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SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS PRINCIPAIS TIMES DO FUTEBOL 
BRASILEIRO, SOB A ÓTICA DA ANÁLISE DAS 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 

 
RESUMO:  
O futebol começou de uma forma informal, mas logo caiu no gosto popular, tornando-se o 
futebol do espetáculo, assim começou a fase de arrecadações milionárias por parte dos clubes. 
Isso não impediu que os times apresentassem altos índices de endividamento e déficits no 
final do exercício. Por isso a relevância de se analisar os índices financeiros dos 12 principais 
times brasileiros de futebol, entre os anos de 2009 a 2017. Essa análise ocorreu através dos 
cálculos dos índices com base nas demonstrações contábeis, analisando de forma individual 
cada clube em relação à média geral de todos os clubes e por fim analisando os resultados de 
cada clube com o que a literatura propõe. A análise foi feita com os indicadores de liquidez: 
corrente, imediata, seca e geral; indicador de endividamento geral; indicadores de 
rentabilidade: giro do ativo e margem de lucro e fator de insolvência. O presente estudo se 
classifica como sendo uma pesquisa qualitativa exploratória, utilizando de pesquisa 
bibliográfica, coleta de dados, classificação do estudo, análise e interpretação de dados e a 
apresentação da organização. Os resultados apontam que os 12 clubes se encontram em uma 
situação de alto endividamento com poucos recursos para cumprir com suas obrigações e 
altamente dependentes de recursos de terceiros, demonstrando a necessidade da melhora na 
gestão dos clubes. A média geral dos índices dos clubes está insatisfatória, estando muito 
abaixo do que a literatura interpreta como indicado. 
Palavras-chave: Indicadores Financeiros. Clubes de Futebol. Demonstrações Contábeis. 
 
Área temática: ÁREA 2 – CONTABILIDADE PARA USUÁRIOS EXTERNOS 
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1 INTRODUÇÃO 

O futebol é uma paixão nacional, gerando interesse da grande maioria da 
população e por isso movimenta milhões, através de bilheteria, publicidade, negociação dos 
jogadores, entre outras fontes de renda. Sendo capaz de gerar muitas vagas de emprego, 
segundo Raschka et al. (2017) são realizadas cerca de 250 partidas em apenas um final de 
semana, envolvendo profissionais de todas as áreas, gerando empregos diretos e indiretos. Já 
os torcedores são de todos os níveis sociais e são eles que geram a renda dos times. Mas 
mesmo assim os gestores dos principais times de futebol brasileiro finalizam o ano com 
resultados financeiros negativos.  Conforme Grafietti et al. (2018) as receitas dos times 
crescem, mas os custos e despesas também continuam crescendo. E o pior que os 
investimentos não tem alteração e nem as dívidas, as mesmas são deixadas de lado, pois as 
receitas são utilizadas para pagar as contas correntes, não havendo uma preocupação por parte 
dos gestores em fazer um planejamento para o futuro. 

Dessa forma, faz-se necessário a implantação de análise de indicadores 
financeiros e patrimoniais para que a empresa saiba a situação atual e possa através desses 
dados tomar decisões para o futuro, deixando para trás esses resultados ruins e se organizando 
para fazer maiores investimentos. Segundo Mendes e Montibeler (2018) os indicadores de 
desempenho foram criados no intuito de melhorar o processo de tomada de decisões dos 
gestores, não sendo mais possível utilizar apenas as demonstrações contábeis. Utilizando 
alguns indicadores já é possível analisar de forma clara alguns pontos da empresa, como sua 
capacidade de pagamento, se a mesma é rentável e como andam suas dívidas. Além disso 
podemos verificar a possibilidade de falência da empresa. Segundo Hoffmann e Frey (2017 
apud Platt Neto, 2016) os índices de rentabilidade conseguem analisar a capacidade de 
geração de resultado dos ativos investidos na empresa. Já os índices de liquidez verificam as 
dívidas perante os ativos e por fim os índices de endividamento medem as dívidas. Já Bressan 
et al. (2004 apud Kanitz, 1978) afirma que uma empresa apresenta sinais de falência muito 
tempo antes da mesma ocorrer, mas que é possível prever aquelas que têm maior 
probabilidade de falência. 

Conforme Thiago et al. (2012), o futebol exerce importância na economia 
brasileira, além da paixão que o país tem pelo tema, por isso é bastante discutido pela 
imprensa nacional. O que mais chama atenção dos especialistas é o alto endividamento e 
problemas de governança, levando os times às crises financeiras como pode-se acompanhar 
ao longo dos anos. Por isso a relevância desse estudo, pois o mesmo tem como problema de 
pesquisa: Qual a situação financeira dos principais clubes brasileiros de futebol? Já os 
objetivos específicos do presente trabalho são: a) calcular os índices financeiros com base nas 
demonstrações contábeis, b) analisar individualmente os times em relação à média geral de 
todos os clubes, c) analisar individualmente os times em relação aos conceitos propostos pela 
literatura de análise de balanços.  

Esse estudo está estruturado em 5 tópicos. Na primeira parte encontra- se a 
introdução do trabalho. No segundo item, a fundamentação teórica que se divide em 4 partes: 
a) conceito básico dos indicadores, b) índices-padrão, c) contexto do desporto futebol e d) 
estudos prévios. Após é apresentada a metodologia utilizada na pesquisa. A análise dos 
resultados encontrados é apresentada no quarto item. E no quinto item são apresentadas as 
conclusões que foram obtidas através desse estudo. Terminada a introdução, a seguir será 
abordada a fundamentação teórica. 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesse tópico será abordado sobre os conceitos básicos dos indicadores, índices-
padrão, contexto do desporto futebol e estudos prévios. 
2.1 Conceitos Básicos dos Indicadores 
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A seguir serão apresentados os indicadores de liquidez, indicadores de 
endividamento, indicadores de rentabilidade e análise da previsão de falência. 
2.1.1 Indicadores de Liquidez 

Segundo Marion (2012), os indicadores de liquidez servem para medir a 
capacidade da empresa em saldar seus compromissos, considerando: longo prazo, curto prazo 
e prazo imediato. Já Iudícibus (2013) complementa falando que a posição de liquidez reflete o 
relacionamento entre fontes diferenciadas de capital, observando a necessidade de analisar 
com outros quocientes, se não perde sua significação. Os indicadores de liquidez são 
divididos em: liquidez corrente, liquidez imediata, liquidez seca e liquidez geral. A Liquidez 
Corrente, segundo Neto (2009), demonstra quanto existe do ativo circulante para cada R$1,00 
de dívida do passivo circulante. Quanto maior o índice, maior a capacidade da empresa em 
financiar as necessidades do seu capital de giro. Marion (2012) lembra que no ativo circulante 
temos o estoque que pode ter sua conversão em dinheiro mais lenta, interferindo 
financeiramente no curto prazo da empresa.  

