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RESUMO 

 

O objetivo do estudo é analisar as demonstrações contábeis, para identificar o desempenho 

econômico-financeiro do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e posteriormente comparar com 

os resultados do Sport Club Internacional, a fim de verificar qual das entidades possui melhores 

resultados econômico-financeiros no período de 2009 a 2019, bem como, se há relação entre o 

desempenho financeiro com o desempenho do clube no campeonato brasileiro. Caracteriza-se 

como uma pesquisa documental e comparativa, de caráter exploratório, quantitativo e 

qualitativo. Para tanto os dados foram coletados nas demonstrações financeiras disponíveis nos 

portais de transparência dos clubes. Fez-se cálculos dos índices de liquidez, Endividamento e 

Déficit/Superávit das entidades, possibilitando assim, a análise e comparação entre os mesmos.  

Em segundo momento foi relacionado o desempenho econômico-financeiro ao desempenho em 

campo. Constata-se dificuldades de ambos os clubes em cumprir com suas obrigações ao longo 

do período analisado, com alto índice de comprometimento com Capital de Terceiros, 

principalmente o Internacional que apresentou dados financeiros inferiores ao Grêmio. Por fim, 

foi realizada a correlação de Pearson, o mesmo demonstrou que para o Internacional há uma 

relação inversamente proporcional, ou seja, quando o clube possui bom desempenho em campo 

diminui seu desempenho econômico-financeiro. Já o Grêmio quando seu desempenho em 

campo melhora, seus indicadores financeiros também melhoram, ou seja, não está buscando 

recursos de terceiros como o Internacional, que não demonstra assimetria no controle e gestão 

dos recursos. Com relação ao Grêmio demonstra melhor gestão dos recursos no período. 

 

Palavras-chave: Contabilidade; Análise das Demonstrações Contábeis; Desempenho 

Econômico-Financeiro; Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense; Sport Club Internacional.  
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1 INTRODUÇÃO 

O futebol é uma modalidade esportiva com tamanha influência e que movimenta não 

somente o nosso País, mas o mundo.  Rodrigues e Silva (2009) destacam que alguns anos após 

chegar ao Brasil, o futebol era visto no sentido cultural, lúdica e popular. Cuja a 

principal motivação segundo Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2003) era a recreação das 

pessoas e o convívio da comunidade. Entretanto, segundo Rodrigues e Silva (2009, p.18) “com 

o passar dos anos, percebe-se que diversas são as transformações sociais que têm ocorrido nos 

clubes de futebol”. 

Em 2020 observa-se que os jogos de futebol não acontecem mais de forma lúdica, houve 

um interesse na sua profissionalização e hoje é comercializado. Os clubes de futebol se 

transformaram em entidades desportivas e estão enquadrados no Terceiro Setor, ou seja, uma 

associação desportiva sem fins lucrativos que devem seguir os princípios, normas e leis que as 

regem.  

A contabilidade vem passando por diversas transformações tecnológicas ao longo do 

tempo, visto que o mercado está cada vez mais competitivo, tornou-se uma ferramenta 

fundamental para auxiliar os gestores na tomada de decisões dentro das organizações. Para que 

estas estejam cada vez mais preparadas e possuam um bom planejamento para projeções futuras 

de crescimento. A análise das demonstrações contábeis realizada por um profissional 

capacitado possui tamanha importância, pois através da análise é possível identificar como está 

a saúde financeira de qualquer organização. 

Para Assaf Neto (2012, p. 43) “a análise de balanços visa relatar, com base nas 

informações contábeis fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as 

causas que determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras”. Já Marion (2012, p. 

1) destaca que “identifica-se que existe um tripé essencial na análise de balanços, com ele pode-

se conhecer a real situação econômico-financeira de uma entidade são elas, a análise de 

liquidez, que demonstra a situação financeira, a rentabilidade (situação econômica) e o 

endividamento (estrutura de capital) ”. 

Este estudo tem como objetivo analisar as demonstrações contábeis, para identificar o 

desempenho econômico-financeiro do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e posteriormente 

comparar com os resultados do Sport Club Internacional, a fim de verificar qual das entidades 

possui melhores resultados econômico-financeiros no período de 2009 a 2019. 

 Visa demonstrar também a importância de uma análise econômico-financeira para 

identificar a real situação das entidades desportivas Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport 
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Club Internacional, visando auxiliar a gestão dos clubes na tomada de decisões, por parte de 

seus dirigentes, pois vale ressaltar que as entidades desportivas são associações sem fins 

lucrativos que necessitam de ganhos para manter suas atividades e atingir seus objetivos. Em 

segundo momento o estudo demonstra também a relação entre o desempenho dos times no 

Campeonato Brasileiro com o desempenho econômico-financeiro. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

O futebol é um esporte importante não apenas no aspecto cultural devido à emoção, 

amor, alegria, paixão que transmite às pessoas, mas pela participação na economia nacional. O 

futebol exerce tamanha influência na sociedade que interfere na rotina das pessoas e empresas. 

Um exemplo disso é a participação da seleção Brasileira de futebol na maior competição 

mundial do esporte, a Copa do Mundo de futebol, evento que acontece a cada quatro anos com 

duração de um mês, foi o maior do mundo em 2018, com expectativa para 3,4 bilhões de 

espectadores, atingiram o recorde de audiência com mais de 3,5 bilhões de espectadores1. Vale 

ressaltar que o futebol também está presente dentro dos estados e municípios e movimenta a 

população que não se cansa de torcer pelo seu time do coração. 

A importância do futebol vai além do entretenimento, como entidade movimenta a 

economia com a geração de emprego, lucro, investimentos, causando efeito positivo para o 

País. Vale destacar que por se tratar de uma entidade necessita de planejamento e organização 

para obter ganhos e manter suas atividades, pois está enquadrado nas entidades de terceiro setor, 

ou seja, associações sem fins lucrativos que possui sua própria legislação. 

Assim como no Brasil, no Rio Grande do Sul o futebol é assunto frequentemente 

abordado entre os gaúchos, existem diversos times que disputam em diferentes divisões, mas a 

dupla grenal, Sport Club Internacional e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, possuem maior 

representatividade, devido ao seu poder econômico, grande número de torcedores e sócios, além 

dos diversos títulos conquistados pela dupla de forma regional, nacional e internacional. 

Para identificar o desempenho econômico-financeiro de uma entidade 

é imprescindível analisar as demonstrações contábeis, em todos os tipos de organizações, sejam 

elas com ou sem fins lucrativos. A análise foi realizada através dos indicadores financeiros, os 

                                                           
1  Os números por trás da Copa do Mundo FIFA 2018: O evento da Copa do Mundo de 2014 e 2018 tiveram 

tamanha importância para economia e interação da sociedade Brasileira. O evento dura um mês e acontece a cada 

quatro anos, em 2014 contou com 1 bilhão de espectadores, as expectativas para 2018 era de 3,4 bilhões de 

expectadores, mas foi alcançado mais de 3,5 de espectadores (BADENHAUSEN E CHADE, 2018). 

 

https://forbes.com.br/negocios/2018/06/os-numeros-por-tras-da-copa-do-mundo-fifa-2018/


13 

 

 
 

quais demonstrarão a real situação econômico-financeira das entidades estudadas. Diante disso, 

questiona-se qual das entidades, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club Internacional 

possui melhor desempenho econômico-financeiro no período de 2009 a 2019? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Para a realização da pesquisa, analisou-se as demonstrações contábeis do Grêmio Foot-

Ball Porto Alegrense no período de 2009 a 2019, a fim de verificar o desempenho econômico-

financeiro da entidade e posteriormente realizou-se um comparativo com os resultados 

econômico-financeiros do seu rival Sport Club Internacional para identificar qual possui 

melhores resultados, consequentemente melhor gestão dos recursos no período. 

Para a realização da análise das demonstrações contábeis foram utilizados a análise 

horizontal dos valores absolutos e os indicadores de liquidez, endividamento e déficit/superávit, 

essencial para o equilíbrio financeiro-econômico de qualquer entidade. 

Diante deste contexto, o foco do presente estudo direcionou-se à gestão das entidades 

estudadas, por parte da administração de seus dirigentes. Em segundo momento a situação 

econômico-financeira foi relacionada com o desempenho em campo para verificar se realmente 

há relação.  

 Neste estudo foi analisado somente o desempenho econômico-financeiro do clube 

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense no período de 2009 a 2019, a análise do Sport Club 

Internacional foi realizada somente do ano de 2019 neste estudo, pois a análise entre 2009 a 

2018 do Sport Club Internacional já foi realizada no seguinte Trabalho de Conclusão de Curso, 

“Análise das demonstrações contábeis do Sport Club Internacional: um estudo sobre o resultado 

econômico-financeiro e seu impacto no desempenho do campeonato Brasileiro de Futebol entre 

os anos de 2009 a 2018” e será utilizado somente para a comparação dos resultados dentro desse 

período. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar as demonstrações contábeis, para identificar o desempenho econômico-

financeiro do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e posteriormente comparar com os resultados 

do Sport Club Internacional, a fim de verificar qual das entidades possui melhores resultados 

econômico-financeiros no período de 2009 a 2019. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a. Analisar as demonstrações Contábeis do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense através da 

análise dos indicadores financeiros no período de 2009 a 2019; 

b. Comparar o desempenho econômico-financeiro do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

e Sport Club Internacional no período citado; 

c. Demonstrar dentro do período analisado se houve crescimento ou redução no 

desempenho econômico-financeiro das entidades; 

d. Evidenciar qual das entidades possui melhor desempenho econômico-financeiro; 

e. Verificar se há relação entre o desempenho no campeonato Brasileiro e o desempenho 

econômico-financeiro 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O futebol possui tamanha importância para a sociedade, tanto de forma cultural como 

na economia. Basta observar nas reuniões familiares, amigos ou até mesmo no ambiente de 

trabalho como o futebol está presente, através de debates sobre fatos que aconteceram dentro 

de campo, jogadores preferidos, melhores momentos, qual o melhor time, uma infinidade de 

argumentos que não levarão a lugar nenhum, mas que une as pessoas pelo prazer em ser 

torcedor. Vale ressaltar que no Rio Grande do Sul existem diversos times, mas dupla Grenal é 

destaque pela sua representatividade. 

