
Clubes na contramão do futebol-empresa 
Patrick Cruz  
 
Com dívidas que superam o patrimônio, o Vitória já avalia a possibilidade de deixar de ser uma 
S.A.. 
 
"A melhor experiência de um clube de futebol brasileiro no mundo dos negócios começou em 10 
de fevereiro de 1998, data de fundação do Esporte Clube Bahia S/A." Este é um dos textos de 
apresentação na página oficial do Bahia, o time de maior torcida das regiões Norte e Nordeste, 
vencedor do Campeonato Brasileiro de 1988 e da Taça Brasil de 1959, competição que equivalia 
ao título nacional até a década de 60. "A melhor experiência de um clube de futebol brasileiro no 
mundo dos negócios" disputará em 2006 a nada glamourosa terceira divisão do Campeonato 
Brasileiro, tem um volume de dívidas que supera seu patrimônio e terá direito no próximo ano a 
apenas 25% da receita que os clubes da primeira divisão têm pelas transmissões de jogos pela 
TV. 
 
Bahia e Vitória, os dois times mais populares da Bahia, foram os pioneiros, no fim da década 
passada, na adoção dos preceitos do futebol-empresa no Brasil. O primeiro fechou acordo com a 
Ligafutebol S/A, empresa do grupo Opportunity que garantiu aporte de R$ 12 milhões ao clube. O 
Esporte Clube Vitória, por sua vez, selou negócio com o argentino Exxel Group em 2000, que 
levou à criação do Vitória S.A., em transação de US$ 13 milhões. 
 
Coincidentemente (segundo os defensores da dupla) ou não (para os críticos), o rebaixamento de 
ambos para a terceira divisão foi simultâneo. 
 
Pelo menos um deles já pensa em abandonar a bandeira do pioneirismo e encerrar a sociedade 
anônima. No ano passado, o Vitória fechou acordo para recomprar por US$ 7 milhões toda a fatia 
de 50,1% do Exxel no Vitória S.A. O clube pagou US$ 2 milhões à vista e dividiu o restante do 
débito em cinco parcelas anuais. Até lá, amadurece-se a idéia de fechar a empresa, defendida 
pelo presidente do Vitória, Ademar Lemos. "Não foi bom", resume ele sobre o negócio com o 
fundo de investimento argentino. "A S.A. tem que ser mantida porque ainda estamos pagando a 
dívida com o Exxel, mas vamos ver o que se pode fazer. Talvez uma fusão entre o Vitória S.A e o 
clube." Como o débito ainda não foi quitado, o Exxel mantém quatro dos sete assentos no 
conselho de administração do Vitória S.A. 
 
Como em uma típica conversa sobre futebol, todos têm argumentos sobre a crise da dupla Ba-Vi - 
e todos os argumentos são irrefutáveis, aparentemente. Na visão de administradores, o 
fechamento da S.A pode ser um retrocesso, mas Lemos usa sua própria experiência para defender 
seu ponto de vista. "Quando assumi a presidência do Vitória pela primeira vez (em 1987, quando 
tinha apenas 27 anos), o clube devia US$ 4,7 milhões. Quando saí de lá, em 1990, tinha US$ 14 
mil em caixa. As dívidas do Vitória nunca foram impagáveis", disse. 
 
Dados do balanço do ano passado apresentam a dificuldade do rubro-negro baiano. O crescimento 
de 16% da receita, que passou de R$ 27,4 milhões para R$ 31,8 milhões, não foi suficiente para 
impedir uma perda de R$ 6 milhões no exercício. O prejuízo acumulado é de praticamente R$ 50 
milhões, o que o deixa com patrimônio líquido negativo em R$ 8,4 milhões. Assim como o rival 
Bahia, o Vitória, por ter sido rebaixado à terceira divisão, terá direito a apenas 25% da receita de 
transmissões de jogos pela TV que têm os times da divisão principal do campeonato brasileiro. 
 
O volume de dívidas e a queda de receita que se avizinha levarão ao corte de 40% do quadro de 
funcionários até o fim do ano, que é de 260 atualmente. A folha de pagamento do elenco de 
jogadores, a principal despesa do clube, deverá ser limitada a uma fatia entre R$ 2 mil e R$ 3 mil 
por jogador, segundo Lemos.  