A Liquidez Imediata, segundo Iudícibus (2013), demonstra o quanto a empresa 
dispõe para pagar imediatamente suas dívidas de curto prazo. Conforme Marion (2012) esse é 
um índice que não agrega muita informação, pois verifica o valor que a empresa possui 
disponível imediatamente para quitar dívidas do curto prazo, tendo vários vencimentos 
diferentes, como 5, 15 dias ou até mesmo 360 dias. A Liquidez Seca, segundo Iudícibus 
(2013), avalia a capacidade de pagamento da empresa de uma forma conservadora, pois 
elimina o estoque do cálculo, verificando a capacidade de pagamento da empresa no curto 
prazo. Marion (2012) salienta que os bancos gostam muito desse índice, pois elimina o 
estoque que é a conta mais manipulável no balanço, além disso o estoque pode se tornar 
obsoleto não sendo possível convertê-lo em dinheiro.  

A Liquidez Geral, segundo Marion (2012), evidencia a capacidade da empresa em 
pagar todas suas dívidas no curto e longo prazo, considerando o que converterá em dinheiro, 
com suas dívidas do mesmo período. Neto, (2009), diz que esse é um índice utilizado como 
segurança financeira, pois revela a capacidade da empresa em saldar seus compromissos.  
2.1.2 Indicadores de Endividamento 

Segundo Marion (2012), o indicador de endividamento nos informa se a empresa 
utiliza mais recursos próprios ou de terceiros. Essa tendência de utilização de recursos de 
terceiros é maior com os recursos que não geram para a empresa encargos financeiros, como 
fornecedores, impostos, encargos sociais, etc. Porém uma participação exagerada de capital de 
terceiros, deixa a empresa vulnerável a qualquer situação desfavorável que possa vir a 
acontecer.  

Para Iudícibus (2013), as empresas, mesmo necessitando da captação de recursos 
de terceiros, precisam avaliar os efeitos desse empréstimo, pois grande parte das empresas que 
vão à falência apresentam por um período relativamente longo, capital de terceiros elevados.  
2.1.3 Indicadores de Rentabilidade 

Segundo Marion (2009), os indicadores econômicos existem para verificar o 
potencial de vendas e a habilidade de gerar lucros, podendo uma empresa apresentar maior 
lucro que outra, porém isso não refletirá qual teve o maior retorno. Podendo ser empregado 
dois indicadores para auxiliar nessa informação: Giro do Ativo e Margem de Lucro. 

Para Marion (2012), o Giro do Ativo tem por finalidade demonstrar a eficiência 
que a empresa utiliza seus ativos, ou seja, quanto mais gerar em reais em suas vendas, de 
forma mais eficiente estão sendo utilizados os ativos. Apresentando como resultado a venda 
correspondente a X vezes do seu Ativo. A Margem de Lucro é conhecida como lucratividade, 
apresentando quantos centavos de lucro por real vendido, após a dedução de todas as despesas 
(inclusive o Imposto de Renda). Quanto maior, melhor.  
2.1.4 Análise da Previsão de Falência 
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Segundo Iudícibus (2013), Stephen C. Kanitz criou um termômetro da 
insolvência, com o objetivo de prever a falência das empresas, que consiste em relacionar 
alguns quocientes, atribuindo pesos aos mesmos, somando e subtraindo os valores assim 
obtidos. Se a soma resultar em um valor entre 0 e 7, a empresa estará na faixa de solvência, ou 
seja, não corre risco de falência; se recair entre 0 e -3, estará na zona de penumbra, ou seja, 
demanda certa cautela; e se cair na faixa de -3 e -7, estará na zona de insolvência, situação 
que pode levar a empresa a falência. 

Segundo Assis & Martins (2017 apud KANITZ, 1978), é impossível prever com 
100% de segurança que uma empresa irá falir, porém com o termômetro é possível prever 
quais empresas apresentarão dificuldades que possam resultar em uma falência. O criador do 
termômetro lembra que uma empresa mesmo em dificuldades financeiras, se bem 
administrada, poderá se recuperar da situação. 
2.2 Índices-padrão 

Indicadores econômico-financeiros buscam relacionar elementos afins constantes 
nas demonstrações contábeis, de modo a melhor extrair conclusões sobre a situação da 
empresa. São vários os indicadores úteis no processo de análise, sendo metodologicamente 
classificados nos seguintes grupos: liquidez, operacional, rentabilidade, endividamento e 
estrutura, análise de ações e geração de valor (NETO, 2009). 

A utilização de índices-padrão possibilita chegar-se a uma avaliação global da 
organização estudada, o que é extremamente útil nas decisões de crédito, principalmente nos 
casos em que os responsáveis por essas decisões não são especialistas em análise de balanços 
(MATARAZZO, 2008). De acordo com Marion (2012), a elaboração de índices-padrão em 
quartil é a metodologia que apresenta melhores resultados para uma boa análise de balanços, 
sendo que o objetivo principal da utilização desse tipo de índices é a comparação entre 
empresas que operam no mesmo ramo de atividade. 
2.2.1 Análise em Corte Transversal 

O meio em que as organizações atuam nos fornecem muitas informações 
importantes que devem ser utilizadas no processo decisório, como forma de diferencial 
competitivo. Uma boa análise econômico-financeira, considerando dados de empresas do 
mesmo ramo de atividade, pode ser determinante no alcance dos objetivos organizacionais.  