Um fato muito discutido em 2020 é a respeito do técnico do Grêmio Renato Gaúcho, 

que busca manter sua invencibilidade em clássicos Grenais que já duram oito jogos. O treinador 

Dino Sani pelo Inter na década de 1970 passou por doze partidas entre rivais sem perder e 

Renato está a três partidas de se igualar ao recorde, o que pode ocorrer ainda em 2020. Renato 
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defende um aproveitamento de quase 80% em jogos eliminatórios (AZAMBUJA,  2020). 

Destaca-se a importância dos clubes de futebol também como entidades na economia devido às 

suas movimentações milionárias.  

Diante da paixão pelos jogos em campo e da torcida pela conquista da vitória e 

títulos, muitas vezes não nos damos conta que existe uma entidade desportiva, com venerável 

representação financeira e social. Pode-se destacar que se trata de uma entidade sem fins 

lucrativos, ainda assim precisa de planejamento e organização para manter suas atividades, 

como funcionários, elenco e sua sede. Através da geração de emprego, rede de hotéis, bares, 

restaurantes, lojas virtuais e físicas que comercializam produtos oficiais dos times, tudo isso 

contribui para a movimentação da economia. 

O time possui uma marca esportiva, que por ser do terceiro setor, seu objetivo não é 

geração de lucros, mas sim cumprir com suas obrigações. Também precisa ser transparente e 

prestar contas para a sociedade que poderá acompanhar o que está acontecendo não somente 

nos jogos em campo, mas como a entidade está financeiramente. 

O estudo é relevante, pois para conhecimento da situação econômico-financeira das 

entidades estudadas, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club Internacional, é essencial 

analisar as demonstrações contábeis em determinado período. Foi fundamental utilizar as 

análises vertical e horizontal e os indicadores financeiros para identificar a real situação das 

entidades estudadas e fazer tal comparação. 

Torna-se indispensável para a gestão do clube, que diante das informações contábeis 

poderão planejar e tomar decisões mais assertivas. Contribui na organização da pauta 

priorizada, identificar qual o melhor momento para investir, para atrair investidores, 

patrocinadores, planejar possíveis contratações, venda de jogadores, se possuem resultados 

bons ou ruins e assim traçar metas para melhorar desempenho da administração por parte dos 

dirigentes.  

Esse estudo também poderá servir de base para outros estudos, da mesma forma com 

que o seguinte trabalho de Conclusão de Curso “Análise das demonstrações contábeis do Sport 

Club Internacional: um estudo sobre o resultado econômico-financeiro e seu impacto no 

desempenho do Campeonato Brasileiro de Futebol entre os anos de 2009 a 2018” (SILVA, 

2019), no qual serviu como base para a realização deste estudo. 

                                                           
 O técnico do Grêmio Renato Gaúcho busca manter sua invencibilidade em clássicos que já duram oito jogos. 

Estando a três partidas de se igualar ao recorde de Sani pelo ínter que passou mais de doze partidas entre rivais 

sem perder na década de 1970 (AZAMBUJA, 2020). 



16 

 

 
 

Também para torcedores e sócios interessados em saber como está a situação 

econômico-financeira do seu time favorito, além, de verificar se o seu time está com melhores 

resultados comparado ao rival, especuladores, investidores, até mesmo outros acadêmicos que 

tenham interesse em realizar pesquisa no mesmo ramo ou aprofundar a pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 FUTEBOL NO BRASIL 

 O futebol é um esporte muito antigo e dominou o Brasil e o mundo. Segundo Carvalho, 

Gonçalves e Alcântara (2003) iniciou-se no Brasil em 1894 através de Charles Miller, um 

Paulistano que viajou para a Inglaterra aos nove anos de idade para estudar.  Para Rodrigues e 

Silva (2009, p. 18) “alguns anos após a chegada do futebol ao Brasil, o futebol era cercado por 

uma forma cultural, lúdica, e popular, era uma forma de distração social, de cultivo do ócio e 

do tempo livre; era jogado pelos clubes pelo simples prazer de jogar”. 

Neste tempo, destacam também que o futebol era lúdico, ou seja, as atividades 

esportivas eram realizadas como uma maneira de liberar tensões do trabalho. Promover 

interação social, a recreação, o envolvimento da comunidade, diversão, sendo organizadas as 

partidas, sem visão de lucro, tornando-se conhecido como futebol lúdico (CARVALHO; 

GONÇALVES E ALCÂNTARA, 2003). 

Destacam Rodrigues e Silva (2009) que com o passar dos anos o futebol passou por 

diversas transformações sociais principalmente na década de 1970, onde surgiram as 

transmissões ao vivo das partidas de futebol, passando pela criação do clube e sanção da Lei nº 

9.615/98 mais conhecida como Lei Pelé, estabelecida pela NBC ITG (2003) com suas normas 

e medidas provisórias. As referidas transformações mostraram uma nova forma de perceber tal 

esporte e passou a ser visto como uma fonte geradora de recursos. 

  Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2003) também destacam que entre 1931 e 1970 o 

futebol lúdico e amador passa a ser visto como atividade profissional. Passa a existir a relação 

entre empregado e empregador, introduzindo-se horários, contratos, sanções e punições escritas 

e legitimadas nas normas escritas.  

O jogador recebe um médio salário e é empregado, mas continua apaixonado pelo seu 

clube. Ainda conforme Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2003, p. 8) “o clube, o jogo, os 

jogadores e os torcedores assumem um novo perfil aos olhos daqueles que investiram seus 

recursos na construção de uma organização de sucesso. Para seguir esse caminho os 

investimentos devem ter retorno”. 

Carvalho, Gonçalves e Alcântara (2003, p. 10) enfatizam ainda que: 

 

O jogador antes vinculado por valores efetivos ao clube e, depois por contratos de 

trabalho com salários na média nacional, está hoje vinculado ao clube por sofisticados 

contratos (que incluem às vezes blindagem) e salários exorbitantes. É claro que estes 
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casos não representam a maioria, mas, sem dúvida, representam a imagem que a 

sociedade tem do futebol e de seus jogadores. O torcedor, antes visto como um igual, 

é hoje considerado um cliente-consumidor. O jogo, outrora visto como diversão cede 

lugar a uma oportunidade de negócio. Os clubes que nasciam da interação social e da 

vontade das comunidades objetivam atualmente (em uns revelados e em outros apenas 

dissimulado), a formação e venda de jogadores (e eventualmente outros produtos e 

serviços), sua principal fonte de renda e, efetivamente, o produto que realizam com 

maior taxa de lucro.  

 

Em vista disto, Silva (2019) destaca que “atualmente pode-se dizer que o futebol, na 

maioria das vezes, deixou de ser objeto de recreação, tanto para jogadores como para os 

torcedores, e virou objeto de tensão, de competição, visando resultados e lucro”. 

 

2.2 ORGANIZAÇÕES TERCEIRO SETOR 

As organizações podem ser organizadas levando em consideração os recursos obtidos 

em primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Segundo CRCRS (2018) o contexto 

econômico é composto por três setores distintos, auxiliam na movimentação da economia e 

permitem o crescimento da sociedade, o primeiro setor é representado pelo Poder Público. O 

segundo setor é representado pelas empresas privadas, que tem como principal objetivo o lucro. 

Por fim o Terceiro setor, formado por organizações sem fins lucrativos. 

Para Góis (2018, p. 10) “o terceiro Setor é um termo utilizado para definir organizações 

de iniciativa privada que prestam serviços de caráter público, sem finalidade de lucro para a 

sociedade”. Ainda segundo Góis (2018) para essas entidades exercerem suas atividades, 

precisam de uma fonte de recursos, estes podem ser provenientes de contribuições, doações, 

receitas de aplicações financeiras, receitas de capital, venda de mercadorias e entre outros. 

 

2.2.1 Entidades Desportivas 

As atividades desportivas por serem sem fins lucrativos se enquadram nas organizações 

de terceiro setor. “Os clubes de futebol são considerados associações sem fins lucrativos, tendo 

o esporte como negócio principal” (SILVA, 2019, p. 15). Os recursos utilizados pelos clubes 

de futebol são gerados por eles mesmo na maioria das vezes, através de patrocínios, venda de 

produtos da marca, venda de jogadores, doações, associados e financiamentos, porém não gera 

retorno financeiro aos colaboradores e associados, os lucros devem ser revertidos para a própria 

entidade (SILVA, 2019, p. 15).  

De acordo com Olak e Nascimento (2010, p. 26) esses recursos podem ser: 
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[...] acrescidos por receitas financeiras, receitas de capital e, em casos especiais, até 

mesmo por lucros obtido na venda de produtos, mercadorias e serviços prestados, os 

quais serão, sempre, utilizados na própria manutenção das atividades e nunca para 

serem distribuídos, como ocorre nas empresas. 

