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ANÁLISE DA GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DE CLUBES DE 

FUTEBOL DA COPA DO NORDESTE DE 2014 A 2016  
 

 

RESUMO 

 

O principal esporte que se destaca por sua paixão e sua grande torcida, conhecido no mundo 

inteiro é o futebol. Uma das modalidades mais praticadas pelos brasileiros, gerando assim, 

grande demanda de profissionais para este esporte em todas as regiões. O futebol pelo seu 

grande potencial, tem gerado uma alta importância para a movimentação econômica do país, 

porém, de acordo com estudos realizados, o futebol tem históricos de gestões amadoras. Dessa 

maneira, este artigo tem como objetivo principal avaliar a situação econômico-financeira dos 

Clubes de Futebol do Nordeste, assim como seus modelos de gestão e a relação que há com o 

desempenho de seus jogadores e a classificação dos times. O foco desta pesquisa está, nos 

clubes Esporte Clube Bahia, Ceará Sporting Club, Clube Náutico Capibaribe, Sport Club do 

Recife, os quais participaram da Copa do Nordeste nos anos de 2014 a 2016, tendo o Clube 

Náutico a sua participação apenas em 2014 e 2015. A metodologia utilizada abordou um estudo 

quantitativo e qualitativo a partir de amostras documentais publicadas pelos clubes em seus 

sites oficiais, os quais foram analisados nesta pesquisa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Clubes de Futebol, Modelo de Gestão, Econômico-financeira, Copa 

do Nordeste.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Futebol tem uma curiosa história que já vem de uma longa data. Não há uma definição 

certa de quando realmente se teve início, mas conforme estudos sobre o tema, há indícios do 

jogo em civilizações antigas que se identificam com o futebol. Na China antiga, os chineses em 

treinamento militar, aplicavam o jogo, no qual a bola era a cabeça dos adversários mortos em 

combate (SILVA, 2016). Em outras partes do mundo também era possível encontrar jogos que 

que se identificaram o futebol, de acordo com Silva (2016), na Itália no período da idade média 

o jogo teve o nome de Gioco del calcio e foi proibido devido a tanta violência. Mas ao sair da 

Itália e chegar à Inglaterra, logo passou a ser desenvolvido com normas e regras que censuravam 

qualquer tipo de agressão. Na história moderna o futebol começou há cerca de 150 anos, quando 

ingleses começaram a formar clubes tendo como restrição a participação de negros e pobres, 

ficando estes permitidos somente a assistir as competições.      

A história do futebol no Brasil começou em 1894, quando o brasileiro Charles Miller 

que morou na Inglaterra desde os dez anos de idade, onde conheceu e se apaixonou pelo futebol, 

voltou ao Brasil trazendo com si, duas bolas, um livro contendo as regras do jogo um uniforme 

e par de chuteiras e uma bomba para encher a bola. (MILLS, 2005) 
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Nos dias atuais, o futebol tem ganhado cada vez mais espaço no mundo todo com 

grandes profissionais, sem preconceito de etnia, religião, gênero ou situação financeira. O 

futebol tornou-se um esporte popular, praticado por milhares de pessoas que procuram se 

profissionalizar através de escolas especializadas, podendo ter início ainda na infância. 

Grandes investimentos são feitos em profissionalizações de jogadores para a formação 

de equipes e competições. Atualmente, o futebol é visto bem mais que apenas um jogo, bem 

mais que um entretenimento ou um hobby, de acordo com Silva (2013, apud GUABIROBA, 

CASTRO e CARVALHO, 2015, p. 2), são empresas com um alto investimento, altos lucros e 

acima de tudo, altas dívidas.  

Apesar de apresentar uma receita bastante alta decorrente de bilheterias, mensalidades 

de associados, venda de jogadores, dentre outros recursos, mesmo assim ainda há uma 

deficiência no qual implica grandemente no aumento de dívidas comprometendo fortemente o 

crescimento do clube. De acordo com Santos (2011, p.1), 

 

 

O futebol passou a ser tratado como um produto ou ativo a ser explorado 

economicamente, onde a prioridade por resultados financeiros torna-se o objetivo 

principal dos clubes em detrimento de valores e tradições, impulsionado por uma 

sociedade consumista decorrente da paixão pelo futebol e, principalmente, por 

parceiros que buscam vantagens econômicas. Surge, então, o fenômeno denominado 

empresarização que é caracterizado pela crescente influência que as empresas ou que 

a lógica empresarial exerce sobre as demais organizações, dentre elas os clubes de 

futebol. (SANTOS, 2011, p.1) 

 

 

Portanto, uma gestão de qualidade profissional se faz necessária para um bom 

desempenho no cumprimento de suas obrigações financeiras, trazendo como consequência 

efeitos positivos e o bom desempenho de seus jogadores em campo. No Brasil existem níveis 

de classificações de campeonatos de todos os clubes começando pelos estaduais, regionais, 

nacionais e chegando por fim no internacional, no confronto de clubes de cada continente, no 

auge de cada clube envolvido. Por último a ser citado, mas, sendo o mais importante e principal 

campeonato no mundo do futebol, a copa do mundo, que são os países que mais se destacam.  

No Nordeste, poucos clubes se destacam, onde alguns deles conseguem mudar de série, 

tendo como vantagem para os jogadores sua valorização do passe e aumento de salário, dentre 

outros benefícios como o “bicho” que é uma premiação voltada para os jogadores por partida e 

até ganhos de campeonatos, onde há incentivos por cada vitória alcançada.  

Diante deste contexto, busca-se responder ao seguinte problema de pesquisa: Existe 

relação entre a situação econômico financeira e o desempenho dos clubes de futebol? onde há 
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a hipótese de que a situação financeira dos clubes de futebol do Nordeste é desfavorável e o seu 

baixo poder aquisitivo influencia em seus desempenhos. 

