasil, 

ainda administrando a seleção brasileira de futebol tanto masculina quanto a feminina. 
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2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada na pesquisa foi o dedutivo, que Segundo Marconi e 

Lakatos (2010, p.74), é o método que reformula ou enuncia informações já contidas 

anteriormente nas premissas, o tipo descritivo Segundo Gil (2002, p.42), a pesquisa 

objetiva a descrição de características de determinada população ou fenômeno, e sua 

característica mais importante é a utilização de técnicas padronizadas na coleta de 

dados.  

E tratamento quantitativo que segundo Gil (2002), onde é composta por dados 

abordados na forma estatística, sendo elaboradas tabelas que permitem testes 

hipotéticos. 

A escolha dos clubes foram de acordo com os clubes que mais se destacam 

entre os estados de: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

Esses são: Sport Club Corinthians Paulista, São Paulo Futebol Clube, Clube de 

Regatas do Flamengo, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Cruzeiro Esporte Clube. 

Para essa pesquisa foram utilizadas as demonstrações contábeis dos clubes 

dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. A coleta desses dados foram nos 

sites oficiais de cada entidade desportiva. Onde os mesmos fazem a divulgação de 

suas demonstrações. 

 

3. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS  

 

Para se atingir o resultado dessa pesquisa, foram utilizados a pratica das 

análises das demonstrações contábeis, sendo aplicado os índices de liquidez 

(Corrente, Seca e Geral) e índices de estrutura de capital (Participação de capital de 

terceiros, Composição do endividamento, Rentabilidade do ativo total e Rentabilidade 

do patrimônio líquido). 

As equipes que foram objeto desse estudo são algumas das principais equipes 

do futebol brasileiro no decorrer da história do futebol em nosso país. Foram 

analisadas as demonstrações contábeis dos clubes: Sport Club Corinthians Paulista, 

Cruzeiro Esporte Clube, Clube de Regatas do Flamengo, Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense e São Paulo Futebol Clube. 
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Para a formulação do ranking de desempenho financeiro dos clubes 

selecionados adotou-se que para cada índice aplicado, o clube que estiver com o 

melhor índice ficará em 1º colocado com a pontuação de 10 pontos, o 2º colocado 

ficará com 8 pontos, 3º colocado com 6 pontos, 4º colocado com 4 pontos e o último 

colocado ficará com apenas 2 pontos. Pontos que serão uma somatória dos 3 anos 

analisados e de todos os índices aplicados. Em seguida tabela com o resultado dos 

indicadores de liquidez: 

 

Quadro 1 – Índices de Liquidez Corrente e Liquidez Seca:  

                             Liquidez Corrente                Liquidez Seca   
Clubes 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016 

Corinthians 0,62 0,78 0,51 0,56 0,53   0,62 0,78 0,51 0,56 0,53 

Cruzeiro 0,71 0,42 0,36 0,47 0,36   0,70 0,42 0,35 0,47 0,35 

Flamengo 0,20 0,29 0,38 0,32 0,20   0,20 0,29 0,38 0,32 0,20 

Grêmio 0,46 0,16 0,19 0,16 0,16   0,43 0,15 0,18 0,15 0,15 

São Paulo 0,44 0,27 0,50 0,55 0,67   0,41 0,25 0,49 0,54 0,66 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

Quadro 2 – Índices de Liquidez Geral: 

                                   Liquidez Geral     
Clubes 2012 2013 2014 2015 2016 

Corinthians 1,06 1,06 0,98 0,92 1,17 

Cruzeiro 1,42 1,30 1,15 1,07 1,00 

Flamengo 0,51 0,46 0,53 0,64 0,84 

Grêmio 1,12 0,91 0,78 0,71 0,69 

São Paulo 1,65 1,79 1,17 1,08 1,08 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os índices de liquidez são caracterizados como:  

Liquidez Corrente onde analisa a capacidade dos clubes em cumprir suas 

obrigações com terceiros em curto prazo, onde são levados em consideração as 

contas do Ativo Circulante e Passivo Circulante, o quanto maior o índice melhor para 

o clube. 
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Liquidez Seca também analisa – se a capacidade dos clubes em cumprir suas 

obrigações com terceiros em curto prazo, também sendo utilizadas contas do Ativo 

Circulante e Passivo Circulante, porém são eliminados os estoques, que é uma conta 

que figura o Ativo Circulante, segue a mesma premissa quanto maior o índice melhor 

para o clube. 

Liquidez Geral analisa a capacidade do clube em cumprir suas obrigações com 

terceiros em longo prazo, sendo utilizadas as contas do Ativo Circulante, Ativo Não 

Circulante, Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, o quanto maior o índice 

melhor para o clube. Em sequência segue tabela 2 e 3 com os índices de estrutura de 

capital. 