 

O CRCRS (2018) considera como organizações sem fins lucrativos. Os recursos são 

oriundos da própria atividade, além de doações, financiamentos, subvenções, públicos ou 

privados, sendo a aplicação de valores destinados à manutenção de objetivo a qual foi instituída, 

de acordo com o estatuto. No caso de Superávit ao final do exercício não deve ser distribuído 

entre associados, deve ser reinvestido nas próprias atividades da entidade. 

Observa-se que as entidades do terceiro setor tornam-se importantes para a sociedade, 

fornecendo benefícios à sociedade e a economia. 

 

2.3 ASPECTOS LEGAIS E CONTÁBEIS DAS ENTIDADES DESPORTIVAS 

2.3.1 Lei 11.638/2007 

A Lei 11.638/2007 de 28 de dezembro de 2007 altera e revoga a Lei nº 6.404, (Lei das 

Sociedades por Ações) de 15 de dezembro de 1976, além da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 

1976, que estende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação 

das demonstrações contábeis (PLANALTO, 2007). 

A nova legislação harmoniza a contabilidade brasileira aos padrões internacionais, o que 

facilita o investimento estrangeiro, além disso, obriga as grandes empresas de capital fechado 

a divulgarem seus balanços. Com as novas regras, diversas alterações ocorreram, entre elas 

destacamos: 

 

a. A demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR foi extinta; 

b. Torna-se obrigatória a elaboração e publicação da Demonstração dos Fluxos de 

Caixa - DFC e da Demonstração do Valor Adicionado - DVA; 

c. A DFC não é obrigatória às pessoas jurídicas com patrimônio líquido inferior a 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); 

d. A DVA é exigida para todas as Companhias abertas; 

e. O Ativo Permanente agora possui um novo grupo chamado “Intangível”, além 

dos já existentes, “Investimentos”, “Imobilizado” e “Diferido”; 

f. Fora extinta a “Reserva de Reavaliação” que deu lugar a conta “Ajustes de 

Avaliação Patrimonial” que possui características diferentes; 

g. Ainda no Patrimônio líquido, fora incluído também a rubrica “Ações em 

Tesouraria”; 

h. Foram extintas as reservas de capital “Prêmio Recebido na Emissão de 

Debêntures” e “Doações e Subvenções para Investimentos”, sendo esta última, 

controlada na conta “ Reserva de Incentivos Fiscais” e poderá ser excluída da 

base de cálculo dos dividendos obrigatórios; 
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i. A conta “Lucros e Prejuízos Acumulados”, deixa de existir, dando lugar a conta 

“Prejuízos Acumulados”, assim o resultado positivo deve ser controlado nas 

contas, de Reservas de Lucros ou destinado de acordo com a determinação social; 

j. Ocorreram alterações para a avaliação dos investimentos pelo método da 

Equivalência Patrimonial que agora, não mais precisam ser relevantes 

(LUNELLI, Portal de Contabilidade, 2007). 

 

Vale ressaltar que o objetivo dessas mudanças é importante para os estrangeiros com 

interesse em investir no mercado Brasileiro obtendo mais segurança. 

 

2.3.2 Lei 9.615/1998 – Lei dos Desportos 

A lei geral dos desportos, também conhecida como a “Lei Pelé”, foi criada em, 24 de 

março de 1998, regula as normas gerais das atividades desportivas visando tratar clubes de 

futebol como empresas. Conforme o artigo 1º “ O desporto brasileiro abrange práticas formais 

e não-formais e obedece às normas gerais desta lei, inspirado nos fundamentos constitucionais 

do Estado Democrático de Direito” (BRASIL, 1998). 

O parágrafo primeiro enfatiza que “a prática desportiva formal é regulada por normas 

nacionais e internacionais e pelas regras de práticas desportiva de cada modalidade, aceitas 

pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto”. Já o parágrafo segundo 

demonstra que “a prática desportiva não profissional é caracterizada pela liberdade lúdica de 

seus praticantes” (BRASIL, 1998). 

Vale ressaltar o parágrafo único mostra “a exploração e gestão do desporto profissional 

constituem exercício de atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à observância dos 

princípios incluindo a Lei nº 10.672 de 2003”: 

I - Da transparência financeira e administrativa; 

II - Da moralidade na gestão desportiva; 

III - Da responsabilidade social de seus dirigentes; 

IV - Do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e  

V - Da participação na organização desportiva do país. 

 

Com isso, o esporte pode ser praticado de diversas formas, como por diversão, de forma 

profissional, respeitando as normas, contratos entre os jogadores e o clube de futebol, além, de 

ser pertinente diante da quantidade de recursos que as entidades desportivas movimentam 

evidenciar como esses recursos são destinados. Vale ressaltar que a divulgação das 

demonstrações contábeis se torna mais relevantes diante dos interessados em saber como está 

financeiramente a entidade. 
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2.3.3 NBC ITG - 2003 - Entidades desportivas profissionais 

O conselho de Contabilidade (CFC) aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade ITG 

2003, esta resolução estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação dos registros 

contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis das entidades de futebol profissional 

e demais entidades de práticas desportivas profissionais, aplica-se também a demais entidades 

ligadas as atividades desportivas profissionais ou até mesmo não profissionais. 

Aplicam-se a entidades desportivas profissionais e não profissionais os princípios de 

Contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

A NBC ITG (2003) orienta como principais procedimentos de registros contábeis, tais 

como: 

a) Os valores gastos diretamente relacionados com a formação de atletas devem ser 

registrados como despesa. 

b) Os valores gastos relacionados com a formação, aquisição e renovação de 

contratos com atletas, inclusive luvas, e entre outros gastos referentes a 

contratação ou renovação de contrato, devem ser contabilizados como ativo 

intangível pelo valor efetivamente pago. 

c) Os direitos contratuais sobre os atletas registrados no ativo intangível devem ser 

amortizados de acordo com o prazo do contrato. 

d) A multa contratual recebida pela liberação do atleta deve ser registrada em conta 

específica de receitas operacionais. 

e) As receitas de bilheteria, direito de transmissão e de imagem, bem como 

patrocínio, publicidade, luvas e outras assemelhadas devem ser registradas em 

contas específicas de acordo com o princípio de competência. 

f) A arrecadação com bilheteria deve ser reconhecida como receita em conta 

específica, diante da realização de eventos esportivos. A arrecadação deve ser 

registrada no passivo circulante ou não circulante dependendo do prazo de 

realização da receita. 

g) Os valores pagos aos atletas como forma de antecipação, seja contratual ou não, 

devem ser registrados no ativo em contas específicas e apropriados ao resultado 

pelo regime de competência. 

h) A utilização de atleta mediante cessão temporária de direitos profissionais deve 

ter seus gastos registrados no resultado pela entidade responsável pelo 

desembolso e em receita pela entidade cedente quando aplicável, em função da 

fluência do prazo do contrato de cessão temporária, aplicando-se o regime de 

competência. 

i) As receitas obtidas pela cessão definitiva de direitos profissionais sobre atletas, 

devem ser registradas em conta específica, como receita do período. Os custos 

ainda não amortizados, quando da cessão definitiva, devem ser registrados, em 

conta específica, no resultado do período. 

 

Segundo orientações das normas da NBC ITG (2003) da atividade desportiva, devem 

ser segregados das demais atividades deve incluir custos e despesas, diferenciando as entidades 

profissionais das demais sociais. Valores gastos com formação de atletas que não estejam 

diretamente relacionados com sua formação devem ser registrados como despesa, caso seja 

diretamente ligado e o atleta alcançar a formação deve ser registrado no intangível. Assim como 
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aquisições e renovações de contratos devem ser registrados como intangível os gastos com 

direitos contratuais de atletas. 

Multas relacionadas com atletas devem ser contabilizadas como receita operacional do 

exercício. As receitas referentes a direito de imagem, devem ser registradas em contas 

específicas, respeitando o regime de competência. Arrecadação com bilheteria deve ser 

reconhecida como receita, quando realizados eventos esportivos. 

As demonstrações contábeis que devem ser realizadas pelas entidades desportivas 

profissionais são, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 

Demonstração do resultado Abrangente, Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido, 

Demonstração dos fluxos de Caixa e as notas explicativas. 

As demonstrações contábeis devem ser complementadas pelas notas explicativas, 

devido aos gastos com formação de atleta, direitos sobre os atletas, receitas auferidas por 

atividade, além de valores relacionados a entidades estrangeiras. Devem também divulgar a 

quantidade de atletas vinculados à entidade na data base das demonstrações contábeis. 

 

2.4 CONTABILIDADE NA GESTÃO DAS EMPRESAS 

A contabilidade possui tamanha relevância dentro de uma organização, pois estuda, 

registra e com isso possibilita a análise do patrimônio de uma entidade, auxiliando na tomada 

de decisões. Crepaldi (2012, p. 6) menciona que “em sentido amplo, a contabilidade trata da 

coleta, apresentação e interpretação dos fatos econômicos”. Já Iudícibus (2009, p. 10) explica 

que a contabilidade “pode ser conceituada como o método de identificar, mensurar e comunicar 

informação econômica, financeira, física e social, a fim de permitir decisões e julgamentos 

adequados por parte dos usuários da informação”. 