Logo, o objetivo deste artigo é evidenciar a gestão econômico-financeira de clubes de 

futebol do Nordeste no período de 2014, 2015 e 2016. E como objetivos específicos têm-se: (a) 

identificar os times que serão analisados e seu modelo de gestão; (b) definir os indicadores 

financeiros a serem utilizados e (c) analisar se a situação econômica e financeira dos times está 

relacionada com sua classificação no campeonato. 

O presente estudo se justifica por ser um tema de grande importância para a economia 

e por se tratar de empresas com grande movimentação financeira, no qual, para um 

administrador, ter o conhecimento de vários modelos de gestão é de grande importância para 

definir em como se portar no mercado, na tomada de decisões, como agir em situações adversas, 

dentre outros, onde a análise financeira mostrará a viabilidade da empresa ou até mesmo 

mostrar como melhorar a sua rentabilidade. É um tema bastante extenso onde pode-se abordar 

novos pontos em futuros estudos.  

O artigo está organizado da seguinte forma, além desta seção de caráter introdutório: a 

seção 2 apresenta os fundamentos teóricos; a seção 3 trata dos procedimentos metodológicos, 

na seção 4 é apresentada a análise investigada; a seção 5 trata das considerações finais do 

trabalho e por último são apresentadas as referências citadas no artigo. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MODELOS DE GESTÃO UTILIZADOS POR CLUBES DE FUTEBOL 

 

Gerir uma empresa significa planejar e colocar em prática um plano de ação, organizar, 

liderar e controlar, ou seja, é um grupo de ações compostas de estratégias pelas quais estão 

direcionadas aos resultados positivos e ao bom desenvolvimento da empresa. Hoje, muitas 

empresas, não somente os clubes de futebol, tem tido problemas em sua missão de 

gerenciamento acarretando deficiência na administração, principalmente no que diz respeito a 

finanças, que de acordo com Marques (2014, p. 15) em sua tese de doutorado, afirma que “as 

dificuldades vão desde a insolvência provocada pelo excesso de endividamento até o 

envolvimento em questões judiciais devido a práticas ilegais”. 

Já em seu artigo, Rocco Junior (2007, p. 55) afirma que,  
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Grande parte das nossas principais agrem iações futebolísticas é administrada pela 

figura típica do “cartola”, que são sócios de clubes que alternam entre sua vida 

profissional de empresários, empreendedores ou profissionais liberais e a de 

“gestores” de esporte. Essa forma de gerenciamento voluntária e incipiente é 

incompatível com a complexidade econômica e financeira do futebol atualmente.   

 

 

Ao passar de amador para profissional, o futebol brasileiro tem sido regulado por leis, 

no qual afirmam Amorim Filho e Silva (2012), 

 

 

Em 1976 a Lei do Passe (Lei nº 6.354/76), garantia aos clubes usufruir o direito 

econômico sobre os atletas, em 1993 a Lei Zico (Lei nº 8.672/93) possibilitou aos 

clubes o gerenciamento por entidades com fins lucrativos, em 1998 a Lei Pelé (Lei nº 

9.615/98) obrigou os clubes a tornarem-se empresas, onde uma de suas 

regulamentações foi a extinção do passe. (AMORIM FILHO; SILVA, 2012). 

 

 

Diante deste cenário, a partir das legislações vigentes, as empresas futebolísticas 

passaram a ter mudanças em algumas agremiações do país, contudo, ainda existiam clubes que 

conviviam com sua administração amadora (ROCCO JUNIOR, 2007).  

Atualmente existem vários modelos de gestão, porém, os mais utilizados pelos clubes 

de futebol segundo Guabiroba, Castro e Carvalho (2015, p. 2), são três: Modelo de gestão 

Associativa, Privada e Mista, no qual, o primeiro modelo é o mais utilizado aqui no Brasil, por 

se tratar de entidades sem pretensão de lucro e sim com foco no ganho patrimonial, onde o 

clube é administrado por seus próprios sócios, no qual a comissão é formada por meio de 

votação. 

Essa é uma gestão, conforme afirmam os autores citados, que é formada por um grupo 

de pessoas responsáveis pelas decisões a serem tomadas. Este modelo pode ser comparado 

exatamente ao modelo citado mais acima por Rocco Junior (2007), onde sócios de clubes 

alternam entre as suas profissões e as de gestores de esporte, onde o foco é apenas o ganho 

patrimonial. Os outros dois modelos de gestão mencionados por Guabiroba, Castro e Carvalho 

(2015), o Privado é pouco utilizado por ser administrado como uma empresa que tem como 

objetivo, o lucro. Já o Misto, há um vínculo entre empresas e associados do clube, no qual são 

responsáveis pelas tomadas de decisões. Este modelo também é pouco utilizado aqui no Brasil. 

 

 

2.2 INDICADORES E MEDIDAS DE DESEMPENHO FINANCEIRO 
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Ao se ouvir falar em futebol, o que vem à mente são partidas de jogos e competições, 

mas o futebol nos dias atuais, conforme Santos (2011, p. 1) afirma em seu artigo, o futebol “é 

visto como um componente presente e importante na sociedade brasileira e tido como um dos 

elementos de identidade nacional que passou a ser visto como uma fonte geradora de recursos 

financeiros ainda a ser explorada.” (SANTOS, 2011), mas ao afirmar isso, o autor confirma que 

o futebol é tão importante para a sociedade, quanto para a economia do País, porém com poucos 

estudos sobre um assunto que se caracteriza tão relevante no mundo todo. 

De acordo com Dantas e Boente (2012, p. 105), vimos que: 

 

 

As entidades de futebol, em sua maioria, são associações sem fins lucrativos. Seu 

objetivo principal é a formação de bons times que possam conquistar títulos e, com a 

utilização da imagem gerada pelos jogadores, arrecadar maiores montantes de 

patrocínio e de bilheteria. Grande parte de seus recursos é investida no departamento 

do futebol, principalmente na compra e no pagamento dos salários dos jogadores.  

