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TEXTO LUCIANO FELTRIN

Dívidas de clubes crescem 130%
Maior parte das pendências financeiras dos times brasileiros é fiscal, com o governo

U
ma das maiores evidências
de que o problema dos
clubes de futebol brasilei-
ro é de gestão e não de di-
nheiro é o volume de suas
dívidas. Por mais que o

governo federal crie mecanismos de so-
corro aos times, como as tradicionais lo-
terias, as contas não fecham. Considera-
do o período entre 2006 e o ano passado,
24 dos principais clubes do país viram
suas dívidas crescerem quase 130%, para
R$ 3 bilhões. É o que aponta um estudo
preparado pela Parker Randall.

O perfil das dívidas acumuladas tam-

Nem mesmo
as receitas com
loterias e estímulos
governamentais
têm ajudado a
fechar a conta

bém chama atenção. Segundo os dados da
empresa de auditoria, 55% de tudo o que
os clubes brasileiros devem diz respeito a
dívidas fiscais, com o governo. No ano
passado, segundo a pesquisa, 25% do
montante total de dívidas dos times do
país tinha como origem empréstimos.

Dívidas de origem cível e trabalhista,
que consideram processos de ex-funcio-
nários e jogadores, estão em segundo lu-
gar, com 20% do volume total.

“Fica claro que as despesas dos clubes
crescem em uma proporção muito maior
do que as receitas”, diz Alex de Brito, um
dos responsáveis pelo levantamento.

Ter o governo como seu maior credor é
uma realidade para os times há algum
tempo. Desde que a pesquisa é preparada,
isso sempre aconteceu. Nos anos de 2007 e
2008, o percentual de dívidas fiscais em
relação à dívida total foi de, respectiva-
mente, 56% e 55%. Em, ficou em 34%.

Brito diz que os problemas de má ges-
tão também ficam bastante claros no
convívio entre auditores externos e os
dirigentes que estão à frente dos clubes.
“A falta de profissionalização e o não co-
nhecimento de muitos conceitos técni-
cos ficam muito claros no diálogo. É uma
grande barreira a ser rompida”.

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Débitos cresceram 128% em quatro anos,
em R$ milhões
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COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

Para quem devem os clubes brasileiros

Fonte : Parker Randall

Fiscal Civil - trabalhista Empréstimos

2010

55% 20% 25%

2009

34% 34% 32%

2008

55% 23% 21%

2007

56% 22% 22%

2006

45% 32% 23%

Palmeiras, do atacante Kleber, quer
aproveitar a funcionalidade da internet
para dar publicidade aos seus números

Heu ler Andrey/Fo lhapress

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 maio 2011, Especial, p.  A7.
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