Para contrabalançar o período de vacas magras, o Vitória busca acelerar a aproximação do grupo 
Luso Arenas, ligado ao Banco Espírito Santo, que quer construir uma arena multiuso em Salvador 
e explorá-la com a marca do Vitória. O projeto total tem custo de US$ 70 milhões. 
 
Lemos acredita que o fato de Bahia e Vitória terem sido rebaixados no mesmo ano foi coincidência 
e diz que a parceria com um grupo financeiro foi pouco salutar. "Como um banco de 
investimentos, a cultura deles é essa. O negócio deles é empresa, mas acredito que não foi 
analisado a fundo o fato de que a carga tributária aumentaria. Como clube, há isenções", diz. O 
presidente não deixa, entretanto, de fazer um mea culpa por seu rubro-negro: "com dinheiro na 
mão, o clube quis acelerar as coisas, quis fazer em cinco anos o que poderia fazer em 20." 
 
No Bahia, que se notabilizou nos últimos anos pela alta média de público mesmo com o time 
disputando a segunda divisão, o crescimento vertiginoso da dívida e o acordo com o Opportunity 
estão sendo questionados na Justiça. A promotora Rita Tourinho, do Ministério Público Estadual, 
foi designada para analisar os documentos entregues por um grupo de oposição do Bahia que 
aponta sinais de irregularidades no acordo do clube com o banco, como a adição de itens no 
contrato efetuada após a aprovação da parceria pelos membros do conselho deliberativo. 
 
A dívida do Bahia saltou dos R$ 6 milhões da época da assinatura do contrato com o Opportunity 
para R$ 48 milhões, segundo o balanço do último ano. Sua receita cresceu 59% no ano passado, 
de R$ 14 milhões para R$ 22,3 milhões, mas o patrimônio líquido permanece negativo em R$ 
29,5 milhões. A dívida de curto prazo é superior a R$ 20 milhões - o índice de liquidez corrente, 
que apura a capacidade de uma empresa de saldar seus débitos de forma rápida, é de apenas 
0,15. Segundo especialistas, o desejável é que esse índice seja de pelo menos 1,5. 
 
O Bahia tem eleição marcada para 7 de novembro. O Valor buscou contato com o presidente 
interino do clube, Petrônio Barradas, por mais de uma semana, mas não recebeu retorno das 
chamadas nem dos recados deixados na secretaria do clube e nos telefones celulares de Barradas 
e da assessoria de imprensa. No Opportunity, a fonte designada para entrevista estava em 
viagem e não poderia se pronunciar, segundo a assessoria de imprensa. 

 
 
Leia Mais 
 
Rebaixamento deve gerar impacto econômico no comércio e no turismo 
Patrick Cruz  
 
O rebaixamento de Vitória e Bahia deverá ser responsável por uma queda de 35% a 40% do "PIB" 
do futebol do Estado, que é de cerca de R$ 50 milhões, segundo as contas da Federação Baiana 
de Futebol (FBF). O maior prejudicado será o comércio informal, mas o impacto será sentido 
também por agências de viagens, rede hoteleira e lojas de materiais esportivos. 
 
O declínio dos dois principais times de futebol da Bahia nos últimos anos levou a própria 
Federação a enxugar sua estrutura. Em 2001, a FBF tinha 45 funcionários, mais que o dobro dos 
atuais 22. A entidade vive basicamente dos 5% da receita bruta dos jogos, o que lhe rende R$ 
950 mil por ano. Com a queda de Bahia e Vitória, esse número também deverá cair entre 35% e 
40%, acredita o presidente da Federação, Ednaldo Rodrigues. 
 
A prioridade dada a competições nacionais é uma das causas da queda da dupla Ba-Vi, acredita o 
dirigente. "O novo calendário acabou com os torneios estaduais, que agora duram entre 45 e 60 
dias. Bahia e Vitória montam um time para o estadual, muitas vezes formado por atletas juniores, 
e outro para o campeonato brasileiro. A equipe acaba ficando com menos tempo para se entrosar. 
A parte técnica ficou depreciada", diz. 
 