Ainda segundo Crepaldi (2012) os termos utilizados são contabilidade gerencial para 

atividades realizadas dentro da organização e contabilidade financeira quando fornece 

informações a terceiros. 

Crepaldi (2012, p. 6) demonstra que: 

 

A contabilidade é uma atividade fundamental na vida econômica. Mesmo nas 

economias mais simples, é necessário manter a documentação dos ativos, das dívidas 

e das negociações com terceiros. O papel da contabilidade torna-se ainda mais 

importante nas complexas economias modernas. Uma vez que os recursos são 

escassos, temos de escolher entre as melhores alternativas, e para identificá-las são 

necessários os dados contábeis. 
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A contabilidade possui seus usuários, que segundo Oliveira, Silva e Zuccari (2010) os 

mesmos são pessoas físicas, jurídicas, órgãos governamentais e demais entidades que utilizam 

a contabilidade para obter informações, e que possuem interesse em saber como está a situação 

da empresa. Procurando respostas a seus questionamentos nas informações transmitidas pela 

contabilidade. Podem ser internos ou externos, segundo Oliveira Silva e Zuccari (2010, p. 2): 

 

O usuário interno, além das informações contidas nas demonstrações contábeis 

divulgadas pela entidade, também tem acesso a dados históricos mais precisos e a 

informações internas e, portanto, está numa posição privilegiada em relação ao 

analista externo. São todas as pessoas ou grupos de pessoas relacionadas com a 

empresa e que têm facilidade de acesso às informações contábeis, como: gestores, 

empregados, sócios, entre outros. Sob o ponto de vista do usuário interno, quanto mais 

a análise se detiver na constatação do passado e do presente, mais acrescerá e 

avolumará a sua importância como instrumento de avaliação de performance da 

entidade.  

 

Já os usuários externos ainda segundo Oliveira, Silva e Zuccari (2010) é aquele que irá 

trabalhar com as demonstrações publicadas pela entidade, tais como acionistas, credores, 

entidades governamentais, sindicais e entre outras. 

 “A informação contábil deve ser revestida de qualidade sendo objetiva, clara, concisa, 

permitindo que o usuário possa avaliar a situação econômica e financeira da organização, bem 

como fazer interferências sobre a tendência futura, de forma a atender sempre os próprios 

objetivos da entidade empresarial” (OLIVEIRA; SILVA E ZUCCARI, 2010, p. 2). 

 

A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. 

Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os, monetariamente, 

registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou de comunicados, que 

contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. (MARION, 2009, p. 25) 

 

Para Pereira (2013) a contabilidade está muito relacionada a análise financeira, pois as 

demonstrações contábeis fornecidas pela contabilidade, constituem importante grupo de 

informações que serão avaliadas na análise financeira. Enfatiza que a denominação análise de 

balanços é inadequada, pois o balanço é somente uma das demonstrações, existem outras que 

também devem ser analisadas. Oliveira, Silva e Zuccari (2010, p. 3) diz que “as demonstrações 

contábeis preparadas segundo a “Estrutura Conceitual” objetivam fornecer informações que 

sejam úteis na tomada de decisões e avaliações por parte dos usuários em geral”.  

É relevante mencionar que existe um profissional capacitado para que todos esses 

fenômenos ocorram, o profissional contábil juntamente com o administrador. 
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O trabalho do profissional de contabilidade se inicia com a interpretação e os registros 

dos fatos econômicos (escrituração), seguidos da apresentação da posição econômica, 

financeira e patrimonial da empresa, através da elaboração das demonstrações 

contábeis. Essas demonstrações são submetidas à análise de auditores independentes, 

que confirmarão e validarão os valores nelas expressos através de emissão de relatório 

de auditoria, para finalmente serem submetidos ao processo de análise econômico-

financeira (SILVA, 2017, p. 3 apud ANGHINONI, 2018, p. 23). 

 

 Observa-se que a contabilidade gerando demonstrativos que expressam a real situação 

patrimonial, econômica e financeira das entidades, com dados claros e objetivos, auxilia os 

administradores, e possibilita que os gestores tomem decisões mais assertivas para o futuro da 

organização. 

 

2.5 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Com a constante necessidade em avaliar a situação financeira e econômica das 

organizações, surgiram as demonstrações contábeis, um conjunto de relatórios que representam 

a estrutura patrimonial das organizações em determinado período. Para Arnaldo Reis (2009, p. 

56) “as Demonstrações. Contábeis (financeiras) consistem num conjunto de demonstrativos, 

previstos por lei ou consagrados pela prática, normalmente elaborados ao final do exercício 

social. Werlang (2019, p. 5) enfatiza que “ o propósito das demonstrações contábeis é fornecer 

informações sobre a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa para 

os administradores, investidores, governo, entre outros, com a finalidade de auxiliar nas futuras 

tomadas de decisões”. Já para Assaf Neto (2012) através das demonstrações contábeis 

levantadas pela empresa pode-se extrair informações a respeito de sua situação econômica e 

financeira.  

Ainda segundo Werlang (2019), é caracterizada como uma técnica que realiza a 

decomposição, a comparação e interpretação das demonstrações contábeis da entidade, tendo 

como objetivo transformar os dados coletados das demonstrações em indicadores que permitam 

avaliar a capacidade de solvência, descobrir a capacidade de a entidade gerar bons resultados e 

conhecer a estrutura patrimonial. 

Os dados coletados pela contabilidade apresentam-se periodicamente a seus 

interessados de forma resumida formando-se os relatórios contábeis. Conforme previsto na 

NBC TG 26 ou na seção 3 da NBC TG 1000 as demonstrações contábeis que devem ser 

elaboradas pelas entidades desportivas são: 

I.Balanço Patrimonial; 

II.Demonstração do Resultado do exercício; 

III.Demonstração do Resultado Abrangente; 
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IV.Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 

V.Demonstrações do fluxo de caixa; 

VI.Notas Explicativas; 

 

As demonstrações contábeis têm por objetivo fornecer informações aos administradores 

da entidade para auxiliar na tomada de decisões.  

 

2.5.1 Balanço Patrimonial (BP) 

O balanço Patrimonial é uma das demonstrações mais importantes, pode-se através dele 

apurar a real situação financeira de uma entidade. Evidencia a situação patrimonial da empresa 

em determinado período e está dividido em Ativo Passivo e Patrimônio Líquido. Assaf Neto 

(2012, p. 57) mensura que: 

 

A informação que esse demonstrativo fornece é totalmente estática e, muito 

provavelmente, sua estrutura se apresentará relativamente diferente algum tempo após 

o seu encerramento. No entanto, pelas relevantes informações de tendências que 

podem ser extraídas de seus diversos grupos de contas, o balanço servirá como 

elemento de partida indispensável para o conhecimento da situação econômica e 

financeira de uma empresa. 

 

Demonstra a posição das contas patrimoniais em determinado período normalmente no 

final do ano ou período prefixado. É constituído por duas colunas, o lado direito denominado 

passivo e patrimônio líquido. A coluna do lado esquerdo denominado ativo (IUDÍCIBUS, 

1998). Para Assaf Neto (2012, p. 58) no ativo estão dispostas todas as aplicações de recursos 

realizadas pela empresa. Esses recursos poderão estar divididos em ativos circulantes, por 

apresentarem alta rotação como valores em caixa, também valores a receber e o ativo não 

circulante no grupo de contas realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. 

 Segundo Iudícibus (1998) o passivo evidencia toda obrigação que a empresa possui 

com terceiros, contas a pagar, fornecedores de matéria prima a prazo, impostos a pagar, 

financiamentos e empréstimos. É uma obrigação exigível, ou seja, no momento em que a dívida 

vencer será solicitada a quitação da mesma, por isso é mais adequado denominá-lo de exigível. 

Iudícibus (1998) também discorre sobre o patrimônio líquido que evidencia os recursos 

dos proprietários aplicados no empreendimento, o investimento inicial é chamado 

contabilmente de Capital. Caso haja outras aplicações por parte dos proprietários, acionista no 

caso de S.A ou sócios em Ltda., haverá um acréscimo ao capital. No entanto para Assaf Neto 

(2012) o patrimônio líquido é representado pela diferença entre o total do ativo e do passivo. 

Identifica os recursos próprios da empresa, formado pelo capital investido pelos acionistas ou 
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sócios, é composto segundo a legislação vigente por Capital Social, Reservas de Capital, 

Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Ações em Tesouraria e Prejuízos 

Acumulados. 

 Esse demonstrativo tem tamanha importância para identificar a situação patrimonial de 

uma organização. 

 

2.5.2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

A demonstração do Resultado do Exercício é uma das mais importantes demonstrações, 

demonstra o resultado que a empresa obteve em determinado período. Segundo Franco (1992) 

conceitua como a mais importante, pois demonstra a receita bruta da entidade, o custo dessas 

receitas e demais despesas operacionais, evidencia o lucro operacional. Diz ainda que 

demonstra outras receitas e despesas não-operacionais, para obter o lucro líquido do exercício. 

Além disso salienta Reis (2009) que “esse demonstrativo mostra, em sequência lógica e 

ordenada, todos os fatores que influenciaram, para mais ou para menos, o resultado do período, 

tornando-se, assim, valioso instrumento de análise econômico-financeira e preciosa fonte de 

informações para tomada de decisões administrativas”. 

Para Silva (2019) ela é um resumo das receitas e despesas da entidade, normalmente em 

um período de 12 meses. Possui uma representação vertical, das receitas subtraem-se as 

despesas e evidencia-se em seguida o resultado, lucro ou prejuízo. Esse resultado segundo 

Assaf Neto (2012) é transferido para contas do Patrimônio líquido. Torna-se um dos 

demonstrativos mais importantes, pois demonstra se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. 