O método mais abrangente com relação a informações de índices financeiros se dá 
por meio da combinação de análises em corte transversal e em série temporal. Essa visão 
sistêmica permite avaliar a tendência do comportamento de um determinado índice em 
relação à tendência do setor (GITMAN, 2010). Ainda segundo o autor, a análise em corte 
transversal engloba a comparação dos índices financeiros de empresas distintas em um 
mesmo período no tempo. Muitas vezes os analistas buscam examinar o desempenho de uma 
empresa comparando-a com outras do mesmo setor. 
 2.3 Contexto do Desporto Futebol 

Conforme Caldas (1990), o Brasil conheceu o futebol através de Charles Miller, 
brasileiro de origem inglesa, que aos dez anos foi enviado à Inglaterra para estudar na terra 
dos seus pais, e, ao retornar a São Paulo em 1894, trouxe consigo uma bola de futebol. Ao 
voltar ao país, o mesmo se dedicou a difundir o esporte na comunidade inglesa que aqui vivia. 

Segundo Luz et al ( 2015 apud CALDAS, 1990), o desenvolvimento do futebol 
no Brasil teve três fases: o amadorismo, o profissionalismo marrom e o profissionalismo. 
Charles Miller, no período que ficou na Inglaterra, aprendeu técnicas, regras e adquiriu 
material necessário para a prática do esporte, predominantemente elitista inglesa. A partir 
desse fato teve início a fase do profissionalismo marrom, segundo Toledo (2000), após Bangu 
utilizar essa estratégia, outros times decidiram seguir o mesmo exemplo. Assim, O Clube de 
Regatas Vasco da Gama, em 1923, escalou negros e analfabetos para disputar o campeonato 
carioca. A fase profissional teve início em 1933, segundo Luz et al (2015). Devido aos países 
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da américa latina já possuírem seus times de futebol profissionais, os jogadores brasileiros 
começaram a sair do país para atuarem como profissionais. Conforme Bordieu (1983) o 
profissionalismo fez com que os jogadores perdessem poder, pois saíram da elite e agora se 
tratavam de pobres, negros e mulatos, recebendo salários compatíveis a de operários. 

Para Luz et al (2015) temos uma quarta fase do futebol, que é o futebol 
espetáculo. Nasceu com a copa de 1970, que marcou o início das transmissões esportivas em 
televisores a cores. Começou também a surgir a empresa futebol, que verificou possibilidades 
de arrecadar dinheiro além da bilheteria, fazendo com que os times de futebol arrecadassem 
maiores receitas, podendo investir em melhores jogadores, tornando os times mais 
competitivos. 
2.4 Estudos Prévios 

Para Santos et al (2010 apud PAVODEZE, 2000), o sistema de informações 
gerenciais é o processo de transformar dados em informações que são utilizadas no processo 
decisório da empresa.  Nakamura (2015), o autor faz uma análise dos clubes de futebol do 
ponto de vista de governança e gestão, demonstrando medidas e adoções práticas para que os 
clubes brasileiros possam se tornar competitivos.  

No estudo de Rezende e Dalmácio (2015), que teve como objetivo analisar o grau 
de aderência dos atributos de governança corporativa e seus respectivos níveis de 
performance: esportiva e financeira, foram levados em consideração para o estudo 27 clubes, 
das séries A, B e C, entre os períodos de 2007 e 2008. Já os autores Santos, Dani e Hein 
(2016) fizeram uma relação dos rankings formados pela CBF e indicadores financeiros dos 
clubes de futebol brasileiros, sendo a amostra composta pelos clubes da série A, B e C do ano 
de 2014.  

A pesquisa realizada por Alves (2017), que analisou o comportamento dos 
indicadores de Estrutura de Capital, Liquidez e Rentabilidade dos 5 últimos clubes de futebol 
campeões brasileiros da série A do ano de 2010 a 2015. Hoffmann e Frey (2017), que 
analisaram a situação econômica e financeira em que se encontram os clubes catarinenses, 
entre os anos de 2012 a 2016. Análise verificou se os clubes estão tendo rentabilidade, se 
apresentam riscos na capacidade de cumprir com suas obrigações financeiras, além de 
conhecer a estrutura de capital dos clubes. Costa (2017) analisou a situação financeira dos 
times, através da previsão de risco de falência técnica dos clubes de futebol do Brasil, 
justificando o estudo devido às altas quantias movimentadas por esse segmento, e os clubes 
continuarem apresentando problemas financeiros.  

Galvão (2017) aplicou a teoria de pecking order (que diz que quanto mais 
lucrativa uma organização menos endividada ela será) e a teoria de trade off (que diz que as 
empresas mais lucrativas tendem a ser mais endividadas) para verificar o superávit x 
endividamento de 24 clubes de futebol brasileiro participantes da série A e B do campeonato 
brasileiro em 2016, analisando os anos de 2012 a 2014. O estudo de Maestri (2017) analisou 
os indicativos de liquidez e endividamento dos 20 clubes de futebol brasileiro da série A do 
ano de 2016. Além da identificação dessas variáveis, o autor confrontou a situação de liquidez 
e endividamento dos clubes, para assim poder verificar o desempenho desses clubes ao longo 
dos anos de 2013, 2014 e 2015.  

Mendes & Montibeler (2018), uma perspectiva financeira dos quatro principais 
clubes desportivos (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco) do estado do Rio de Janeiro, 
onde enfatizam a necessidade de uma gestão capacitada para a tomada de decisões e que a 
mesma tenha um planejamento quanto a estrutura e orçamento de capital. Junior e Oliveira 
(2018) que analisaram os efeitos do PROFUT na gestão econômico-financeira dos clubes de 
futebol brasileiro, através da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte (Lei 13.155/15). 
Terminada a fundamentação teórica, a seguir será apresentada a metodologia. 
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3 METODOLOGIA 

Diante do tema do presente estudo, foram necessários alguns procedimentos 
metodológicos, tais como: pesquisa bibliográfica, coleta de dados, classificação do estudo, 
análise e interpretação de dados e a apresentação da organização. Cervo e Bervian (2002) 
afirmam que a metodologia procura conhecer os caminhos do processo científico, 
questionando os limites da ciência, com relação a capacidade de conhecer ou a capacidade de 
intervir na realidade. Ott (2002) diz que, por meio da metodologia, o autor deve informar o 
universo, amostra e sujeitos da pesquisa, bem como a classificação da pesquisa a ser 
realizada, sua conceituação e justificativa em razão da investigação específica. Para Menezes 
e Silva (2001), a metodologia objetiva ajudar a refletir e investigar um novo olhar sobre o 
mundo: um olhar curioso, questionador e criativo. A seguir, as demais fases da metodologia 
utilizada no presente estudo. 

