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O Sport Club Corinthians Paulista apresentou ontem o relatório de sustentabilidade referente 
aos resultados dos balanços de 31 de dezembro de 2007 e do ano de 2008. É a primeira vez, 
no mundo, que um clube mantenedor de um time profissional de futebol apresenta este 
documento. O objetivo, segundo o diretor de finanças do clube, Raul Corrêa da Silva, "é 
mostrar para os investidores, patrocinadores e parceiros que o clube é um bom negócio". O 
relatório segue as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), que é muito utilizado por 
empresas do Japão, Austrália, Estados Unidos e alguns países europeus.  
 
Raul disse que o time está aberto a propostas de incentivos por parte de fundos de 
investimentos seed, venture capital e private equity. "O nosso objetivo principal é mostrar que 
o Corinthians é um clube com uma gestão profissional e transparente", pontua.  
 
Mesmo sendo uma iniciativa nova no mercado esportivo, Silva disse que, até ontem, que os 
gestores do clube não falaram em criar um fundo de investimento para o time. Ele diz que não 
houve contato com empresas gestoras de fundos seed, venture capital e private equity, "mas 
isso pode acontecer a longo prazo".  
 
O relatório sustentável tem como objetivo dar transparência aos projetos e estratégia 
financeiras, sociais e ambientais das empresas. Conforme a representante da GRI no Brasil, 
Gláucia Terreo, vários países já obrigam algumas empresas a emitir esse tipo de documento. 
"A Suécia obriga todas as estatais a produzirem o relatório. A Noruega, a Dinamarca e a China 
fazem o mesmo. Hoje, o Corinthians é exemplo no esporte", completa.  
 
Foram produzidos 25 mil exemplares, em português, inglês e espanhol. "O documento foi 
produzido com material certificado [selo Forest Stewardship Council – FSC], mas o símbolo da 
árvore, que era verde, foi colocado em cinza. Não podemos colocar verde em um documento 
do Corinthians", brinca Silva.  
 
O relatório foi baseado nos resultados entre 2007 e 2008, época em que o clube contratou 
uma equipe de gerentes para profissionalizar a gestão. Segundo o presidente do Corinthians, 
Andrés Navarro Sanchez, o primeiro passo foi a mudança da direção. "Primeiro, todos os 
diretores deveriam ser corintianos. Segundo, foi determinado que não haveria remuneração 
para nenhum gestor e os presidentes, eleitos por votação direta, atuam na função por dois 
anos e sem direito a reeleição. A partir daí, contratamos profissionais com grande experiência 
no mercado para a nova administração", explica.  
 
Conforme o relatório, os resultados foram significativos após a mudança na gestão. A dívida 
total acumulada do clube, em 31 de dezembro de 2007, era de R$ 101, 55 milhões. Conforme 
Silva, mesmo com o investimento de mais de R$ 20 milhões na compra de jogadores, o clube 
reduziu a dívida acumulada em 4,25%, cerca de R$ 4,32 milhões, chegando a R$ 97,23 mi.  
 
Silva demonstrou durante a apresentação do relatório que a rentabilidade do clube teve um 
reflexo da nova gestão, cujos desempenhos dos profissionais são acompanhados e todos 
trabalham com metas. "Enquanto em 2007 existia um déficit de R$ 23, 264 milhões, no final 
de 2008 nós tivemos um superávit de R$ 10, 871 milhões", diz.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 maio 2009, Plano Pessoal, p. D6. 