 

 

Portanto, a grande movimentação das receitas dos clubes de futebol tem uma única 

finalidade, a de se tornar um time com boas referências por consequência de treinamentos 

profissionalizantes e desempenho dos jogadores. Segundo ainda os mesmos autores, 

 

 
Quanto maior o investimento em jogadores de qualidade, maior é a probabilidade de 

um time de futebol arrecadar mais receitas e conquistar títulos. Porém, o mercado do 

futebol detém um risco maior do que outros setores do mercado, por envolver pessoas 

como seu principal ativo, que é o caso dos jogadores. Existe uma possibilidade de que 

o alto investimento possa não vir a gerar benefícios. (DANTAS E BOENTE, 2012, p. 

104) 

 
 

Dessa forma, é interessante saber que, os clubes de futebol têm inúmeros gastos, mas 

para que se tenha sucesso em uma gestão como esta, os recursos adquiridos por estes clubes 

deverão ser alocados de forma correta e equilibrada. E a partir da análise econômica/financeira 

de cada time será feita uma análise comparativa da evolução dos mesmos.  

Analisar significa estudar ou explorar algo em detalhes, conforme afirma Santos (2011, 

p. 4), “a análise das demonstrações contábeis é fundamental para que uma determinada empresa 

possa ser avaliada em relação à sua gestão, principalmente pelos usuários externos [...]”, ou 

seja, usuários que tenham interesse de informações de caráter público, fiscais ou até mesmo os 

próprios associados dos clubes.  A análise através de indicadores econômicos e financeiros, 

pode dizer muito sobre como anda a situação de uma empresa a partir de seus demonstrativos 

e balanços patrimoniais.  
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Os Indicadores são uma forma de saber se está acontecendo algo de errado com o que 

foi planejado pela empresa, e dessa forma alertar quanto ao caminho certo. Uma empresa 

administrada sem indicadores, pode até ser que chegue a bater sua meta, mas seria uma questão 

de sorte, pois seria como caminhar no escuro e encontrar a porta de saída sem ter esbarrado em 

nenhum obstáculo. Guabiroba, Castro e Carvalho (2015, p. 3), afirmam que: 

 

 

Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de 

monitoramento e avaliação das organizações, pois permitem acompanhar o alcance 

das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e 

necessidades de mudança. (GUABIROBA, CASTRO E CARVALHO, 2015). 

 

 

Dentre os vários tipos de indicadores existentes e observáveis, serão utilizados os 

principais indicadores financeiros e medidas de desempenhos, assim como suas fórmulas, que 

trarão uma descrição clara da situação financeira e o desempenho dos clubes, conforme está 

indicado abaixo no quadro 1.  

 

Quadro 1 – Indicadores Financeiros, Medidas de Desempenho e suas Fórmulas 

 

Indicadores Medidas de desempenho Fórmulas 

Faturamento (a) Liquidez Corrente  (d/h) 

Lucro Líquido (b) Giro do Ativo Total  (a/c) 

Ativo Total (c) Endividamento Geral  ((g-f)/c) 

Ativo Circulante (d) Índice de Composição do Endividamento   (h/g) 

Ativo Não-Circulante (e) Retorno do Ativo  (b/c) 

Patrimônio Líquido (f) Retorno do Capital Próprio  (b/f) 

Passivo Total (g) Margem de Lucro Líquido   (b/a) 

Passivo Circulante (h)   

Passivo Não-Circulante (i)   
Fonte: Os autores (2017) 

 

Mensurar o desempenho organizacional é uma estratégia que através de indicadores é 

possível visualizar o grau do sucesso ou insucesso da empresa. Conforme as teorias 

administrativas e contábeis, temos as seguintes formas de observar os indicadores: a Liquidez 

Corrente irá indicar o quanto uma organização tem disponível para amortizar suas obrigações, 

tendo o resultado > 1, há capital disponível para liquidação das obrigações, o resultado sendo 

= 1, há uma equivalência de igualdade entre direitos e obrigações e se o resultado for < 1, a 

empresa não dispõe de capital para saldar suas dívidas. Por sua vez, o Giro do Ativo Total, 

Indica a eficiência em que os ativos utilizados estão gerando venda. O resultado do cálculo 

permitirá saber o quanto a empresa movimentou do seu ativo para gerar vendas, ou seja, será o 

valor produzido por ano para cada real do ativo da empresa. 
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O Endividamento Geral indica o quanto o ativo da empresa já está comprometido com 

dívidas futuras de longo e curto prazo, como financiamentos por exemplo. O resultado é dado 

através de percentual. Já o Índice de Composição do Endividamento indica o quanto a empresa 

tem de dívidas a curto prazo, ou seja, dívidas com prazo de até um ano, como por exemplo, 

pagamentos a fornecedores. O resultado é dado através de percentual. 

Além dos acima citados, temos também o Retorno do Ativo que mede o quanto os ativos 

estão sendo eficientes em produzir vendas. O resultado é dado através de percentual, o Retorno 

do Capital Próprio que mensura o quanto a empresa consegue gerar com o capital investido. O 

resultado também é dado através de percentual e por fim, a Margem de Lucro Líquido que 

indica o quanto sobra do faturamento da empresa após as deduções. 

A partir desses recursos é possível explanar a situação financeira de uma organização, 

sendo uma forma de controlar os resultados e determinar metas com o intuito de indicar o 

caminho certo a ser seguido. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a realização do presente trabalho foi utilizado o universo e amostra da pesquisa de 

quatro times da Copa do Nordeste nos anos de 2014, 2015 e 2016. Tendo a coleta de seus dados 

através das demonstrações contábeis publicadas nos sites oficiais1 de cada time de futebol e o 

tratamento de dados foi realizado através do Excel.  

Pesquisa científica pode ser avaliada como um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo, que demanda um tratamento científico e se funda no caminho para se 

conhecer a realidade ou verdades parciais. Mais do que buscar verdades, pesquisar é encontrar 

respostas para as questões propostas, utilizando-se de metodologia. (LAKATOS; MARCONI, 

1992, p.43). 