 

Quadro 3 – Índices Estrutura de Capital: 

                        Participação Capitais de Terceiros   Comp. Do Endividamento 

Clubes 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016 
  % % % % %   % % % % % 

Corinthians 1760,25 1587,98 
-

5427,5 -1243,45 575,12   30,27 25,44 26,57 26,75 14,6 

Cruzeiro 235,82 334,36 680,12 1466,72 49687,28   44,87 57,78 61,77 43,53 45,48 

Flamengo -204,33 -186,16 
-

213,41 -281,54 -608,02   34,71 26,89 33,96 37,67 38,47 

Grêmio 800,01 -1142,22 
-

447,59 -345,46 -319,59   36,99 54,77 42,32 38,33 44,58 

São Paulo 152,96 126,39 585,83 1197,4 1186,49   63,15 59,82 37,15 38,61 35,54 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 4 – Índices de Estrutura de Capital: 

                                            Rentabilidade do PL      Rentabilidade do Ativo Total 

Clubes 2012 2013 2014 2015 2016   2012 2013 2014 2015 2016 
  % % % % %   % % % % % 

Corinthians 10,07 1,35 -354,32 -139,35 30,66   0,54 0,08 -8,62 -7,18 1,43 

Cruzeiro -24,49 -20,13 -48,26 -56,02 -177,08   -7,29 -5,25 -8,25 -5,14 -5,4 

Flamengo -14,73 -4,5 -15,64 -41,56 -89,29   -14,12 -5,11 14,96 28,9 31,75 

Grêmio 96,87 -8281,78 51,15 32,75 -25,12   10,76 -19,67 -9,48 -11,47 10,89 

São Paulo 0,37 9,99 -49,99 -62,05 1,01   0,15 4,2 -9,54 -6,93 0,08 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os índices de Estrutura de capital são definidos como: 

O índice Participação de Capitais de Terceiros indica qual porcentagem em que 

o clube depende de recursos adquiridos de terceiros, perante ao seu patrimônio 
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líquido, o quanto menor melhor para o clube. São utilizadas Passivo Circulante, 

Passivo não Circulante e Patrimônio Líquido. 

O índice Composição do Endividamento analisa em porcentagem o quanto o 

clube tem de obrigações em curto prazo em relação a todas suas obrigações com 

terceiros, quanto menor melhor, caracteriza uma maior folga nas obrigações 

contraídas pelo clube. São utilizadas Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. 

Rentabilidade do Ativo Total indica o resultado da aplicação dos ativos em 

relação aos lucros que estão gerando para o clube, quanto maior a porcentagem 

melhor.  

Rentabilidade do Patrimônio Líquido indica em percentual do superávit ou 

déficit com relação ao valor aplicado pelos acionistas, quanto maior o percentual 

positivo melhor. Em seguida tabela com a pontuação dos clubes. 

 

Quadro 5.0 – Pontuações dos Clubes:  

           L.C.             L.S             L.G.           P.C.T.   
Clubes 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 
Corinthians 8 10 10 10 8 8 10 10 10 8 4 6 6 6 10 4 6 2 2 10 
São Paulo 4 4 8 8 10 4 4 8 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 8 
Cruzeiro 10 8 4 6 6 10 8 4 6 6 8 8 8 8 6 8 8 8 8 6 
Flamengo 2 6 6 4 4 2 6 6 4 4 2 2 2 2 4 2 4 6 6 2 
Grêmio 6 2 2 2 2 6 2 2 2 2 6 4 4 4 2 6 2 4 4 4 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 5.1 – Pontuações dos Clubes: 

                C. E.                    R. PL       R. A. T.   TOTAL 

Corinthians 10 10 10 10 10 8 8 2 2 10 8 8 6 4 6 260 
São Paulo 2 2 6 4 8 6 10 4 4 8 6 10 2 6 4 246 
Cruzeiro 4 4 2 2 2 2 4 6 6 2 4 4 8 8 2 204 
Flamengo 8 8 8 8 6 4 6 8 8 4 2 6 10 10 10 182 
Grêmio 6 6 4 6 4 10 2 10 10 6 10 2 4 2 8 158 
  12 13 14 15 16 12 13 14 15 16 12 13 14 15 16   

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para comprovação dos dados apurados, foi criado um ranking dos clubes pelo 

seu desempenho econômico. Foi implantado critério de pontuação para os respectivos 

desempenhos, onde a apuração do resultado nos mostra Sport Club Corinthians 
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Paulista em 1º colocado totalizando 260 pontos, seguido de São Paulo Futebol Clube 

com 246 pontos, Cruzeiro Esporte Clube com 204 pontos, Clube de Regatas do 

Flamengo com 182 pontos e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense na última colocação 

com 158 pontos. 

