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Análise dos balanços de 25 agremiações mostra bons números quando se trata de 
faturamento, mas endividamento preocupa 
 
A receita dos clubes brasileiros está melhorando, mas o endividamento cresce de maneira 
preocupante. É o que se conclui da análise dos balanços de 25 clubes - 17 deles da Primeira 
Divisão. As receitas, em 2010, atingiram R$ 1,88 bilhão, aumento de 14% em relação ao R$ 
1,65 bilhão do ano anterior. Mas o endividamento cresceu 16% - R$ 3,61 bilhões contra R$ 
3,11 bilhões. 
 
Esse desequilíbrio tem consequências: apenas 4 dos 25 clubes apresentaram superávit no ano 
passado - Atlético-PR, Corinthians, Cruzeiro e São Paulo. "Houve um incremento importante de 
receitas e o total de R$ 1,88 bilhão pode ser considerado muito bom", diz Amir Somoggi, 
diretor da área Esporte Total da consultoria BDO RCS. "Mas o endividamento cresceu muito 
(R$ 505 milhões em valores absolutos), isso assusta um pouco." 
 
Santos, com R$ 46,1 milhões, e Corinthians, com R$ 31,6 milhões, são os clubes que tiveram 
maior incremento absoluto de receitas em 2010. Mas figuram entre os que as dívidas 
absolutas mais cresceram, embora os cariocas e o Palmeiras (que apresentou balanço e reviu 
os números após auditoria) estejam em pior situação. 
 
Os paulistas estão entre os de melhores receitas. Dos seis que mais faturaram encontram-se 
Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos - Internacional e Flamengo são os outros. As 
receitas vêm, principalmente, de contratos de TV, patrocínios, bilheteria e negociação de 
atletas. "Mas há circunstâncias que contribuem para que os números sejam bons. O Inter, por 
exemplo, teve a venda do Estádio dos Eucaliptos", explica Amir. "Outros fatores atrapalham. O 
São Paulo ficou um tempo sem patrocinador e isso afetou a receita." 
 
O analista destaca que a maior atenção dos clubes com ações de marketing contribui para a 
evolução. "Outro fator é a (verba da) TV, que vai pesar ainda mais a partir do novo contrato 
de transmissão, que começa a vigorar em 2012." 
 
Os gastos, porém, continuam altos. "É aquele negócio: dinheiro entra, dinheiro sai." A receita 
para o equilíbrio: "Os clubes precisariam ter um modelo de gestão sustentável", diz Amir.  
 



 



 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 maio. 2011, Esportes, p. E3. 