Importante ressaltar que o campeonato brasileiro foi criado em 1959 (Campeões 
do Futebol, 2017), até o ano passado 17 clubes diferentes foram campeões, porém conseguiu-
se as demonstrações contábeis de 12 clubes do período de 2009 a 2017. 
3.1 Classificação do Estudo 

O presente estudo classifica-se como sendo uma pesquisa qualitativa exploratória, 
junto à bibliografia específica e cálculo das médias de índices financeiros dos 12 clubes que 
mantém regularidade na participação do Campeonato Brasileiro da Série A nos anos de 2009 e 
2017. Conforme Vergara (1998, p.46) a “pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado, 
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, 
isto é, material acessível ao público em geral”. 

Neste estudo efetuou-se pesquisa bibliográfica sobre gestão desportiva e análise 
de demonstrações contábeis, no sentido de subsidiar o seu desenvolvimento. Tal estudo 
investiga entidades organizacionais específicas em relação a um determinado contexto. 
3.2 Coleta de Dados 

Para atingir os objetivos desse estudo foram utilizadas, como fontes primárias de 
coleta de dados, as demonstrações contábeis disponíveis nos respectivos sites, conforme 
legislação atual vigente. As demonstrações contábeis utilizadas para calcular os índices e as 
médias foram o BP (Balanço Patrimonial) e a DRE (Demonstração do Resultado do 
Exercício). 

Devido as alterações na legislação que trata da evidenciação das Demonstrações 
Contábeis, utilizou-se o período temporal para a coleta de dados entre 2009 a 2017. Outra 
questão levada em consideração foi o período de criação do campeonato brasileiro que foi em 
1959 (Campeões do Futebol, 2017), até ano passado 17 clubes diferentes foram campeões, 
porém só conseguimos as demonstrações contábeis de 2009 a 2017 de 12 clubes. 

Com isso, utilizou-se os dados de 12 clubes, conforme segue: Clube Atlético 
Mineiro, Botafogo de Futebol e Regatas, Sport Club Corinthians Paulista, Cruzeiro Esporte 
Clube, Clube de Regatas do Flamengo, Fluminense Football Club, Grêmio Foot-Ball Porto 
Alegrense, Sport Club Internacional, Sociedade Esportiva Palmeiras, Santos Futebol Clube, 
São Paulo Futebol Clube e Club de Regatas Vasco da Gama. 
3.3 Análise e Interpretação dos Dados 

Marconi e Lakatos (2003) afirmam que, apesar de intimamente ligadas, a análise e 
a interpretação dos dados são duas atividades distintas, enquanto a análise explica os dados, 
evidencia as relações existentes entre o estudo e outros fatores, a interpretação dos dados 
procura expor a realidade do material que está sendo apresentado. Inicialmente, procedeu-se a 
transcrição de todos os dados das demonstrações contábeis dos 12 clubes citados 
anteriormente, em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel, a fim de verificar a veracidade 
dos cálculos dos valores constantes nas mesmas e de proceder com a tabulação e 
determinação dos indicadores de desempenho. 
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Considerando a atividade das organizações estudadas e a inviabilidade de efetuar 
uma pesquisa junto a todos os clubes, solicitando suas opiniões em relação a quais 
indicadores são os ideais de acordo com suas realidades de gestão, foram estabelecidos os 08 
indicadores de desempenho comumente utilizados pelas organizações, que serviram de base 
para toda a análise, contemplando aspectos de liquidez, rentabilidade e endividamento, sendo 
eles: Liquidez Corrente, Liquidez Imediata, Liquidez Seca, Liquidez Geral, Endividamento 
Geral, Giro do Ativo, Margem de Lucro e Fator de Solvência. 

Quadro 01 – Resumo de Indicadores 

QUADRO RESUMO DE INDICADORES 

ÍNDICES 
 Fórmula  

O que indica Interpretaçã
o 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Liquidez 
Corrente 

 LC = AC / PC  
Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para 

R$1,00 de Passivo Circulante 
Quanto 

maior, melhor 

Liquidez 
Imediata 

 LI = 
Disponibilidades/PC  

Quanto a empresa possui de Disponível para cada 
R$1,00 de Passivo Circulante 

Quanto 
maior, melhor 

Liquidez Seca 
 LS = AC - Estoques / 

PC  

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante (exceto 
Estoque)  para R$1,00 de Passivo Circulante Quanto 

maior, melhor 

Liquidez 
Geral 

 LG = AC + Real LP. / 
PC + PÑC  

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + 
Realizável a Longo Prazo para cada $ 1 de Dívida 

Total 

Quanto 
maior, melhor 

INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO 

Endividament
o Geral 

 EG = (PC + PNC)/PL  

Quanto a empresa depende de recursos de terceiros. A 
cada R$1,00 de capital próprio a empresa tomou X de 

capital de terceiros. 
Quanto 

maior, pior 

INDICADORES DE RENTABILIDADE 

Giro do Ativo  GA = Vendas / Ativo  
Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de 

investimento total 
Quanto 

maior, melhor 

Margem de 
Lucro 

 ML = LL / Vendas  
Quanto a empresa obtém de lucro para cada R$1,00 

vendido 

Quanto 
maior, melhor 

ANÁLISE DA PREVISÃO DE FALÊNCIA 

Fator de 
Insolvência 

FI = (LL/PL)*0,05+(LG*1,65)+(LS*3,55)-
(LC*1,06)-((PC+PÑC)/PL)*0,33 

Previsão de falência da 
empresa, através de 

vários índices. 

Solvência 0 e 7              
Penumbra 0 e -3            

Insolvência -3 e -7  

Fonte: Adaptado de MATARAZZO (2008) 
A análise em corte transversal deu-se por meio da confrontação dos dados médios 

de cada time com os dados da média dos índices dos demais 12 clubes estudados. Conforme 
Gitman (2010), a análise em corte transversal contempla a comparação de índices financeiros 
de empresas distintas em um mesmo período. A análise em corte transversal teve como base 
os índices obtidos por meio da aplicação da determinação de índices-padrão. 

 Essa análise permitirá verificar a situação média do período de 2009 até 2017 de 
cada clube em relação à média de todos os 12 clubes. Entretanto, essa análise somente 
evidencia a situação de cada um em relação ao desempenho dos demais, fato esse que não 
significa que o índice-padrão seja o ideal para cada indicador. No caso hipotético de todos os 
clubes estudados terem um desempenho negativo, o índice-padrão evidenciará essa situação 
de irregularidade, não devendo ser considerado como ideal para a organização. Portanto, o 
mesmo serve somente como princípio norteador de comparação das organizações em relação 
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aos concorrentes diretos, e não como objetivo a ser alcançado. Terminada a metodologia serão 
apresentados os resultados. 