 

2.5.3 Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) 

O normativo internacional define o resultado abrangente como uma alteração no 

patrimônio líquido de uma sociedade em determinado período, decorrente de transações e 

outros eventos não originadas pelos sócios. Isso inclui todas as mudanças no patrimônio durante 

o período, exceto as resultantes de investimentos dos sócios e distribuição aos sócios 

(LUNELLI, 2009). 

Ainda segundo Lunelli (2009): 

 

Na prática o resultado abrangente visa apresentar os ajustes efetuados no Patrimônio 

Líquido como se fosse um lucro da empresa, por exemplo, a conta ajuste da avaliação 

patrimonial, registra as modificações de ativos e passivos a valor justo, que pelo 
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princípio da competência não entram na DRE, no entanto, no lucro abrangente essas 

variações serão computadas, a fim de apresentar o lucro o mais próximo da realidade 

econômica da empresa. 

 

Enfatiza Silva (2019, p. 24) que Demonstração do Resultado Abrangente “se faz 

importante devido ao respeito com o princípio de competência de exercícios, pois atualiza o 

capital próprio dos sócios, através do registro no patrimônio líquido (e não no resultado) das 

receitas e despesas incorridas, contudo tem realização de receita “incerta”, uma vez que 

necessitam de investimento a longo prazo, sem forma prevista de alienação”. 

 

2.5.4 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 

A demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido segundo Assaf Neto (2002) é um 

demonstrativo contábil mais abrangente que a demonstração dos lucros ou prejuízos 

acumulados, a sociedade pode optar por elaborar ou não. Se publicado este demonstrativo 

substitui de forma legal a demonstração dos lucros acumulados. Devido a sua abrangência de 

todas as contas do patrimônio líquido, identificando os fluxos ocorridos entre uma conta e outra 

e as variações. 

Diante deste contexto, Iudícibus (1998, p. 60) ressalta-se ainda que “ a DMPL é 

fundamental para a elaboração da demonstração de Origens e Aplicações de Recursos e para 

ser fornecida às empresas (investidoras) que avaliam seus investimentos permanentes em 

coligadas ou controladas pelo método de Equivalência Patrimonial”.   

   

2.5.5 Demonstração Fluxo de Caixa (DFC) 

A demonstração do fluxo de caixa assim como as outras demonstrações tem tamanha 

importância e pode ser realizada utilizando tanto o método direto como o método indireto. Diz 

Silva (2019 p. 25) que “a demonstração do fluxo de caixa deve evidenciar ao menos três fluxos 

financeiros, das operações, dos investimentos e financiamentos”. Ainda segundo Silva (2019, 

p. 25) “a legislação permite que a DFC seja elaborada tanto pelo método direto quanto pelo 

indireto”. Normalmente o indireto se torna mais usado.  

Segundo Matarazzo (2010, p. 233) “a demonstração do fluxo de caixa é imprescindível 

na mais elementar atividade empresarial e mesmo para pessoas físicas que se dedicam a algum 

negócio”. Complementa Reis (2009) que o objetivo deste demonstrativo é oferecer informações 

sobre as entradas e saídas do caixa em determinado período.  
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2.5.6 Notas Explicativas 

As notas explicativas são apresentadas ao final das demonstrações com o intuito de 

explicar de forma mais detalhada os acontecimentos nos demais demonstrativos. Segundo 

Assaf Neto (2012, p. 102) “as notas explicativas são normalmente apresentadas ao final das 

demonstrações financeiras publicadas, sendo obrigatórias para as companhias abertas. 

Representam uma complementação das demonstrações contábeis, passando a fazer parte efetiva 

do conjunto de publicações previstas na lei das sociedades por ações”. Assaf Neto (2012, p. 

102) destaca ainda que por determinação legal devem conter as indicações abaixo: 

 

a. Todas as informações adicionais não destacadas nas demonstrações contábeis 

publicadas, e entendidas como importantes para uma melhor avaliação dos 

resultados; 

b. Os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente 

estoques, carteiras de recebíveis e aplicações financeiras, cálculos de 

depreciação, amortização e exaustão, constituição de provisões para riscos etc.; 

c. Os investimentos em outras sociedades, quando relevantes; 

d. Os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a 

terceiros e outras responsabilidades eventuais e contingentes; 

e. As taxas de juros, datas de vencimento e as garantias oferecidas nas obrigações 

de longo prazo; 

f. O número, espécies e as classes das ações que compõem o capital social da 

empresa; 

g. As opções de compra de ações outorgadas e efetuadas no exercício; 

h. Os ajustes de exercícios anteriores; 

i. Os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou 

possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados 

futuros da companhia. 

 

As demonstrações são complementadas pelas notas explicativas para esclarecer a 

situação patrimonial e resultado da empresa em caso de dúvidas. 

 

2.6 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Pode-se descrever como um estudo detalhado das demonstrações contábeis de uma 

organização demonstrando a relação econômico-financeira de uma empresa. Pode ser chamada 

também de análise de balanços ou análise financeira. Segundo Assaf Neto (2002, p. 48) 

“Através das demonstrações contábeis levantadas por uma empresa, podem ser extraídas 

informações a respeito de sua posição econômico-financeira”. Ainda segundo Assaf Neto 

(2002, p. 48) “a análise de balanços é desenvolvida com base nas demonstrações contábeis 

formalmente apuradas pelas empresas [...]”.  
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A necessidade de analisar demonstrações contábeis é pelo menos tão antiga quanto a 

própria origem de tais peças. Nos primórdios da contabilidade, quando esta se 

resumia, basicamente, à realização de inventários, já o “analista” se preocupava em 

anotar as variações quantitativas e qualitativas das várias categorias de bens incluídos 

em seu inventário [...] (IUDÍCIBUS, 1998, p. 17). 

 

Contudo enfatiza Matarazzo (2010, p. 3) que “as demonstrações financeiras fornecem 

uma série de dados sobre a empresa, de acordo com as regras contábeis. A análise de balanços 

transforma esses dados em informações e será tanto mais eficiente quanto melhores 

informações produzir”.  

A análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis fornecidas 

pelas empresas, a posição econômica -financeira atual, as causas que determinaram a 

evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras, pela análise de 

balanços extraem-se informações sobre a posição passada, presente e futura 

(projetada) de uma empresa (ASSAF NETO, 2012, p. 43). 

 

“Identifica-se que existe um tripé essencial na análise de balanços, com ele pode-se 

conhecer a real situação econômico-financeira de uma entidade são elas, a análise de liquidez, 

que demonstra a situação financeira, a rentabilidade (situação econômica) e o endividamento 

(estrutura de capital) ” (MARION, 2012, p. 1). 

A análise horizontal para Iudícibus (1998) tem como principal finalidade apontar o 

crescimento de itens dos balanços e das demonstrações de resultados, além de outros 

demonstrativos, com o intuito de caracterizar tendências. Já a análise Vertical “é um processo 

comparativo, expresso em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma conta ou grupo de 

contas com um valor afim ou relacionável, identificado no mesmo demonstrativo” (ASSAF 

NETO, 2012, p. 108). 

Os índices podem informar, por exemplo, que uma empresa está com alto 

endividamento. A análise Vertical/Horizontal aponta qual o principal credor e como se alterou 

a participação de cada credor nos últimos dois exercícios. Ou, então, os índices indicam que a 

empresa teve reduzida sua margem de lucro; a Análise Vertical/Horizontal apontará, por 

exemplo, que isso se deveu ao crescimento mesmo desproporcional das despesas 

administrativas (MATARAZZO, 2010, p. 170). 

A análise de rentabilidade é realizada através do potencial de vendas, de sua capacidade 

de gerar resultados “é uma avaliação econômica do desempenho da empresa, dimensionando o 

retorno sobre os investimentos realizados e a lucratividade apresentada pelas vendas” (ASSAF 

NETO, 2012, p. 47). 



30 

 

 
 

Segundo Silva (2019) após realizar os registros necessários dos relatórios contábeis, é 

possível fazer uma minuciosa e adequada avaliação da entidade, com o intuito de melhorar, 

aprimorar ou manter seu desempenho. 

 

2.6.1 Análise Horizontal 

Como o nome já demonstra são dados avaliados no sentido horizontal. Para Matarazzo 

(2010, p. 172) “a evolução de cada conta mostra os caminhos trilhados pela empresa e as 

possíveis tendências”. Diz ainda que a análise horizontal se baseia na evolução de cada conta 

das demonstrações financeiras em relação à demonstração anterior, básica ou a mais antiga. Já 

para Reis (2009, p. 212) “é uma técnica que parte da comparação do valor de cada item do 

demonstrativo, em cada ano, com o valor correspondente em determinado ano anterior”. 

 

A análise horizontal é a comparação que se faz entre os valores de uma mesma conta 

ou grupo de contas, em diferentes exercícios sociais. É basicamente um processo de 

análise temporal, desenvolvido por meio de números-índices (ASSAF NETO, 2012, 

p. 106). 

 

Pode-se demonstrar os cálculos processados da análise horizontal de acordo com a 

seguinte expressão (ASSAF NETO, 2012 p. 107): 

 

 

 

O número-índice é a relação existente entre o valor de uma conta contábil em 

determinado período (Vd) e seu valor obtido na data-base (Vb). Ou seja, Vd representa um 

valor monetário identificado no exercício que se pretende comparar por meio de um índice, e 

Vb tem esse mesmo valor apurado no exercício em que se faz essa comparação. 