 

3.1. DESEMPENHO NO RANKING DA CBF 

 

O ranking da CBF segue a premissa de pontuar os clubes somente nas 

competições que organizadas por ela própria, tendo exceções de bônus a serem 

aplicados para clubes participantes da Copa Libertadores que não participaram da 

Copa do Brasil até o ano de 2012, pois a partir de 2013 os clubes participantes da 

Copa Libertadores passaram a participar também da Copa do Brasil, esse bônus a 

ser aplicado corresponde a 400 pontos. Outra exceção de bônus é do clube campeão 

da Copa Sul-Americana não participante da Copa do Brasil até o ano de 2016 o bônus 

totalizando em 280 pontos a ser aplicado. A pontuação do Campeonato Brasileiro tem 

o 1º colocado com 800 pontos, 2º colocado com 80% do primeiro colocado totalizando 

640 pontos, 3º colocado com 75% totalizando 600 pontos, 4º colocado 70% 

totalizando 560 pontos, 5º colocado 69%, 6º colocado 68% seguindo assim até 54% 

do 20º colocado. A forma utilizada para a Copa do Brasil segue da seguinte forma: 

Clubes que chegam na primeira fase totalizam 15 pontos, segunda fase totalizam 25 

pontos, terceira fase 50 pontos, quarta fase 100 pontos, oitavas de final totalizam 200 

pontos, quartas de final totalizam 400 pontos, Semifinal totalizam 450 pontos, 2º 

colocado 480 pontos e o campeão 600 pontos.  

O ranking da CBF por se tratar de um ranking dinâmico, ou seja, um somatório 

dos pontos dos últimos 5 anos, onde os anos sofrem pesos aplicados para cada ano. 

Onde os pontos somados no ano vigente são multiplicados por 5 vezes, ano 

imediatamente anterior os pontos são multiplicados por 4 vezes, ano anterior por 3 

vezes, ano anterior por 2 vezes e o último ano por uma vez apenas. Assim mostramos 

a seguir na tabela 6.0 a pontuação dos clubes analisados. 
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Quadro 6.0 – Ranking CBF 2016: 

Ranking CBF 2016   
Clubes Pontos Colocação 
Grêmio 15.038 1º 

Corinthians 14.328 2º 

Cruzeiro 14.202 3º 

São Paulo 12.430 4º 

Flamengo 11.952 5º 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Quadro 6.1 – Quadro de Títulos: 

  Camp. Brasileiro   Copa do Brasil Libertadores Sul Americana 
Clubes           
Corinthians 2015     2012   
Cruzeiro 2013 2014       
Grêmio     2016     
Flamengo     2013     
São Paulo         2012 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O quadro de títulos nos apresenta os títulos ganhos pelos clubes Corinthians, 

que foi campeão brasileiro do ano de 2015 e campeão da libertadores no ano de 2012. 

Cruzeiro campeão brasileiro no ano de 2013 e 2014. Grêmio campeão da Copa do 

Brasil do ano de 2016. Flamengo campeão da Copa do Brasil no ano de 2013. São 

Paulo campeão da Copa Sul-Americana no ano de 2012.   

 

Em seguida quadro 7.0 comparando os desempenhos financeiros dos clubes 

brasileiros de futebol e seu desempenho perante o ranking anual da Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF). 

Quadro 7.0 – Desempenho financeiro versus Ranking da CBF: 

Desempenho Financeiro Desempenho Ranking CBF 
Clubes Pontos Colocação Clubes Pontos Colocação 

Corinthians 260 1º Grêmio 15.038 1º 
São Paulo 246 2º Corinthians 14.328 2º 
Cruzeiro 204 3º Cruzeiro 14.202 3º 
Flamengo 182 4º São Paulo 12.430 4º 

Grêmio 158 5º Flamengo 11.952 5º 
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Fonte: elaborado pelo autor 

 

Observa –se que o único clube que se manteve em ambas as posições foi 

Cruzeiro Esporte Clube quando comparados os desempenhos. O São Paulo Futebol 

Clube teve um bom desempenho financeiro porém não teve o mesmo resultado no 

ranking da CBF. O mesmo ocorreu com o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense que teve 

um excelente desempenho no ranking da CBF e não teve o mesmo desempenho 

financeiro. O Clube de Regatas do Flamengo teve uma queda de penúltimo colocado 

no desempenho financeiro para último colocado no ranking da CBF, tendo uma 

pequena variação. O mesmo ocorreu com o Sport Club Corinthians Paulista que de 

1º colocado no desempenho financeiro figurou a 2º posição no ranking da CBF. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa teve como objetivo comparar o desempenho financeiro com o 

desempenho do ranking de clubes da CBF, analisar se o clube de futebol bem 

estruturado financeiramente reflete esse desempenho para dentro de campo, sendo 

aplicado os índices de liquidez e índices de estrutura de capital em suas 

demonstrações contábeis no período de 2012 à 2016. O resultado da pesquisa 

mostrou quando os desempenhos são comparados. O São Paulo Futebol Clube teve 

um bom desempenho financeiro mas o mesmo não se repetiu no ranking da CBF. O 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense teve a mesma situação, teve uma excelente 

desempenho no ranking da CBF mas não repetiu o mesmo desempenho econômico 

– financeiro. Destacamos Sport Club Corinthians Paulista e Clube de Regatas do 

Flamengo que no ranking financeiro versus ranking CBF tiveram pouca variação de 

desempenho. Após analise constatou –se que entre os desempenhos analisados não 

tem relação. 

Portanto, conclui-se pelo resultado apurado que não existe relação entre 

estrutura financeira dos clubes de futebol brasileiros com o desempenho no ranking 

da CBF. 

O presente trabalho não teve como objetivo esgotar o tema, ficando aberto a 

futuras pesquisas. 
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