Com base nas formas de pesquisa exposta por Lakatos, a metodologia aplicável no 

presente estudo foi agrupada em três categorias quanto à tipologia: pesquisa quanto aos 

objetivos, pesquisa quanto aos procedimentos e a pesquisa quanto à abordagem do problema.  

                                                           
1 Esporte Clube Bahia - http://www.esporteclubebahia.com.br;  
  Ceará Sporting Club - http://www.cearasc.com/home; 
  Clube Náutico Capibaribe: http://www.nautico-pe.com.br;  
  Sport Club do Recife: http://www.sportrecife.com.br  

http://www.esporteclubebahia.com.br/
http://www.cearasc.com/home
http://www.nautico-pe.com.br/
http://www.sportrecife.com.br/


8 
 

 

Quanto aos objetivos esta pesquisa classifica-se como uma pesquisa descritiva uma vez 

que busca delinear o comportamento econômico financeiro dos clubes de futebol. Já quanto aos 

procedimentos o presente estudo teve como base o planejamento da coleta e da análise dos 

dados através de pesquisa documental realizada a partir de documentos contábeis dos sites 

oficiais dos clubes estudados. Segundo Silva e Gricolo (2002, apud BEUREN, 2012 p. 89), 

 

 

A pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não receberam nenhuma análise 

aprofundada. Esse tipo de pesquisa visa, assim, selecionar, tratar e interpretar a 

informação bruta, buscando extrair dela algum sentido e introduzir lhe algum valor, 

podendo desse modo, contribuir com a comunidade cientifica a fim de que outros 

possam voltar a desempenhar futuramente o mesmo papel. (SILVA E GRICOLO, 

2002, apud BEUREN, 2012, p.89)  

 

 

Foram realizadas ainda através das demonstrações contábeis dos quatro clubes de 

futebol que participaram da Copa do Nordeste no período de 2014 a 2016, a pesquisa 

bibliográfica, que se caracteriza como qualitativa e quantitativa, pois permite que os resultados 

apresentem fatos de precisão tanto quantitativos quanto qualitativos. 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A copa do Nordeste trata-se de um campeonato entre clubes de futebol da região 

Nordeste do Brasil, tendo como participantes os times que se saíram melhor nas competições 

estaduais. De acordo com o Regulamento Específico da Competição – REC da Confederação 

Brasileira de Futebol – CBF, os times selecionados para as copas de 2014, 2015 e 2016 foram 

os que estavam em conformidade com os dois critérios técnicos de participação: Ter obtido a 

primeira ou a segunda classificação no seu campeonato estadual do ano anterior e Ter obtido a 

terceira classificação no seu campeonato estadual do ano anterior, tendo uma condição limitada 

às duas federações do nordeste melhor posicionadas no RNF- Ranking Nacional das Federações 

(CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DO FUTEBOL-CBF, 2014). 

Os times selecionados para esta pesquisa nos anos anteriormente citados são: 3 times 

que participaram consecutivamente das três competições e 1 que participou de duas delas, tendo 

todos eles seus demonstrativos disponibilizados em seus sites oficiais, critérios base para esta 

pesquisa, conforme é apresentado em destaque no quadro 2. Os demais times participantes não 

entraram na pesquisa por não conter os critérios definidos como base para esta pesquisa.   
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Quadro 2 – Clubes de Futebol referentes a Copa do Nordeste de 2014 a 2016 e suas classificações 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

2016 

1° Sport 1° Ceará  1° Santa Cruz 

2° Ceará 2° Bahia 2° Campinense 

3° América de Natal 3° Vitória 3° Bahia 

4° Santa Cruz 4° Sport 4° Sport 

5° CSA 5° Fortaleza 5° Ceará 

6° CRB 6° América de Natal 6° Salgueiro 

7° Vitória 7° Salgueiro 7° CRB 

8° Guarany de Sobral 8° Campinense 8° Fortaleza 

9° Bahia 9° Náutico 9° Sampaio Corrêa 

10° Potiguar de Mossoró 10° River-PI 10° Vitória da Conquista 

11° Náutico 11° Coruripe 11° América de Natal 

12° Sergipe 12° CRB 12° Coruripe 

13° Botafogo-PB 13° Moto Club 13° River-PI 

14° Treze 14° Sampaio Corrêa 14° Estanciano 

15° Confiança 15° Globo 15° Botafogo-PB 

16° Vitória da Conquista 16° Confiança 16° ABC 

 17° Piauí 17° Imperatriz 

18° Serrano 18° Confiança 

19° Socorrense 19° Juazeirense 

20° Botafogo-PB 20° Flamengo-PI 
Fonte: Os autores (2017) 

 

A seleção dos clubes para este estudo se deu pela acessibilidade de informações contidas 

em seus documentos contábeis necessárias para a análise, documentos estes, retirados dos sites 

oficiais, assim como seus devidos Estatutos e Regulamentos por serem documentos de 

procedência. A pesquisa poderia ter tido uma abrangência maior de clubes, porém, a maioria 

dos clubes não disponibilizaram seus documentos contábeis, o que impossibilitou a coleta de 

dados. 

 

 

4.1 OS CLUBES E SEU MODELO DE GESTÃO 

 

A partir das informações coletadas através dos Estatutos e Demonstrativos disponíveis 

em seus devidos sites, foi possível identificar o modelo de gestão utilizada pelos clubes, assim 

como o faturamento anual, tendo a indisponibilidade de informações no ano de 2014 dos clubes 

Ceará e Sport.  