Para Matarazzo (2010) não é recomendado tirar conclusões com base somente na análise 

horizontal, pois determinado item mesmo com variação de índice alta, pode continuar sendo 

irrelevante dentro das demonstrações financeiras, deve-se utilizar os dois tipos de análise 

conjuntamente. 

 

Número-índice = Vd x100

                            Vb
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2.6.2 Análise Vertical 

Pode-se afirmar que a análise vertical como o nome mesmo já diz são dados 

interpretados de forma vertical. Segundo Assaf Neto (2012, p. 113) “a análise vertical é também 

um processo comparativo, expresso em porcentagem, que se aplica ao se relacionar uma conta 

ou grupo de contas com um valor afim ou relacionável, identificado no mesmo demonstrativo”. 

Segundo Matarazzo (2010, p. 176): 

 

O objetivo da análise vertical é mostrar a importância de cada conta em relação à 

demonstração financeira a que pertence e, através da comparação com padrões do 

ramo ou com percentuais da própria empresa em anos anteriores, permitir inferir se 

há itens fora das proporções normais. 

 

Reis (2009) conceitua a análise vertical como um dos principais instrumentos de análise 

da situação patrimonial, determina os percentuais de cada conta ou grupo de contas do balanço 

patrimonial em relação ao total do ativo ou o total do passivo. Com o objetivo de mostrar ao 

lado do passivo, a proporção de cada fonte de recursos e ao lado do ativo, a expressão percentual 

das contas ou grupo, das aplicações realizadas pela empresa. 

Pode-se afirmar que ambos os métodos de análise se complementam, isso facilita a 

identificação da situação financeira, econômica e patrimonial da empresa. 

 

2.6.3 Índices de Liquidez 

Os índices de liquidez são utilizados para avaliar a capacidade que a empresa tem de 

honrar seus compromissos, isto é, apreciar se se a empresa tem capacidade de pagar suas 

dívidas. Essa capacidade pode ser avaliada levando em consideração o longo prazo, curto prazo 

ou prazo imediato (MARION, 2010). 

Esses índices serão representados pela liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente 

e liquidez geral. 

 

2.6.3.1 Liquidez imediata 

A liquidez imediata revela para Assaf Neto (2012, p. 176) a porcentagem das dívidas a 

curto prazo (circulante) em condições de serem liquidadas imediatamente. Esse quociente é 

normalmente baixo pelo pouco interesse das empresas em manter recursos monetários em 

caixa, ativo operacionalmente de reduzida rentabilidade. Pode ser representada pela fórmula: 
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Marion (2010, p. 80) destaca que esse índice mostra quanto a empresa dispõe para saldar 

as dívidas a curto prazo. Ainda segundo Marion (2010, p. 80) para efeito de análise, não tem 

muito realce, pois relaciona-se dinheiro disponível com valores, que vencerão em datas variadas 

embora seja a curto prazo.  

 

2.6.3.1.1 Liquidez seca 

Segundo Marion (2010) o índice de liquidez seca deve ser analisado juntamente com os 

outros índices, para que possa apreciar a situação financeira de uma empresa. Para Silva (2019) 

representa quanto a empresa possui de ativo circulante para saldar o passivo circulante. Ou seja, 

quanto a empresa possui de ativos líquidos para cada R$ 1,00 de passivo circulante (dívidas a 

curto prazo). Representada pela seguinte fórmula: 

 

 

Iudícibus (1998, p. 102) destaca que “é uma variante muito adequada para se avaliar 

conservadoramente a situação de liquidez da empresa. Eliminando-se os estoques do 

numerador, estamos eliminando uma fonte de incertezas”. 

 “O quociente demonstra a porcentagem das dívidas a curto prazo em condições de 

serem saldadas mediante a utilização de itens monetários de maior liquidez do ativo circulante. 

Determina a capacidade de pagamento da empresa mediante a utilização das contas do 

disponível e valores a receber” (ASSAF NETO, 2002, p. 172). 

 

2.6.3.1.1.1 Liquidez Corrente 

Para Assaf Neto (2002) “a liquidez corrente indica o quanto existe de ativo circulante 

para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo. Quanto mais alta a liquidez corrente, mais alta se 

apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro”. Pode-

se representar pela fórmula a seguir: 

 

Liquidez Imediata = Disponível

                          Passivo Circulante

Liquidez seca = Ativo circulante - Estoques - Despesas Antecipadas

Passivo Circulante
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Este quociente relaciona quantos reais a empresa possui, imediatamente disponíveis 

para ser conversíveis em curto prazo em dinheiro. Índice considerado como o melhor indicador 

da situação de liquidez da empresa. Estão incluídos no numerador as disponibilidades, valores 

a receber a curto prazo, estoques e certas despesas pagas antecipadamente. Já no denominador 

estão incluídas as dívidas e obrigações vencíveis a curto prazo (IUDÍCIBUS, 1998). Para 

Marion (2010) “a liquidez corrente será sempre mais pessimista do que a realidade, já que os 

estoques serão realizados a valores de mercado e não de custo”. 

 

2.6.3.1.1.1.1 Liquidez Geral 

Destaca Assaf Neto (2012, p. 177) que “esse indicador revela a liquidez, tanto a curto 

prazo como a longo prazo. A cada R$ 1,00 que a empresa mantém de dívida, quanto existe de 

direitos no ativo circulante e no realizável a longo prazo”. Segundo Assaf Neto (2012, p. 177) 

fórmula está representada abaixo: 

 

 

 

É utilizada também como uma medida de segurança financeira da empresa, revelando 

sua capacidade de saldar todos os seus compromissos (ASSAF NETO, 2002). Iudícibus destaca 

também que este quociente é utilizado para detectar a saúde financeira de longo prazo da 

empresa. Já para Marion (2010, p. 79) “mostra a capacidade de pagamento da empresa a Longo 

Prazo, considerando tudo o que ela converterá em dinheiro (a curto e Longo Prazo), 

relacionando-se com tudo o que já assumiu como dívida (a curto e Longo Prazo). 

 

2.6.4 Estrutura de Capital 

Constitui-se de Capital próprio e capital de terceiros. Para Nascimento (2018) o Capital 

próprio são os recursos pertencentes aos sócios, os quais estão demonstrados no Patrimônio 

Líquido, já o capital de terceiros é composto das dívidas e investimentos realizados. Através 

Liquidez Corrente =   Ativo Circulante

      Passivo Circulante

Liquidez Geral =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

                            Passivo Circulante + Exigível a longo Prazo
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desses indicadores pode-se averiguar quanto o capital próprio pode estar comprometido em 

relação aos recursos de terceiros como bancos, fornecedores. 

É por meio desses indicadores que se verifica o nível de endividamento da empresa. 

Marion (2010, p. 92) enfatiza que “o Ativo (aplicação de recursos) é financiado por capital de 

terceiros (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) e por Capitais Próprios (Patrimônio 

Líquido). Portanto, ambos são fontes de recursos”. Esses indicadores de estrutura de Capital ou 

endividamento demonstram o nível de comprometimento da empresa. 

Para Silva (2009) esses indicadores devem ser analisados com cuidado, por serem fontes 

de recursos para informações sobre possíveis investimentos e financiamentos, tanto para 

investidores, quanto para bancos. Nascimento (2018) também destaca que deve ser analisado 

com cautela, devido a informações para investimentos e financiamentos, pode-se oferecer riscos 

ao retorno da empresa como consequência. 

 

2.6.4.1 Endividamento Geral 

Esse índice é utilizado para analisar se a empresa utiliza mais Recursos Próprios ou 

recursos de Terceiros e para verificar a proporção de ativos financiados com capital de terceiros 

e que serão pagas a curto prazo. Para Marion (2010) o endividamento a curto prazo é utilizado 

para financiar o Ativo Circulante, já o endividamento a longo prazo, é utilizado normalmente 

para financiar ativo permanente. Pode ser utilizada a fórmula a seguir: 

 

 

 

Utilizada para identificar a proporção do Ativo Total financiada por terceiros. 

 

2.6.4.2 Participação de Capital de Terceiros 

Demonstra quanto a empresa possui de capital de terceiros relacionado ao capital 

próprio. Para Iudícibus (1998, p. 103) expressa a porcentagem que o endividamento representa 

sobre os fundos totais. Identifica-se também a porcentagem do ativo total financiada com 

recursos de terceiros. Neste contexto Matarazzo (2010, p. 88) destaca que o índice de 

Participação de Capitais de Terceiros relaciona, portanto, as duas grandes fontes de recursos da 

Endivdamento Geral = Capital de Terceiros x 100

                   Ativo Total
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empresa, ou seja, Capitais Próprios e Capitais de Terceiros. Também pode ser chamado de 

índice de grau de endividamento. Identificado pela fórmula: 

 

 

 

Indica quanto a empresa tomou de Capital de Terceiros para cada R$ 100,00 de Capital 

Próprio. 

 

2.6.4.3 Composição de Endividamento 

Com esse índice é possível analisar qual o grau de endividamento da empresa em curto 

prazo. Para Iudícibus (1998, p. 104) esse índice “representa a composição do Endividamento 

Total ou qual a parcela que se vence a Curto Prazo, no Endividamento Total”. 