 
4 RESULTADOS 

O presente capítulo está estruturado nos seguintes tópicos: análise em corte 
transversal e média dos indicadores financeiros dos 12 clubes estudados. 
 4.1 Análise em Corte Transversal 

A apresentação das médias individuais dos índices de cada clube, bem como o 
acúmulo das médias de cada índice de todos os clubes, no período de 2009 a 2017, baseados 
nas demonstrações contábeis (BP, DRE) dos 12 clubes que já foram campeões da Série A do 
Campeonato Brasileiro, e que disponibilizaram as respectivas demonstrações em seus sites 
oficiais. De posse das demonstrações contábeis dos 12 clubes, procedeu-se a digitação de 
todos os dados em planilha eletrônica com o intuito de conferir a veracidade dos cálculos 
constantes nos arquivos publicados. Na sequência procedeu-se o restante do processo de 
tabulação dos dados que geraram os índices e média individuais e geral destes, que passam a 
ser evidenciados e comentados a seguir. 

 
Quadro 02 – Média dos Índices dos clubes de 2009 a 2017 

 
Fonte: Autores (2018) 

 
Uma das metodologias mais utilizadas nas análises financeiras e patrimoniais é a 

análise em corte transversal. Por meio desse método, pode-se comparar os resultados obtidos 
por determinada organização com os resultados apresentados por outras organizações atuantes 
no seu mercado e com o mesmo ramo de atividade. Por ocasião do presente estudo, que tem 
como objetivo a análise da atual situação financeira entre os anos de 2009 a 2017, 
estabeleceu-se 8 indicadores de desempenho, propostos pela literatura, contemplando aspectos 
de liquidez, rentabilidade, endividamento e previsão de solvência. 

Os índices de cada um desses indicadores, de cada clube, foram calculados e 
posteriormente apurou-se a média simples de cada indicador, finalizando com o cálculo da 
média de cada indicador em conjunto dos 12 times, gerando um índice padrão. Este índice 
padrão serve como base para identificar como está o clube em relação à média dos demais 
clubes em conjunto (média de mercado). 

Entretanto, essa análise somente evidencia a situação de cada clube em relação ao 
desempenho dos demais clubes, fato esse que não significa que o índice-padrão seja o ideal 
para cada indicador. No caso hipotético de todos os clubes estudados terem um desempenho 
negativo, o índice-padrão evidenciará essa situação de irregularidade, não devendo ser 
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considerado como ideal para a organização. Portanto, o mesmo serve somente como princípio 
norteador de comparação das organizações em relação aos concorrentes diretos, e não como 
objetivo a ser alcançado. 
4.1.1 Média dos Indicadores Financeiros do Atlético Mineiro 

O clube encontra-se em uma situação financeira complicada, pois seus índices de 
liquidez apontam para risco alto de inadimplência. Demonstrando que a empresa não possui 
recursos suficientes disponíveis no curto prazo para cumprir com suas dívidas de curto prazo, 
demonstrados pela liquidez corrente, 0,20 e liquidez seca, 0,20. Até mesmo para honrar as 
dívidas imediatas, o clube demonstra problema, a Liquidez Imediata apresentou índice de 
0,05. Demonstrando uma capacidade maior em cumprir com suas dívidas a longo prazo, mas 
mesmo assim não chega perto do padrão, tendo como liquidez geral, 0,11. Nas notas 
explicativas do ano de 2017, os auditores apontaram o risco de o clube não possuir recursos 
suficientes para quitar suas dívidas. 

Apresenta grande dependência de capital de terceiros, apresentou um índice de 
endividamento geral de 2,97, nas notas explicativas do ano de 2017, os auditores apontaram 
que os empréstimos e financiamentos são principalmente para capital de giro. Os indicadores 
de rentabilidade demonstram que o clube possui altos investimentos e baixo retorno, com um 
giro do ativo de 0,25 e uma margem de lucro de -0,19. O fator de insolvência demonstrou que 
o clube está em uma situação que pode levá-lo a falência, com um índice de -0,32. Ao 
comparar esses índices do clube com a média geral, o mesmo encontra-se melhor nos índices 
de liquidez imediata, endividamento geral e fator de insolvência; e está pior que a média geral 
nos índices de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e giro do ativo. Mas mesmo 
estando melhor que a média geral, não significa que apresente índices satisfatórios. 
4.1.2 Média dos Indicadores Financeiros do Botafogo 

A situação da entidade atualmente continua problemática, nas notas explicativas 
do ano de 2017, os auditores relatam sobre a necessidade do clube de aporte de recursos 
financeiros. Os índices de liquidez do time demonstram dificuldades em cumprir com suas 
dívidas, pois os índices ficaram abaixo dos padrões do que muitos autores defendem: liquidez 
corrente 0,12, liquidez imediata 0, liquidez seca 0,12 e liquidez geral 0,31. O índice de 
endividamento está negativo -1,34 devido ao clube ter apresentado em alguns anos passivo a 
descoberto, evidenciando o acentuado problema financeiro enfrentado pela entidade. Nas 
notas explicativas do ano de 2017 é demonstrada a preocupação com o quadro atual do clube. 
Uma das medidas para reverter a situação atual é a renegociação de empréstimos e o 
alongamento de dívidas. 

 A rentabilidade do clube está abaixo do esperado, apresentando um baixo retorno, 
giro do ativo 1,02 e margem de lucro -0,52. O fator de insolvência demonstra que a empresa é 
solvente, 1,27, porém devido aos outros indicadores não serem satisfatórios, o clube precisa 
continuar com seus esforços para reverter a situação. Os índices do Botafogo que apresentam 
os melhores resultados, se comparados com a média geral são: Liquidez Geral, Fator de 
Solvência e Giro do Ativo, mesmo assim não são satisfatórios. E os piores índices 
comparados com a média geral são: Liquidez Corrente, Liquidez Imediata, Liquidez Seca, 
Margem de Lucro e Endividamento Geral.  
4.1.3 Média dos Indicadores Financeiros do Corinthians 

A liquidez do time não está satisfatória, o resultado requer atenção no curto e 
longo prazo, até mesmo a liquidez imediata apresentou resultado que demonstra a 
incapacidade do time em cumprir com suas obrigações. Tendo como liquidez corrente 0,62, 
liquidez imediata 0,01, liquidez seca 0,62 e liquidez geral 0,31. Um dos riscos apontados nas 
notas explicativas do ano de 2017 foi quanto a liquidez do clube. O indicador do 
endividamento geral do time ficou em 6,01, índice que apenas demonstra os déficits que o 
time vem registrando. Segundo o presidente do time, Roberto de Andrade, o time teve uma 
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redução de suas dívidas com bancos, porém sua dívida global continua expressiva, 
principalmente com fornecedores e explorações de imagens a pagar. 