 
Quadro 3 – Faturamento e Modelo de Gestão dos Clubes de Futebol que participaram da Copa 

do Nordeste de 2014 a 2016, selecionados para pesquisa 
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Estado 

 

Clube de 

Futebol 

 

Modelo de 

Gestão 

Faturamento 

2014 2015 2016 

BA Bahia Associativa 79.485.220,00 89.329.298,00 120.708.842,96 

CE Ceará Associativa Não informado 29.590.400,00   28.456.481,18 

PE Náutico Associativa 15.874.513,00 18.414.086,00   16.723.513,00 

PE Sport Associativa Não informado 68.753.602,00 108.248.287,00 
Fonte: Os autores (2017) 

 

 

4.2 ANÁLISE DOS INDICADORES E MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 

Os Indicadores financeiros têm como objetivo, averiguar como anda a situação 

financeira de uma organização de forma a controlar uma possível mudança que esteja a 

acontecer no planejamento determinado. 

A partir dos demonstrativos e balanços financeiros disponíveis nos sites dos 

determinados clubes, foi possível coletar dados que mostram a situação financeira de cada um, 

sendo estes essenciais para definir os indicadores que foram utilizados no cálculo das medidas 

de desempenho, informações estas descritas nos quadros a seguir, onde a cada dois quadros é 

possível visualizar informações individuais de cada clube, tendo o primeiro quadro, 

informações as quais deram base as medidas de desempenho expostas no segundo. 

 

 

4.2.1  ESPORTE CLUBE BAHIA 

 

O Esporte Clube Bahia foi fundado em 1ª de janeiro de 1931, com o slogan “Nascido 

para vencer”, onde estavam presentes profissionais liberais, funcionários públicos, jornalistas, 

microempresários e estudantes.  O médico Waldemar Costa foi o primeiro presidente do clube.  

O clube passou a existir legalmente, após a publicação do Estatuto no Diário Oficial da Bahia, 

em 16 de janeiro do mesmo ano. Sua primeira partida aconteceu em 1º de março de 1931. 

Atualmente, o clube conta com 2 títulos Brasileiros, 7 Regionais e 46 Estaduais.  

 

Quadro 4 - Definição dos Indicadores Financeiros dos Clubes de Futebol de 2014 a 2016 do 

Esporte Clube Bahia. 

 

Indicadores 
ESPORTE CLUBE BAHIA 

2014 2015 2016 
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Faturamento (a)  R$    79.485.220,00   R$    83.749.600,00   R$  120.708.842,96  

Lucro Liquido (b)  R$      6.925.313,00   R$    34.153.981,00   R$    21.809.840,98  

Ativo Total (c )  R$    36.174.005,00   R$    77.129.477,00   R$  115.017.000,00  

Ativo Circulante (d)  R$    13.743.359,00   R$    33.141.465,00   R$    46.116.000,00  

Ativo Não Circulante (e)  R$    22.430.413,00   R$    43.988.012,00   R$    68.901.000,00  

Patrimônio Líquido (f) -R$  164.435.886,00  -R$  139.412.678,00  -R$    99.332.000,00  

Passivo Total (g)  R$    36.174.005,00   R$    77.129.477,00   R$  115.017.000,00  

Passivo Circulante (h)  R$    54.362.521,00   R$    37.887.155,00   R$    63.521.000,00  

Passivo Não Circulante (i)  R$  146.247.152,00   R$  178.655.000,00   R$  150.828.000,00  
Fonte: Os autores (2017) 

 
Quadro 5 - Definição das Medidas de desempenho dos Clubes de Futebol de 2014 a 2016 do 

Esporte Clube Bahia. 

 

Medidas de Desempenho 
ESPORTE CLUBE BAHIA 

2014 2015 2016 

Liquidez Corrente (d/h) 0,2528 0,8747 0,7260 

Giro do Ativo total (a/c) 2,1973 1,0858 1,0495 

Endividamento Geral ((g-f)/c) 555% 281% 186% 

Índice do Endividamento (h/g) 150% 49% 55% 

Retorno do Ativo (b/c) 19% 44% 44% 

Retorno do Capital Próprio (b/f) -4% -24% -24% 

Margem do Lucro Líquido (b/a) 8,7127 40,7811 18,0681 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Através dos quadros 4 e 5, os quais apresentam indicadores e medidas de desempenho 

do Esporte Clube Bahia, foi possível observar a partir do indicador de liquidez corrente que o 

clube Bahia teve dificuldades para liquidar suas obrigações durante os 3 anos, tendo em 2014, 

uma melhor eficiência na utilização de seus ativos, porém ainda no mesmo ano, demonstrou 

um alto endividamento geral, tendo uma melhora nos anos seguintes, onde o retorno do ativo 

mostra que houve uma eficiência no decorrer dos anos e estabilizou em 2016. Com uma 

rentabilidade baixa, a sua margem de lucro foi baixa em 2014, aumentou em 2015, mas em 

2016 voltou a diminuir. 

 

 

4.2.2  CEARÁ SPORTING CLUB 

 

A ideia de fundar o Ceará Sporting Club teve início em 2 de junho de 1914, quando um 

grupo de jovens empolgados reuniram-se e providenciaram a Ata de fundação do clube, tendo 

como nome inicial, Rio Branco Foot-Ball Club. 24 pessoas participaram do encontro que, por 
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unanimidade, escolheram Gilberto Gurgel como presidente. Um ano após a fundação do Clube, 

houve uma assembleia geral, na qual se reuniram com dois objetivos: escolher um novo nome 

para a equipe e eleger a nova diretoria. Por consenso, o clube passou a se chamar Ceará Sporting 

Club. Atualmente, possui 44 títulos estaduais, 5 regionais e 1 brasileiro. 

