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D
irigentes esportivos ado-
ram comparar seus clubes
às empresas. Essa foi uma
das formas encontradas
pela para se tentar dar um
ar de modernidade a ges-

tões pouco eficientes e, não raro, marca-
das pela perpetuação do poder de grupos
políticos e a falta de transparência.

O discurso que tenta ligar o futebol às
mais inovadoras práticas empresariais ga-
nhou força com a Lei Pelé. Afinal, a extin-
ção da figura do passe — a mais radical de
suas consequências —, foi decisiva para
trazer à tona uma dura realidade: os times
de futebol teriam de diversificar suas tra-
dicionais receitas para sobreviver.

Sem poder contar apenas com os recur-
sos da venda de jogadores formados em
suas divisões de base, foi preciso colocar o
time no ataque. E, assim como fazem as
empresas quando precisam de recursos,
melhorar a qualidade das informações que
fornecem a potenciais investidores e só-
cios. O primeiro passo foi dado, foi impor-
tante, mas já é insuficiente se os clubes
querem avançar, segundo especialistas.

Da mesma forma que acontece com as
Sociedades Anônimas e empresas de capi-
tal aberto com ações em bolsa, é possível
observar dois grupos bem distintos no que
diz respeito à transparência.

O primeiro — no qual está a maior parte
das equipes — apenas cumpre tabela. Faz
aquilo que a lei manda. E nada mais.

O segundo grupo quer estar no pelotão
de frente. Não apenas na classificação do
campeonato, mas também entre aqueles
que tornam pública sua realidade econô-
mica para um número maior de pessoas.

Foi o que fez há cerca duas semanas o Co-
rinthians ao publicar seu balanço anual em
jornais.“Éalgorelevanteporsetratardeum
time de massa. Mas precisamos ampliar isso
para uma realidade maior, que vá para além
dos grandes do país e atinja a realidade da
maior parte deles”, diz o presidente da Di-
recta,ErnestoGoelbcke,queteveentreseus
clientes de auditoria o Santos Futebol Clube

A decisão do Corinthians ainda está en-
tre as exceções. Quando o assunto é abrir os
números, a grande parte dos times ainda
joga na retranca. Espera o adversário atacar
para se expor. Ou nem isso. Válidadesde
março, uma alteração da Lei Pelé que obri-
ga clubes a enviarem seus demonstrativos
financeiros às federações — e colocarem os
dados em suas páginas na internet — ainda
é descumprida por alguns clubes, diz Alex

de Brito, da Parker Randall, especializada
em auditorias de clubes de futebol.

Um dos maiores problemas é que falta
padronizar a divulgação desses dados.
Nem sempre as informações são facil-
mente encontradas. Atualmente, os clu-
bes espalham a publicação de seus balan-
ços em diversos locais: diários oficiais,
jornais regionais e, às vezes, a internet. A
reportagem do Brasil Econômico, por
exemplo, não conseguiu ter acesso aos da-
dos financeiros de quatro times: Botafogo
(RJ), Coritiba, América (MG) e Ceará.

Vista como um custo por muitos clubes,
a publicação paga em veículos impressos
de comunicação, porém, não é a única
forma de ampliar o acesso aos números.
Pensando dessa forma, o Palmeiras aposta
na divulgação no site do clube para dar à
sua torcida e aos demais interessados a
possibilidade de conhecer sua situação fi-
nanceira. “É uma maneira bastante efi-
ciente de propagar as informações. Ali é
possível acessar o balanço e entender o
que acontece com o clube de uma forma

similar a que acontece com uma empre-
sa”, diz Laércio Soto, da área de auditoria
da Grant Thornthon, que audita o clube.

Se na parte de cima da tabela o desafio é
estar à frente dos oponentes para clubes
que fazem o arriscado trajeto entre as di-
ferentes divisões. É o caso do Criciúma.
Uma das sensações do futebol no início da
década de 90, quando foi campeão da
Copa do Brasil e goleou o São Paulo na es-
treia da Libertadores de 1992, viu na me-
lhora da contabilidade um trunfo para sair
de sua difícil situação financeira.

Para tentar arrumar a casa, uma nova di-
retoria — que assumiu o clube no ano pas-
sado —, contratou uma empresa de audito-
ria independente, a Moore Stephens. Foi a
forma que o novo presidente, um grande
empresário da região, encontrou para ir em
busca de patrocínios para sanear o time. “A
ordem que recebi não foi a de promover
uma caça às bruxas, mas a de dar subsídios
para que o clube consiga caminhar para no-
vos rumos”, diz Hélio Yamasaki, responsá-
vel pela auditoria do clube catarinense.

T R A N S P A R Ê N C I A

Falta padronização aos balanços e clubes
ainda escondem seus resultados, mas
cenário começa a dar sinais de mudança
TEXTO LUCIANO FELTRIN

Elite do futebol
desperta para
boas práticas
empresariais

“A publicação
do balanço na
internet é uma
forma eficiente
de propagar
informações”

Laércio Soto,
sócio da Grant Thornthon

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 maio 2011, Primeiro Caderno, p.  A6.


	B1
	B2
	B3
	B4