O time não está tendo retorno dos investimentos feitos, apresentando um giro do 
ativo de 0,27 e margem de lucro de 0,15. Mesmo tendo altas receitas em 2017 a maior parte 
do exercício o time passou sem um patrocinador máster para o uniforme. No fator de 
insolvência o time apresentou um índice de 0,77, o que demonstra solvência, mas já sinaliza 
sinal de alerta, principalmente devido aos déficits ao longo desses anos de análise. Os índices 
do time, se comparados a média geral, apresentam resultados satisfatórios na grande maioria, 
porém mesmo assim não servem como padrão a ser seguido. Os dois índices que o 
Corinthians apresentou abaixo da média geral foram Liquidez Imediata e Giro do Ativo. 
4.1.4 Média dos Indicadores Financeiros do Cruzeiro 

Os índices demonstram os resultados insatisfatórios que o time vem obtendo ao 
longo dos anos estudados, com déficits acumulados. Com um fator de insolvência negativo, -
26,19, demonstrando uma situação que pode levar o clube a falência. Apresentando elevado 
índice de endividamento, 85,13, para reverter essa situação o time vem aderindo a alguns 
programas para renegociação de suas dívidas. Os índices de liquidez demonstram a 
incapacidade do time em pagar suas obrigações: liquidez corrente 0,51, liquidez imediata 
0,03, liquidez seca 0,51 e liquidez geral 0,44. E por fim os indicadores de rentabilidade 
demonstram o baixo retorno em investimento e o lucro, com o giro do ativo em 0,47 e 
margem de lucro em -0,11.  

Conforme notas explicativas do ano de 2017, em 24/11/2015 o Cruzeiro aderiu ao 
Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro 
(PROFUT). Os índices do time ficaram na média geral, apresentando melhores resultados nos 
seguintes índices: liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral e margem de lucro. 
4.1.5 Média dos Indicadores Financeiros do Flamengo 

Os índices encontrados demonstram os vários anos de déficits que o time vem 
obtendo, pois, o índice de endividamento está negativo, -0,13, evidenciando esses resultados 
insatisfatórios.  Já os índices de liquidez demonstram a dificuldade do time em financiar suas 
necessidades de capital de giro, com liquidez corrente de 0,31, liquidez imediata 0,04, 
liquidez seca 0,31 e liquidez geral 0,36. Os indicadores de rentabilidade demonstram a 
ineficiência nos investimentos e baixos lucros obtidos com giro do ativo em 0,64 e margem de 
lucro em 0,03. O fator de insolvência está em 1,41, ou seja, está solvente, não demonstrando 
risco de falência. 

Nas notas explicativas do ano de 2017 são destacadas as ações que o time vem 
tomando nos últimos 5 anos para reverter esses resultados insatisfatórios. Os índices do time, 
na grande maioria, estão abaixo da média geral, mas não ocorreu diferença que chame atenção 
na análise. Os índices que o time apresentou acima da média geral são: liquidez imediata, 
liquidez geral, margem de lucro, giro do ativo e fator de insolvência. Mas mesmo assim estão 
abaixo do esperado para esses indicadores. 
4.1.6 Média dos Indicadores Financeiros do Fluminense 

Nesses nove anos analisados, o Fluminense apresentou alguns déficits, 
impactando no seu endividamento geral, registrando -7,65. Os índices de liquidez 
demonstram a situação insatisfatória do clube frente aos diversos compromissos, com liquidez 
corrente 0,16, liquidez imediata 0,03, liquidez seca 0,16 e liquidez geral 0,08. A dificuldade é 
tanto no curto quanto no longo prazo. Os indicadores de rentabilidade demonstram a 
ineficiência nos investimentos e baixos lucros obtidos com giro do ativo em 0,32 e margem de 
lucro em -0,02. O fator de insolvência está em 3,08, ou seja, está solvente não demonstrando 
risco de falência. 

Nas notas explicativas do ano de 2017, falam-se das dívidas adquiridas em gestões 
anteriores impactando por longo período de tempo, por não haver receitas suficientes para 
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cobrir os custos e despesas. Os índices do time na grande maioria estão abaixo da média geral, 
mas não ocorreu diferença que chame atenção na análise. Os índices que o time apresentou 
acima da média geral são: liquidez geral e fator de insolvência. Mas mesmo assim estão 
abaixo do esperado para esses indicadores. 
4.1.7 Média dos Indicadores Financeiros do Grêmio 

O Grêmio encontra-se na mesma situação dos demais times, apresentando 
resultados que só demonstram os déficits acumulados ao longo desses 9 anos. O 
endividamento do time apresentou um índice de 37,24. A liquidez também está insatisfatória, 
demonstrando as dificuldades apresentadas pelo time ao longo desses anos para cumprir com 
suas obrigações, com liquidez corrente de 0,23, liquidez imediata de 0,03, liquidez seca de 
0,21 e liquidez geral de 0,13. O fator de insolvência apresenta um índice de -11,72, 
demonstrando os riscos de uma possível falência. Os indicadores de rentabilidade 
demonstram a ineficiência da utilização dos ativos e a baixa lucratividade do time, com um 
giro do ativo de 0,62 e margem de lucro de -0,10. 