 

Quadro 6 - Definição dos Indicadores Financeiros dos Clubes de Futebol de 2014 a 2016 do Ceará 

Sporting Club 

 

Indicadores 
CEARÁ SPORTING CLUB 

2014 2015 2016 

Faturamento (a)   Não disponível   R$       29.590.400,00   R$    28.456.481,18  

Lucro Liquido (b)   Não disponível   R$           738.102,00   R$         500.334,75  

Ativo Total (c )   Não disponível   R$        4.372.272,02   R$      7.080.936,57  

Ativo Circulante (d)   Não disponível   R$        1.144.794,12   R$      1.301.309,64  

Ativo Não Circulante (e)   Não disponível   R$        3.227.477,90   R$      5.779.626,93  

Patrimônio Líquido (f)   Não disponível   R$        6.479.516,86   R$      5.608.346,06  

Passivo Total (g)   Não disponível   R$        4.372.272,02   R$      7.080.936,57  

Passivo Circulante (h)   Não disponível   R$        3.671.407,16   R$      5.437.702,31  

Passivo Não Circulante (i)   Não disponível   R$        7.180.381,72   R$      7.251.580,32  
Fonte: Os autores (2017) 

 

Quadro 7 - Definição das Medidas de desempenho dos Clubes de Futebol de 2014 a 2016 do Ceará 

Sporting Club 

 

Medidas de Desempenho 
CEARÁ SPORTING CLUB 

2014 2015 2016 

Liquidez Corrente (d/h)   Não disponível  0,3118 0,2393 

Giro do Ativo total (a/c)   Não disponível  6,7677 4,0187 

Endividamento Geral ((g-f)/c)   Não disponível  -48% 21% 

Índice do Endividamento (h/g)   Não disponível  84% 77% 

Retorno do Ativo (b/c)   Não disponível  17% 7% 

Retorno do Capital Próprio (b/f)   Não disponível  11% 9% 

Margem do Lucro Líquido (b/a)   Não disponível  2,4944 1,7582 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Os quadros 6 e 7 apresentam indicadores e medidas de desempenho do Ceará Sporting 

Club, onde não foi possível fazer a análise do ano de 2014, por motivo de indisponibilidade de 

dados para este exercício. O indicador de liquidez corrente do clube Ceará também mostrou 

dificuldades na liquidação das obrigações em 2015 e 2016. Em 2015, obteve uma melhor 

eficiência na utilização de seus ativos, tendo um endividamento geral maior em 2016. No 

retorno do ativo mostra que em 2015 houve um ganho referente aos investimentos, mas, em 
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2016 houve uma queda no percentual. Com um desempenho financeiro razoável, a sua margem 

de lucro foi baixa em 2016, comparado ao ano de 2015. 

 

 

4.2.3  CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE 

 

O Clube Náutico Capibaribe, já existia desde 1898, porém sua fundação só foi oficializada 

em 07 de abril de 1901, quando dois grupos adversários de remadores resolveram unir forças, 

criando uma só sociedade. Praticantes de remo, o grupo participava de torneios no Rio 

Capibaribe, tendo o futebol como uma atividade secundária. Seu nome inicial era Recreio 

Fluvial, decorrente da pratica do esporte, mas acabou se consolidando como Clube Náutico 

Capibaribe. Somente em 1905, o clube veio a entrar em campo, mas só em 1907 houve o 

primeiro confronto oficial. Sua profissionalização veio a partir de 1930, onde em 1934, ganhou 

o seu primeiro título. Atualmente, possui 21 títulos estaduais e foi vice-campeão no 

Campeonato Brasileiro de 1967. 

 
Quadro 8 - Definição dos Indicadores Financeiros dos Clubes de Futebol de 2014 a 2016 do Clube 

Náutico Capibaribe   

 

Indicadores 
CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE 

2014 2015 2016 

Faturamento (a)  R$     15.874.513,00   R$    18.414.086,00   R$    16.723.513,00  

Lucro Liquido (b) -R$    13.346.684,00  -R$    11.071.601,00  -R$      4.608.166,00  

Ativo Total (c )  R$   179.424.725,00   R$  180.425.958,00   R$   182.267.913,00  

Ativo Circulante (d)  R$         998.421,00   R$      1.601.581,00   R$         774.220,00  

Ativo Não Circulante (e)  R$   178.426.304,00   R$  178.824.377,00   R$   181.493.693,00  

Patrimônio Líquido (f)  R$     42.060.153,00   R$    31.158.511,00   R$    26.628.369,00  

Passivo Total (g)  R$   179.424.725,00   R$  180.425.958,00   R$   182.267.913,00  

Passivo Circulante (h)  R$   100.109.819,00   R$  114.602.029,00   R$    91.416.562,00  

Passivo Não Circulante (i)  R$     37.254.753,00   R$    34.665.418,00   R$    64.222.982,00  
Fonte: Os autores (2017) 

 
Quadro 9 - Definição das Medidas de desempenho dos Clubes de Futebol de 2014 a 2016 do Clube 

Náutico Capibaribe   

 

Medidas de Desempenho 
CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE 

2014 2015 2016 

Liquidez Corrente (d/h) 0,0100 0,0140 0,0085 

Giro do Ativo total (a/c) 0,0885 0,1021 0,0918 

Endividamento Geral ((g-f)/c) 77% 83% 85% 

Índice do Endividamento (h/g) 56% 64% 50% 
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Retorno do Ativo (b/c) -7% -6% -3% 

Retorno do Capital Próprio (b/f) -32% -36% -17% 

Margem do Lucro Líquido (b/a) -84,0762 -60,1257 -27,5550 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Os quadros 8 e 9 apresentam indicadores e medidas de desempenho do Clube Náutico 

Capibaribe, que mostra o indicador de liquidez corrente que durante os 3 anos foi possível 

observar dificuldades na liquidação das obrigações, em 2015 obteve uma melhor eficiência na 

utilização de seus ativos, tendo um endividamento geral maior em 2016. No retorno do ativo e 

demais indicadores finais não houve ganhos por capital investido e nem retorno do capital 

próprio. A margem de lucro líquido permaneceu negativa durante os 3 anos. 

 

 

4.2.4  SPORT CLUB DO RECIFE 

 

Fundado em 13 de maio de 1905, com um total de 67 torcedores como fundadores. Em 

1937 na inauguração de sua sede, ganhou o seu primeiro jogo em casa. Atualmente, possui 3 

títulos Nacionais, 4 Regionais e 56 Estaduais. 