 

 

 

Segundo Matarazzo (2010, p. 88) o índice “indica qual o percentual de obrigações de 

curto prazo em relação às obrigações totais. Interpretação: quanto menor melhor”. Nascimento 

(2018) enfatiza que seria melhor para as empresas que as dívidas de recursos adquiridos fossem 

feitas a longo prazo, obtendo tempo hábil para o recebimento dos valores gerados pela atividade 

da empresa. 

 

2.6.4.4 Imobilização Patrimônio Líquido 

Este índice segundo Matarazzo (2010, p. 91) “indica quanto a empresa aplicou no ativo 

Permanente para cada R$ 100,00 de Patrimônio Líquido. Interpretação: Quanto menor, 

melhor”. 

 

 

 

Participação de Capital de Terceiros = Capital de Terceiros x 100

                                                    Patrimônio Líquido

Composição de Endividamento = Passivo Circulante x 100

                                 Capital de Terceiro

Imobilização do Patrimônio Líquido = Imobilizado x 100

                                    Patrimônio Líquido
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Ainda segundo Matarazzo (2010) quanto mais a empresa realizar investimentos em 

Ativo Permanente, sobrará menos recursos próprios para o Ativo Circulante, como 

consequência dependerá de capital de terceiros para financiar Ativo circulante. O ideal seria a 

empresa ter o necessário para cobrir o Ativo permanente, com isso sobraria para financiar o 

ativo circulante, isso faria com que a empresa tivesse o suficiente para comprar e vender sem 

buscar capital de terceiros. 

 

2.6.4.5 Imobilização de recursos não correntes  

Segundo Matarazzo (2010, p. 94) a imobilização de recursos não correntes “indica que 

o percentual de recursos não correntes a empresa aplicou no ativo permanente”. Ainda segundo 

Matarazzo (2010) esses índices mostram que a empresa destinou ao ativo permanente uma 

porcentagem dos recursos não correntes. Matarazzo (2010, p. 94) diz que representa a relação 

entre os recursos próprios (Patrimônio Líquido) e de terceiros a longo prazo (Passivo Não 

Circulante), que estão financiando o ativo permanente, demonstrando assim, a proporção entre 

os ativos permanente e Recursos não-correntes. Representado pela seguinte equação: 

 

 

 

Os ativos permanentes possuem vida útil definido. Com isso não é necessário financiar 

todo o imobilizado com recursos próprios. Pode-se utilizar recursos de longo prazo, desde que 

o prazo seja compatível com a duração do imobilizado ou suficiente para que a empresa consiga 

gerar recursos capazes de resgatar as dívidas a longo prazo (Matarazzo, 2010). 

 

2.6.4.6 Índices Déficit/Superávit  

Estes índices representam a situação econômica da empresa, se está obtendo sobras ou 

não. Segundo Marion (2010, p. 129) “a partir de agora, nossa atenção estará voltada para a 

rentabilidade da empresa, para seu potencial de vendas, para sua habilidade de gerar 

resultados, para a evolução das despesas tec.”. 

Fazem parte desse desses indicadores os índices de giro do ativo, índice de 

Déficit/Superávit, Rentabilidade do ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido. No presente 

estudo será utilizado Déficit/Superávit e Rentabilidade do Ativo. 

Imobilização dos Recursos não correntes = Imobilizado x 100

                                           Passivo não circulante + PL
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2.6.4.6.1 Índice de Déficit/Superávit Receita 

Para Matarazzo (2010, p. 112) esse índice “indica quanto obtém de lucro para cada R$ 

100,00 vendidos. Interpretação: quanto maior o índice, melhor. Utiliza-se a equação a seguir: 

 

 

 

Esse índice pode ser utilizado para saber se a empresa possui déficit (sobras) ou não. 

 

2.6.4.6.1.1 Índices Déficit/superávit em relação ao Ativo Total 

Para Matarazzo (2010, p. 113) o índice de Déficit/Superávit em relação ao ativo 

total “indica quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 de investimento total”. Com 

isso pode-se averiguar o potencial de lucratividade da empresa. A fórmula utilizada está 

representada a seguir: 

 

 

 

2.7 CORRELAÇÃO DE PEARSON 

A correlação de Person é utilizada para verificar se existe relação entre duas variáveis.  

Filho e Silva (2009) diz que uma das perguntas que mais está presente na vida de um 

pesquisador é se X e Y tem relação, assim essa ferramenta é utilizada como a lente que o 

pesquisador utiliza para auxiliar a teoria. Confirma Araújo, Caran e Souza (2016) discorre que: 

A análise baseada no Coeficiente de Correlação de Pearson permite identificar, 

através de métodos matemáticos, qual o grau de influência ou de similaridade no 

comportamento entre duas variáveis. Em síntese, o cálculo de Pearson indica se, à 

medida que uma variável for alterada, a outra variável terá um comportamento linear 

e previsível.  

 

Para Filho e Silva (2009, pag.118) apud Moore (2007, pág.118) “ a correlação mensura 

a direção e o grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas”. Representada pela 

fórmula:  

Índice de Déficit/Superávit = Déficit/Superávit

                                 Receita

Índice Déficit/Superávit em relação ao ativo total = Déficit/Superávit

                                                                       Ativo Total
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Deve-se interpretar os indicadores, segundo Filho e Silva (2009) o coeficiente de 

correlação varia entre -1 e 1, sendo que o sinal indica direção negativa ou positiva e o valor 

representa força de relação entre as duas variáveis. Ainda segundo Filho e Silva (2009) uma 

correlação perfeita está entre -1 ou 1 sabe-se que há relação, já uma correlação com valor igual 

a zero indica que não há relação linear entre as variáveis. 

Destaca Filho e Silva (2009) apud Cohen (1988) que valores entre 0,10 e 0,29 podem 

ser considerados pequenos; podem ser considerados médios valores entre 0,30 e 0,49; já valores 

entre 0,50 e 1 são considerados grandes. Outros autores podem ter outra interpretação referente 

a força, como Filho e Silva (2009) apud Dancey e Reidy (2005) que apontam diferentes 

classificações considerando 0,10 a 0,30 fraco; 0,40 até 0,6 moderado e 0,70 até 1 forte, mas o 

correto é quanto mais perto do 1 maior é o grau de independência linear entre elas. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O objetivo da pesquisa é proporcionar respostas para solucionar problemas. Segundo 

Gil (2010) a pesquisa é realizada quando não se tem informações suficientes para responder 

algum problema ou até mesmo quando a informação disponível não está clara ou adequada para 

relacionar a determinado problema. Pode ser realizada através da utilização de técnicas e 

métodos de investigação científica, envolve inúmeras fases, desde a formulação do problema 

até a apresentação dos resultados (GIL, 2010). 

 

Considerando as particularidades da contabilidade, diante do exposto, optou-se por 

enfocar tipologias de delineamentos de pesquisa, que se acredita serem mais 

aplicáveis a esta área do conhecimento, agrupadas em três categorias: pesquisa quanto 

aos objetivos, que contemplam a pesquisa exploratória, descritiva e explicativa; 

pesquisa quanto aos procedimentos, que aborda o estudo de caso, o levantamento, a 

pesquisa bibliográfica, documental, participante e experimental; e a pesquisa quanto 

a abordagem do problema, que compreende a pesquisa quantitativa e qualitativa 

(RAUPP; BEUREN apud SILVA, 2019, p. 35). 

 

A pesquisa classifica-se como exploratória quanto aos objetivos, pois busca informações 

a fim de se familiarizar com o problema. Para Cervo e Bervian (2002) a pesquisa exploratória 

é o passo inicial do processo pela formulação de hipóteses significativas que traz às pesquisas. 

Com o objetivo de buscar mais informações sobre determinado assunto e familiarizar-se com o 

fenômeno e obter novas ideias.  

Quanto aos procedimentos técnicos o estudo classifica-se como bibliográfico e 

documental. “A pesquisa bibliográfica consiste no exame desse manancial, para levantamento 

e análise do que já se produziu sobre determinado assunto que assumimos como tema de 

pesquisa científica” (RUIZ, 2002, p. 58), nesse caso busca-se informações bibliográficas em 

outro estudo relacionado ao Sport Club Internacional. 

Para a realização deste estudo buscou-se informações em dados secundários publicados 

pela entidade Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense no portal de transparência, no site oficial, 

coletados dos demonstrativos contábeis (BP e DRE).  Diante disto quanto ao seu procedimento 

documental Gil (2002, p. 46) considera que: 

 

O desenvolvimento da pesquisa documental segue os mesmos passos da pesquisa 

bibliográfica. Apenas cabe considerar que, enquanto na pesquisa bibliográfica as 

fontes são constituídas sobretudo por material impresso localizado nas bibliotecas, na 

pesquisa documental, as fontes são muito mais diversificadas e dispersas. 
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Para Marconi e Lakatos (2010) uma das características da pesquisa documental é que a 

fonte de dados é encontrada em documentos, podem ser escritos ou não, pode ser feito no 

momento em que o fato ou fenômeno ocorre ou depois. Já Raupp e Beuren (2006, p. 90) “a 

pesquisa documental é frequentemente usada, principalmente quando se deseja analisar o 

comportamento, econômico, patrimonial e financeiro de determinada entidade”. 

Quanto à análise e tratamento dos dados a pesquisa classifica-se como qualitativa e 

quantitativa.  O tratamento dos dados pode ser classificado como quantitativa e qualitativa, pois 

foi realizada a coleta de dados transformando-os em indicadores econômicos e financeiros, 

possibilitando a análise para identificar a situação financeira do clube Grêmio Foot-Ball Porto 

Alegrense e após uma possível comparação com o desempenho do Sport Club Internacional. 