Nas notas explicativas do ano de 2017 os resultados das demonstrações 
financeiras constatam um superávit de R$2,7 milhões, resultando em um Patrimônio Líquido 
negativo de R$145 milhões. As receitas operacionais das atividades do desporto aumentaram 
49% em relação ao exercício de 2016, mas as despesas também aumentaram em R$46 
milhões do valor orçado. A liquidez apresentou uma melhora entre os anos de 2016 e 2017 
passando de 16,2 para 35,2. Os índices do time estão abaixo da média geral, o que sinaliza os 
resultados que o clube vem obtendo ao longo dos anos. Pode-se destacar o endividamento 
geral que na média ficou em 13,25 e o Grêmio ficou com 37,24. O time ficou acima da média 
no giro do ativo, apresentando um índice de 0,62. 
4.1.8 Média dos Indicadores Financeiros do Internacional 

O Internacional encontra-se na mesma situação dos demais times, apresentando 
resultados que só demonstram os déficits acumulados ao longo desses 9 anos. O 
endividamento do time apresentou um índice de 6,6. A liquidez também está insatisfatória, 
demonstrando as dificuldades apresentadas pelo time ao longo desses anos para cumprir com 
suas obrigações, com liquidez corrente de 0,49, liquidez imediata de 0,06, liquidez seca de 
0,48 e liquidez geral de 0,29. O fator de insolvência apresenta um índice de -0,53, 
demonstrando os riscos de uma possível falência. Os indicadores de rentabilidade 
demonstram a ineficiência da utilização dos ativos e a baixa lucratividade do time, com um 
giro do ativo de 0,28 e margem de lucro de -0,06. 

Nas notas explicativas do ano de 2017, é apresentada a redução das receitas entre 
os anos de 2016 e 2017, com um percentual de queda de 9%. Devido a fase complicada que o 
time apresenta, também foram reavaliados e renegociados alguns contratos com prestadores 
de serviços, levando a uma economia de 11% dos custos sobre os gastos de 2016. As despesas 
também tiveram uma redução de 28% do exercício de 2016 para 2017, devido a renegociação 
com fornecedores/prestadores de serviços e renegociações de ações trabalhistas. O time 
apresentou na grande maioria resultados melhores que a média geral, mas mesmo assim 
abaixo do esperado para tais índices. Estando acima da média em todos os indicadores de 
liquidez, endividamento geral e fator de insolvência. 
4.1.9 Média dos Indicadores Financeiros do Palmeiras 

O Palmeiras apresentou resultados que só demonstram os déficits acumulados ao 
longo desses 9 anos. O endividamento do time apresentou um índice de 29,34. A liquidez 
também está insatisfatória, demonstrando as dificuldades apresentadas pelo time ao longo 
desses anos para cumprir com suas obrigações, com liquidez corrente de 0,34, liquidez 
imediata de 0,04, liquidez seca de 0,33 e liquidez geral de 0,30. O fator de insolvência 
apresenta um índice de -8,57, demonstrando os riscos de uma possível falência. Os 
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indicadores de rentabilidade demonstram a ineficiência da utilização dos ativos e a baixa 
lucratividade do time, com um giro do ativo de 0,52 e margem de lucro de -1,22. 

As notas explicativas do ano de 2017, evidencia-se a redução do endividamento 
bancário, com a redução de R$80 milhões na conta de empréstimos entre os anos de 2016 e 
2017, possibilitando a melhora dos indicadores financeiros. O Palmeiras também evidencia o 
risco de liquidez que o time apresenta, sendo monitorado periodicamente pela área financeira 
com o objetivo de ter caixa suficiente para cumprir com suas obrigações. Os índices do time 
estão abaixo da média geral, o que sinalizam os resultados que o clube vem obtendo ao longo 
dos anos. Pode-se destacar o endividamento geral que na média geral ficou em 13,25 e o 
Palmeiras ficou com 29,34.  
4.1.10 Média dos Indicadores Financeiros do Santos 

Nesses nove anos analisados, o Santos apresentou alguns déficits, impactando no 
seu endividamento geral, registrando -2,05. Os índices de liquidez demonstram a situação 
insatisfatória do clube frente aos diversos compromissos, com liquidez corrente 0,18, liquidez 
imediata 0,01, liquidez seca 0,18 e liquidez geral 0,16. A dificuldade é tanto no curto quanto 
no longo prazo. Os indicadores de rentabilidade demonstram uma eficiência nos 
investimentos, porém um baixo lucro obtido com giro do ativo em 1,04 e margem de lucro em 
-0,16. O fator de insolvência está em 1,39, ou seja, está solvente, não demonstrando risco de 
falência. 

Nas notas explicativas do ano de 2017, o clube apresentou superávit, porém 
mantém um passivo a descoberto de R$224.457, sendo destacado também o passivo 
circulante que excedeu o ativo circulante em R$178.858 mil, e assim, para manter suas 
atividades existe a necessidade de aporte de recursos no curto prazo. A maioria dos índices do 
time está abaixo da média geral, o que sinaliza os resultados que o clube vem obtendo ao 
longo dos anos, porém o Giro do Ativo destacou-se de forma positiva se comparado com a 
média geral. O Santos apresentou um índice de 1,04 e a média geral ficou em 0,53, 
demonstrando que as práticas de boa governança que o time está tomando estão gerando 
resultados. 
4.1.11 Média dos Indicadores Financeiros do São Paulo 

O São Paulo apresentou resultados que só demonstram os déficits acumulados ao 
longo dos anos. O endividamento do time apresentou um índice de 4,89. A liquidez também 
está insatisfatória, demonstrando as dificuldades apresentadas pelo time ao longo desses anos 
para cumprir com suas obrigações, com liquidez corrente de 0,57, liquidez imediata de 0,08, 
liquidez seca de 0,55 e liquidez geral de 0,49. O fator de insolvência apresenta um índice de 
0,53, demonstrando solvência do clube, porém mesmo assim é um resultado que necessita 
cautela. Os indicadores de rentabilidade demonstram a ineficiência da utilização dos ativos e a 
baixa lucratividade do time, com um giro do ativo de 0,44 e margem de lucro de -0,06. 

Nas notas explicativas do ano de 2017 o time demonstra que está satisfeito com o 
avanço no plano de recuperação econômica que foi elaborado em 2015 para redução dos 
déficits dos anos anteriores. Demonstrando que o São Paulo continua com um alto 
endividamento geral, porém já vem conseguindo reduzir ao longo desses anos. O time 
apresentou na grande maioria resultados melhores que a média geral, mas mesmo assim 
abaixo do esperado para tais índices. Estando acima da média em todos os indicadores de 
liquidez, endividamento geral e fator de insolvência. 
4.1.12 Média dos Indicadores Financeiros do Vasco 

O Vasco apresenta índices que só demonstram os déficits acumulados ao longo 
desses 9 anos. O endividamento do time apresentou um índice de -1,96. A liquidez também 
está insatisfatória, demonstrando as dificuldades apresentadas pelo time ao longo desses anos 
para cumprir com suas obrigações, com liquidez corrente de 0,27, liquidez imediata de 0,01, 
liquidez seca de 0,26 e liquidez geral de 0,19. O fator de insolvência apresenta um índice de 
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1,6, demonstrando solvência, apesar das graves dificuldades do time. Os indicadores de 
rentabilidade demonstram a ineficiência da utilização dos ativos e a baixa lucratividade do 
time, com um giro do ativo de 0,51 e margem de lucro de 0,02. 