A asfixia dos torneios locais, acredita Rodrigues, pode impedir o surgimento de jogadores como 
Edílson, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002 que, antes de brilhar em times como 
Palmeiras e Corinthians, jogou pela equipe do município de Castro Alves no torneio intermunicipal 
realizado no Estado. 
 
Ele não avalia de forma depreciativa a entrada de Bahia e Vitória no mundo do futebol-empresa 
("porque hoje eles têm um estrutura muito boa"), mas acredita que foi um erro ter dado 
prioridade à construção e ampliação de centros de treinamento. "O clube não pode apenas pensar 
no ativo imobilizado. É importante que tenha estrutura, mas tem que investir também em equipes 
competitivas." 
 
A soma de solidez financeira e resultado em campo é o quebra-cabeça que os dirigentes tentam 
fazer encaixar. 
 
Carlos Aragaki, da Casual Auditores, cita como exemplo emblemático o caso do Palmeiras. Na 
gestão do ex-presidente Mustafá Contursi, que deixou o posto este ano, a prioridade foi dada ao 
equilíbrio rígido de receitas e despesas, o que levou o clube a apresentar no ano passado receita 
de R$ 76,6 milhões, montante 52% superior ao do ano anterior, patrimônio líquido de R$ 144,6 
milhões e superávit de R$ 8,6 milhões. A mesma gestão que levou a esse desempenho estava à 
frente do Palmeiras quando o time paulista foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato 
Brasileiro, em 2002.  

 
 
Leia Mais 
 
Receita não diversificada é maior falha 
Patrick Cruz   
 
Há quem afirme que o rebaixamento simultâneo para a terceira divisão dos dois pioneiros do 
futebol-empresa não foi coincidência. "Qualquer um que tivesse começado antes e que tivesse 
trilhado o mesmo caminho de Bahia e Vitória estaria na mesma situação", diz Amir Somoggi, da 
Casual Auditores Independentes, que acompanha os resultados financeiros dos principais times do 
futebol brasileiro. "A primeira coisa que se deve fazer é um plano estratégico de dez anos, mas 
não apenas para pôr no papel. É preciso implementar esse plano no dia-a-dia", disse. 
 
Para ele, a principal falha da dupla e também da maioria dos clubes é a baixa diversificação das 
fontes de receita. Na comparação entre os rivais baianos, o Vitória está em desvantagem nesse 
quesito. Segundo o balanço do último ano, a venda de jogadores e os direitos de transmissão de 
jogos pela TV representaram 90% da receita de R$ 31,8 milhões do clube (66% e 24%, 
respectivamente). Por ter conseguido atrair mais torcedores aos jogos, a concentração de fontes 
de receita do Bahia não foi tão alta - embora ainda pouco recomendável: negociação de atletas, 
TV e bilheteria ficaram, respectivamente, com 35%, 28% e 22% do bolo. 
 
Somados, o rebaixamento à terceira divisão e a concentração das fontes de receita podem criar 
um círculo vicioso difícil de ser superado. O rebaixamento levará à queda de receita de televisão, 
uma das principais para ambos os clubes. Com menos dinheiro, a possibilidade de contratar bons 
jogadores diminui, o que dificulta a negociação de atletas, a principal fonte de recursos, em 
termos satisfatórios. Mas esse não é um caminho sem volta. "Para tudo há uma saída. Só não tem 
saída para a morte", diz, apelando ao clichê, o presidente da Federação Baiana de Futebol, 
Ednaldo Rodrigues. 
 
O presidente diz estar disposto a encabeçar um movimento de ressurreição dos torneios regionais. 
A idéia será apresentada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em janeiro. Se acatada, 
poderia voltar ao calendário do futebol nacional em 2007.  



"O torneio do Nordeste era um sucesso de público e atraía patrocinadores. Deveria ser retomado", 
disse. Carlos Aragaki, da Casual Auditores, corrobora o argumento. "É preciso investir nas 
rivalidades regionais", diz 
 

 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2005, Empresas S.A., p. B2. 
 