 

Quadro 10 - Definição dos Indicadores Financeiros dos Clubes de Futebol de 2014 a 2016 do Sport 

Club do Recife 

 

Indicadores 
SPORT CLUB DO RECIFE 

2014 2015 2016 

Faturamento (a)   Não disponível   R$     68.753.602,00   R$    108.248.287,00  

Lucro Liquido (b)   Não disponível  -R$     26.528.983,00  -R$          566.411,00  

Ativo Total (c )   Não disponível   R$   191.335.610,00   R$    192.657.186,00  

Ativo Circulante (d)   Não disponível   R$     27.013.131,00   R$     10.487.379,00  

Ativo Não Circulante (e)   Não disponível   R$   164.322.479,00   R$    182.169.807,00  

Patrimônio Líquido (f)   Não disponível   R$   149.469.513,00   R$    149.469.513,00  

Passivo Total (g)   Não disponível   R$   191.335.610,00   R$    192.657.186,00  

Passivo Circulante (h)   Não disponível   R$     44.600.491,00   R$     30.454.614,00  

Passivo Não Circulante (i)   Não disponível   R$     79.567.086,00   R$     94.625.665,00  
Fonte: Os autores (2017) 

 
Quadro 11 - Definição das Medidas de desempenho dos Clubes de Futebol de 2014 a 2016 do Sport 

Club do Recife 

 

Medidas de Desempenho 
SPORT CLUB DO RECIFE 

2014 2015 2016 

Liquidez Corrente (d/h)   Não disponível  0,6057 0,3444 

Giro do Ativo total (a/c)   Não disponível  0,3593 0,5619 
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Endividamento Geral ((g-f)/c)   Não disponível  22% 22% 

Índice do Endividamento (h/g)   Não disponível  23% 16% 

Retorno do Ativo (b/c)   Não disponível  -14% 0% 

Retorno do Capital Próprio (b/f)   Não disponível  -18% 0% 

Margem do Lucro Líquido (b/a)   Não disponível  -38,5856 -0,5233 
Fonte: Os autores (2017) 

 

Os quadros 10 e 11 apresentam indicadores e medidas de desempenho do Sport Club do 

Recife, onde não foi possível a análise dos dados referente ao exercício de 2014 por não se 

encontrar disponível tais demonstrativos e balanços financeiros. No indicador de liquidez 

corrente que o Clube Sport também não conseguiu liquidar suas obrigações. Em 2016 obteve 

uma melhor eficiência na utilização de seus ativos, tendo um endividamento geral estável nos 

anos. No retorno do ativo e demais indicadores finais não houve ganhos por capital investido e 

nem retorno do capital próprio. A margem de lucro líquido permaneceu negativa nos 2 anos. 

 

 

4.3  SITUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA X DESEMPENHO DOS CLUBES DE 

FUTEBOL 

 

A análise dos dados se deu a partir de documentos publicados nos respectivos sites dos 

Clubes de Futebol utilizados na pesquisa, onde à princípio, foi observado quais clubes poderiam 

participar da análise levando em conta a disponibilidade de documentos necessários como: 

Demonstrativos e Balanços Financeiros, assim como Estatutos e Regulamentos conforme 

descritos na legislação em vigor. 

Inicialmente foi formado um quadro com indicadores, medidas de desempenho e suas 

fórmulas que foram utilizados na análise. Em seguida foi elaborado mais um quadro com 

informações da quantidade total de clubes participantes das Copas do Nordeste no período de 

2014 a 2016 e logo em seguida um outro quadro contendo apenas os clubes selecionados para 

a análise. Neste terceiro quadro, já foi possível identificar o modelo de gestão de cada Clube, 

assim como o faturamento de cada um durante os três anos, exceto os Clubes Ceará e Sport que 

não disponibilizaram os relatórios referente ao exercício de 2014. 

Enfim, foi realizada a análise individualmente dos clubes onde cada indicador 

juntamente com as medidas de desempenho mostraram em números a situação financeira de 

cada clube descritos nos quadros de 4 a 11. 
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Nos quadros de 13 a 15, foram apresentadas as análises gerais dos indicadores e as 

classificações dos clubes nos três campeonatos. No quadro 13 que corresponde a análise geral 

referente a Copa do Nordeste de 2014, obteve-se informações de apenas dois clubes: Bahia e 

Náutico. Os clubes Sport e Ceará não disponibilizaram seus relatórios, por esse motivo não foi 

possível realizar a análise referente a esse exercício, contudo, os dois clubes foram os finalistas 

deste campeonato, tendo o Sport em 1° lugar e o Ceará em 2°.  Os clubes que ficaram em 9° e 

11° lugar, que são Bahia e Náutico respectivamente, onde suas análises mostram que na liquidez 

corrente houve um alto grau de endividamento dos clubes, onde pode-se observar também que 

o índice de liquidez corrente foi bastante baixo. 

Os quadros seguintes referem-se a 2015 e 2016 onde é possível identificar através dos 

indicadores que o Clube Ceará no qual foi campeão em 2015 e em 2016 ficou em 5° lugar, o 

seu desempenho financeiro obteve um endividamento geral mais baixo em 2016, comparado a 

2015 no qual foi campeão. Observou-se que nos três anos, todos os clubes obtiveram seus 

índices de liquidez abaixo de 1, ou seja, nenhum clube conseguiu capital suficiente para liquidar 

suas obrigações. 

O clube Bahia em 2015 subiu em sua colocação do 9° para o 2° lugar. É nítida a grande 

diferença do desempenho financeiro deste clube devido a sua colocação neste ano em evidencia. 

