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Mais que saúde e lazer, esporte pode ser um negócio sustentável. Os clubes de futebol brasileiros 
começam a perceber que para isso precisam não só pensar em patrocínios, mas também numa 
gestão empresarial. Com a proximidade da Copa de 2014 no Brasil, transformar essa visão em 
prática se torna urgente. Um grupo de trabalho acaba de ser criado por dirigentes que formam o 
Clube dos 13, vários deles empresários ou executivos, para tornar a gestão dos clubes mais 
profissional, transparente e voltada para a sustentabilidade. 
 
Assim como acontece com as empresas, a maioria dos clubes está cuidando primeiro da 
dimensão econômica que compõe o tripé sustentável e dos modelos de administração. Alguns 
também incluem a visão social, geralmente na forma de escolinhas de futebol que são criadas em 
comunidades carentes. Já o aspecto ambiental ainda é algo distante para muitos. 
 
Pensando na sustentabilidade econômica, o primeiro passo do grupo recém-formado é renegociar 
dívidas. O maior credor dos clubes é o poder público, e a negociação já começou. Os clubes 
também estão sendo orientados a melhorar sua governança. 
 
Com a paralisação financeira que a maioria dos clubes vem vivendo, vem se investindo menos em 
atividades olímpicas. Além disso, um clube parado deixa de ativar a economia como um todo 
disse Delair Drumbowsck, presidente do Flamengo. 
 
O grupo pretende criar um tribunal de contas para analisar os contratos feitos pelos clubes com 
empresas, seus orçamentos e balanços financeiros. Delair acredita que hoje muito do que 
acontece no futebol é por falta de transparência e fiscalização. Ele teme que, se nada for feito 
agora, a Copa de 2014 passe em branco para os clubes brasileiros. Ele cita como exemplo os 
Jogos Pan-Americanos, para os quais foram construídos centros esportivos no Rio, vários deles 
sem uso hoje. 
 
No caminho da transparência, o Corinthians já deu um passo à frente dos demais. Em maio, ele 
se tornou o primeiro clube de futebol do mundo a publicar um relatório de sustentabilidade no 
modelo da Global Reporting Initiative (GRI). Assim como o primeiro de muitas empresas, ele tem 
poucos indicadores. Há um grande foco na dimensão econômica, com as demonstrações 
financeiras de 2008 detalhadas, e nas relações com públicos estratégicos. 
 
O relatório, porém, pouco trata de comunidade do entorno e dimensão ambiental. O diretor de 
finanças do Corinthians, Raul Corrêa, admite que os temas foram mesmo um pouco deixados de 
lado nesse primeiro relatório, mas são considerados importantes para o clube. 
 
Interessante é notar que o relatório foi feito num ano considerado de virada para o clube, em que 
o Corinthians lutou para voltar à primeira divisão dos times brasileiros. 
 
O clube estava mal com os credores e a torcida. Voltamos atrás quatro anos para fazer um 
diagnóstico de tudo o que estava errado e assim mudamos a gestão do clube, o patrocinador e 
renegociamos as dívidas, que totalizavam R$ 100 milhões. Ao mesmo tempo, fizemos questão de 
montar um time forte e conclamar nossa fiel torcida para se associar. Para isso expusemos 
nossos números, divulgamos balancetes mês a mês pela internet, mostramos os problemas que 
precisamos resolver juntos — explicou Raul. 
 
O diretor corintiano destaca que, juridicamente, os clubes de futebol são associações sem fins 
lucrativos, mas precisam ser tratados na prática como empresas, cujo produto principal é um 
bom time. As mudanças estão aí: após anos de déficit acumulado, fechando 2007 num negativo 
de R$ 23,2 milhões, o Corinthians terminou 2008 com superávit de R$ 10,9 milhões. 
Para ler o relatório, basta acessar a página corinthians.com.br.   
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