Os índices do time estão abaixo da média geral, o que sinaliza os resultados que o 
clube vem obtendo ao longo dos anos. Pode-se destacar a liquidez imediata que ficou em 0,01 
e na média geral ficou em 0,03, demonstrando a falta de recursos dos clubes para quitar as 
dívidas no curto prazo. Finalizados os resultados, a seguir será apresentada a conclusão. 

 
5 CONCLUSÃO 

O futebol é um esporte que tem grande importância em nosso país, levando 
muitos torcedores a consumirem os produtos comercializados por seus times, gerando 
movimentações milionárias, porém mesmo com receitas altíssimas, os times apresentam 
resultados negativos ao final de cada exercício. Neste estudo foi verificado a situação 
financeira dos 12 principais clubes brasileiros de futebol, a amostra levou em consideração os 
clubes que mantém regularidade na participação do Campeonato Brasileiro da Série A, nos 
anos de 2009 a 2017. O problema de pesquisa foi resolvido como demonstrado no item 4, 
através do quadro 2 que demonstra os índices encontrados no estudo e o detalhamento das 
informações encontradas para cada clube. 

O primeiro objetivo específico, foi atingido através da coleta de dados das 
demonstrações contábeis disponíveis nos respectivos sites, conforme legislação vigente, para 
analisar os índices, foram utilizados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do 
Exercício, após transcrição dos dados para planilhas eletrônicas do Microsoft Excel, para 
verificação da veracidade das informações e, após, determinando os indicadores de 
desempenho. 

No segundo objetivo específico analisou-se individualmente cada clube em 
relação à média geral de todos os clubes. Foi necessário utilizar a análise em corte transversal 
para poder fazer a confrontação dos dados médios de cada time com os dados da média dos 
demais 12 clubes estudados. Permitindo verificar a situação média de 2009 a 2017 de cada 
clube em relação à média geral. Constatou-se que ao fazer essa comparação, dos times que 
tiveram melhor liquidez se comparada à média geral, foram o Corinthians, Cruzeiro, 
Internacional, Palmeiras e São Paulo. Quanto ao endividamento, todos os clubes encontram-se 
em uma situação complicada, mas os times que mais se destacaram de forma negativa, foram 
o Cruzeiro, Grêmio e o Palmeiras. Quando o assunto é rentabilidade os times que mais se 
destacaram, se comparados com a média geral foram Flamengo, Grêmio e Santos. Os times 
que apresentaram solvência, ou seja, não possuem risco de falência, são Botafogo, 
Corinthians, Flamengo, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco. Vale reforçar que essa análise 
apenas evidencia a situação de cada clube em relação aos demais clubes, fato que não 
significa que o índice-padrão seja o indicador ideal. 

O terceiro objetivo analisou-se individualmente cada clube em relação ao 
proposto pela literatura também foi alcançado. Com uso de planilha de análise transversal e o 
que se constatou foi preocupante. Pois conforme a literatura quando se trata em liquidez é 
verificado quanto a empresa possui disponível para cada R$1,00 de dívida tanto no curto, 
imediato ou longo prazo. Nenhum clube possui recursos disponíveis para cumprir com suas 
obrigações. Quanto ao endividamento obteve-se índices negativos dos clubes: Botafogo, 
Flamengo, Fluminense, Santos e Vasco, devido aos vários déficits desses times. Todos os 
times tiveram altos níveis de endividamento, ainda mais se analisarmos juntamente com a 
liquidez é que se torna preocupante. Os indicadores de rentabilidade dos times demonstram a 
dificuldade em ter retorno nos investimentos feitos pelos clubes. O Santos que teve o melhor 
resultado do giro do ativo e o Corinthians a melhor margem de lucro, porém mesmo assim 
foram resultados ruins, demonstrando que mesmo com altas movimentações os clubes 
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possuem muitos custos e despesas envolvidos em suas operações. Seguindo o que a literatura 
traz, o time que possui e melhor solvência é o Fluminense.  

Os resultados encontrados no presente estudo vão de encontro com os achados de 
Hoffman e Frey (2017), Maestri (2017) e Mendes e Montibeler (2018) onde os estudos 
constataram que existe uma baixa rentabilidade nos times e uma alta necessidade de recursos 
de terceiros. Evidente também que são poucos os clubes que possuem uma situação saudável, 
apresentando situação insatisfatória com predisposição a piora. Mendes e Montibeler (2018) 
também constataram que os clubes são pouco rentáveis. Entretanto, no estudo deles, Botafogo 
ficou como uma exceção, sendo considerado rentável, porém no presente estudo o time não 
obteve os melhores resultados se comparado aos demais times. 

As limitações deste estudo foram as dificuldades em encontrar nos padrões atuais 
as demonstrações contábeis do ano de 2008, sendo utilizado o período temporal de 2009 a 
2017. Além disso dos 17 clubes que foram campeões ao longo do campeonato brasileiro, 5 
não disponibilizaram suas demonstrações contábeis. Foi observada a falta de padronização 
entre os times nas apresentações das demonstrações contábeis. E por fim, devido aos déficits 
dos times, os índices de rentabilidade não puderam ser analisados de forma mais produtiva. 

Sugere-se, para estudos futuros, a utilização de uma amostra de times maior, das 
séries A, B e C do campeonato brasileiro, analisando os índices de forma individual com a 
média de todos os clubes e com a média de cada categoria, comparando o desempenho em 
campo com o desempenho financeiro. Além disso, a verificação dos times que aderiram ao 
Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal e do Futebol Brasileiro- 
PROFUT, se apresentaram os resultados após adesão dos times ao programa, analisando se 
houve melhoras nos resultados. Finalizada a conclusão, a seguir serão apresentadas as 
referências. 
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