A maioria dos indicadores destacam uma melhora significativa no endividamento geral que 

obteve uma melhora de quase 50% relacionado ao ano anterior. No retorno do ativo e na 

margem de lucro também houve uma evolução, porém, ao comparar com a análise do ano de 

2016, foi observado que o Clube Bahia desceu em sua colocação de 2° para 3° lugar, obtendo 

assim uma queda em sua margem de lucro e o aumento em seu percentual de endividamento 

geral. 

O clube Sport se classificou em 4° lugar em 2015 e 2016, foi possível identificar uma 

pequena evolução nos indicadores de 2016, onde o giro do ativo melhorou um pouco, o índice 

de endividamento também teve seu percentual mais baixo e sua margem de lucro, apesar de ser 

negativa, também houve uma melhora. 

E por fim, o Náutico, que do 11° lugar em 2014 passou para o 9° lugar em 2015, foi 

identificado um pequeno aumento no endividamento geral e no índice de endividamento a curto 

prazo, o que é compreensível esse aumento, pois muitos clubes acabam se endividando mais e 

mais na compra de bons jogadores para conseguirem uma melhor colocação. Em 2016, o clube 

Naútico não foi selecionado para a Copa do Nordeste. 

 

Quadro 13 - Análise Geral dos Indicadores dos times em 2014 
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Clubes Classif. LQC GAT EG IE RA RC ML 

Sport 1° -- -- -- -- -- -- -- 

Ceará 2° -- -- -- -- -- -- -- 

Bahia 9° 0,2528 2,1973 555% 150% 19% -4% 8,7127 

Náutico 11° 0,0100 0,0885 77% 56% -7% -31% -84,0767 
Legenda: LQC – Liquidez Corrente; GAT – Giro do Ativo Total; EG – Endividamento Geral; IE – Índice do 

Endividamento; RA – Retorno do Ativo; RC – Retorno do Capital Próprio; ML – Margem do Lucro Líquido  

Fonte: Os autores (2017) 

 

Quadro 14  -  Análise Geral dos Indicadores dos times em 2015 

 

Clubes Classif. LQC GAT EG IE RA RC ML 

Ceará 1° 0,3118 6,7677 48% 84% 17% 11% 2,4944 

Bahia 2° 0,8747 1,0858 281% 49% 44% -24% 40,7811 

Sport 4° 0,6057 0,3593 22% 23% -14% -18% -38,5856 

Náutico 9° 0,0140 0,1021 83% 64% -6% -36% -60,1257 
Legenda: LQC – Liquidez Corrente; GAT – Giro do Ativo Total; EG – Endividamento Geral; IE – Índice do 

Endividamento; RA – Retorno do Ativo; RC – Retorno do Capital Próprio; ML – Margem do Lucro Líquido 

Fonte: Os autores (2017) 

 

Quadro 15  -  Análise Geral dos Indicadores dos times em 2016 

 

Clubes Classif. LQC GAT EG IE RA RC ML 

Bahia 3° 0,7260 1,0495 286% 55% 44% -24% 18,0681 

Sport 4° 0,3444 0,5619 22% 16% 0% 0% -0,5233 

Ceará 5° 0,2393 4,0187 21% 77% 7% 9% 1,7582 

Náutico -- 0,0085 0,0918 85% 50% -3% -17% -27,5550 
Legenda: LQC – Liquidez Corrente; GAT – Giro do Ativo Total; EG – Endividamento Geral; IE – Índice do 

Endividamento; RA – Retorno do Ativo; RC – Retorno do Capital Próprio; ML – Margem do Lucro Líquido 

Fonte: Os autores (2017) 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo, avaliar a situação econômico-financeira e o 

desempenho dos clubes de futebol em campo, tendo como foco os clubes que participaram da 

Copa do Nordeste, fazendo uma comparação nos anos de 2014, 2015 e 2016. 

No intuito de atingir o objetivo a que este estudo se propôs, foi feita uma análise 

financeira através de indicadores e medidas de desempenhos embasadas em relatórios contábeis 

divulgados pelos clubes em seus sites oficiais. 
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Após o tratamento dos dados coletados e feita a análise, pôde-se concluir que a resposta 

para o questionamento: Existe relação entre a situação econômico financeira e o desempenho 

dos clubes de futebol? é sim, pois existem fatores que contribuem para o bom ou mau 

desempenho em campo, um deles é a situação financeira de cada clube.  

É fundamental entender que a situação financeira dos clubes é o principal fato para se 

constatar o quanto os recursos financeiros disponíveis podem demonstrar o poder de 

investimento dos clubes para a contratação de novos jogadores, para a melhoria estrutural das 

categorias de bases, assim como as despesas fixas e variáveis das agremiações.  

Já, em relação ao desempenho dos clubes, pode-se dizer que existem variáveis de capital 

humano que são as escolhas feitas na contratação de jogadores que em algum outro clube se 

destacou mais em temporadas passadas e por algum motivo não demostrou o mesmo 

desempenho, nível dos campeonatos.    

No caso dos Clubes Ceará e Bahia, pode-se comparar que ao apresentar um bom 

desempenho em campo, sua situação econômico-financeira teve uma melhora, mas se o 

desempenho em campo foi mal, houve uma queda também nas finanças.  

Contudo, ao analisar o Sport e o Náutico, pôde-se observar que há um aumento no 

endividamento geral em 2015 onde teve uma melhor colocação na classificação, porém, o Clube 

Sport manteve seu endividamento geral estável, quando permaneceu no quarto lugar em 2015 

e 2016. 

Portanto, há sim uma relação das finanças no desempenho dos clubes de futebol por ser 

um fator primordial para qualquer organização, porém existem outros fatores que influenciam 

numa boa ou má colocação nos campeonatos por se tratar também de capital humano.  

Destarte, por ser um tema pouco abordado, existem poucas pesquisas sobre o assunto, 

apesar da grande importância deste esporte, contudo, há um leque de abordagens a serem feitas 

em futuras pesquisas na qual poderá ampliar o grau de conhecimento, não só da parte financeira, 

mas envolvendo outras áreas administrativas e outras séries de clubes. 
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