 

Pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa 

traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer 

o uso de recursos e de técnicas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão e etc.) (PRODANOV 

E FREITAS, 2013, p. 69). 

 

Para Marconi e Lakatos (2006, p. 269) o método qualitativo se difere do quantitativo 

não somente pelo fato de não utilizar instrumentos estatísticos, mas pela forma de coletar e 

analisar os dados. “A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 

mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais 

detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes e tendências de comportamento e etc.”. 

Quanto à natureza, a presente pesquisa se enquadra na teórico-prático (empírico), pois 

a coleta de dados foi realizada por meio do portal de transparência do Grêmio Foot Ball Porto 

Alegrense no site oficial. 

 Para Marconi e Lakatos (2006) a pesquisa teórica é utilizada para ampliar ou obter mais 

conhecimento, na busca do desenvolvimento científico, com base na teoria. Já a pesquisa 

empírica demonstra interesse prático, pode ser chamado de popular, vulgar ou de senso comum. 

Conhecimento obtido pelo acaso, pelas tentativas de erros e acertos, independentemente de 

estudos ou pesquisas e métodos (ZANELLA, 2011). Pode-se dizer que o prático é utilizado 

para colocar em ação o procedimento teórico. 

 

3.2   SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O estudo foi realizado com os clubes de futebol Grêmio Foot Ball Porto Alegrense e 

Sport Club Internacional, devido à história e rivalidade entre eles. Embora haja inúmeros clubes 
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que poderiam ser analisados, clube/entidades estudados, possuem maior representatividade no 

Rio Grande do Sul, por terem maiores números de torcedores, sócios e terem conquistado 

diversos títulos no âmbito regional, nacional e internacional.  

Os clubes estudados são entidades sem fins lucrativos, Grêmio Foot Ball Porto 

Alegrense foi fundado em 15 de setembro de 1903. Já Sport Club Internacional foi fundado em 

4 de abril de 1909, os dois clubes localizados na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio 

Grande do Sul, fazem parte do terceiro setor e possuem finalidade desportivas, sociais e 

culturais.  

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

O estudo foi realizado através da análise das demonstrações contábeis do clube de 

futebol Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, no exercício de 2009 a 2019, a fim de identificar a 

situação econômico-financeira da entidade e posteriormente foi realizado um comparativo com 

os resultados do Sport Club Internacional já analisados no estudo, “Análise das demonstrações 

contábeis do Sport Club Internacional: um estudo do resultado econômico-financeiro e seu 

impacto no desempenho do Campeonato Brasileiro de Futebol entre os anos de 2009 a 2018”. 

Etapa 01: Consulta das demonstrações financeiras no portal de transparência disponível 

no site oficial do Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, no seguinte portal: 

<https://gremio.net/governanca/>. Destaca-se que os dados secundários estão abertos a consulta 

pública. 

 Foram coletados os demonstrativos Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado 

do Exercício ou sobras, publicados no site oficial do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense no 

período de 2009 a 2019 para efetuar a análise através dos indicadores financeiros. 

Vale ressaltar que os dados do Sport Club Internacional foram extraídos de um estudo 

já realizado por Silva (2019) o qual a autora realiza um estudo do resultado econômico-

financeiro e seu impacto no desempenho do Campeonato Brasileiro de Futebol entre os anos de 

2009 a 2018, portando só foi realizado a consulta para complementar o ano de 2019, extraído 

do site oficial do Sport Club Internacional, no seguinte portal: 

<http://transparencia.internacional.com.br/category/2#>. 

Etapa 2: Após coletados os demonstrativos necessários, os dados (valores R$) foram 

alocados em planilhas no Excel através de digitação e posteriormente realizou-se a análise. 

Etapa 3: Com todas as planilhas prontas no Excel foi realizada a análise horizontal dos 

valores absolutos e após a análise dos indicadores financeiros, Indicadores de Liquidez, 

https://gremio.net/governanca/
http://transparencia.internacional.com.br/category/2
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Estrutura de Capital e Déficit/Superávit através da utilização das fórmulas adequadas a cada 

indicador no Excel e após demonstrados em gráficos para facilitar a análise. 

Etapa 4:  foi realizado a correlação de Pearson para verificar se há relação entre 

desempenho no campeonato Brasileiro e o desempenho econômico-financeiro, utilizando a 

pontuação final dos dois clubes no campeonato Brasileiro e os indicadores financeiros, 

pontuação retirada da tabela do Brasileiro no seguinte portais: 

<https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/competicoes/campeonato-brasileiro-serie-a/2019> 

e <https://www.transfermarkt.com.br/campeonato-brasileiro-serie-a>. 

Etapa 5: Por fim alocados em planilhas no Excel e após utilizou-se a Correlação de 

Pearson para relacionar os pontos finais dos dois clubes aos indicadores Econômico-financeiros 

destes para a realização da análise. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Após a coleta dos dados extraídos do site oficial do Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, 

foram reunidos e destinados em planilhas no Excel para melhor interpretação e análise. Em 

seguida foi realizada a análise horizontal utilizando os valores absolutos das demonstrações 

contábeis, também utilizou-se as fórmulas de liquidez corrente, liquidez geral, liquidez Seca, 

Liquidez Imediata, Estrutura de Capital e Déficit/Superávit para calcular os indicadores 

financeiros e após os índices encontrados foram alocados em planilhas para realização da 

análise. 

Enfatiza Marconi e Lakatos (2003, p. 168) que a interpretação é: 

 

Atividade intelectual que procura dar um significado mais amplo às respostas, 

vinculando-as a outros conhecimentos. Em geral a interpretação significa a exposição 

do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos objetivos propostos 

e ao tema. Esclarece não só o significado do material, mas também faz ilações mais 

amplas dos dados discutidos. 

 

Foram utilizados gráficos e tabelas para apresentação da análise dos resultados 

econômico-financeiros, com o objetivo de demonstrar esses resultados de forma clara, 

específica e objetiva. Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 168): 

 

Na análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do 

trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações, e procura 

estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas. 

Estas são comprovadas ou refutadas, mediante a análise. 

 

https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/competicoes/campeonato-brasileiro-serie-a/2019
https://www.transfermarkt.com.br/campeonato-brasileiro-serie-a
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No estudo utilizou-se também o método comparativo que segundo Marconi e Lakatos 

(2003), é usado tanto para comparações de grupos no presente como no passado, também entre 

sociedades com iguais ou diferentes estágios de desenvolvimento. Permite analisar o dado 

concreto, empregado em estudos de largo alcance, assim como estudos qualitativos e 

quantitativos, pode apontar vínculos causais entre fatores presentes e ausentes. 

O presente estudo se enquadra em determinadas características, pois após a realização 

da análise das demonstrações financeiras para identificar o desempenho econômico-financeiro 

Grêmio Foot Ball Porto Alegrense, foi realizado um comparativo com os resultados do 

desempenho econômico-financeiro do Sport Club Internacional, já analisados em outro estudo 

de conclusão de curso, de Silva (2019), para verificar qual das duas entidades possui melhores 

resultados. 

Em segundo momento foi realizada a correlação de Pearson para verificar a relação do 

desempenho no campeonato Brasileiro com o desempenho econômico-financeiro e comparado 

com os resultados do Internacional, alocados em tabelas no Excel para o entendimento do leitor. 

Segundo Filho e Silva (2009) o coeficiente de correlação varia entre -1 e 1, sendo que o 

sinal indica direção negativa ou positiva e o valor representa força de relação entre as duas 

variáveis. Ainda segundo Filho e Silva (2009) uma correlação perfeita está entre -1 ou 1 sabe-

se que há relação, já uma correlação com valor igual a zero indica que não há relação linear 

entre as variáveis. Para Silva (2019) em outras palavras, quando positivos, demonstram que 

crescem juntos, quando negativos são inversamente proporcionais, ou seja, um crescendo e 

outro decrescendo. 

Para o presente estudo a interpretação da correlação será na seguinte escala, Silva 

(2019): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R = 0,10 até 0,29; Pearson: FRACO;

R = 0,30 até 0,49; Pearson: MODERADO

R = 0,50 até 1; Pearson: FORTE
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4 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

Uma das entidades estudadas é o Grêmio Foot Ball Porto Alegrense. O nascimento do 

clube foi através de uma bola de futebol e sua trajetória vitoriosa começou com o paulista 

Cândido Dias da Silva. 

 

Nessa época apareceu na Capital Gaúcha a equipe de futebol do Sport Club Rio 

Grande. Os Ingleses e Alemães que jogavam nos times de Rio Grande haviam sido 

convidados para uma exibição na cidade. No dia marcado, 7 de setembro de 1903, o 

campo da várzea ficou rodeado de curiosos. Cândido, com sua bola de baixo do braço, 

estava entre eles com a atenção redobrada. Em dado momento, a bola dos ingleses, 

esvaziou-se, para desapontamento geral. Cândido, mais do que de pressa, emprestou 

a sua, garantindo o final da demonstração. Em troca ao final da partida, obteve dos 

jogadores as primeiras lições sobre o futebol e, principalmente, deles ficou sabendo 

como agir para fundar um clube. (GRÊMIO FOOT BALL PORTO ALEGRENSE, 

2020) 

 

Conforme o site oficial Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense sua história teve início em 

15 de setembro de 1903, reuniram-se trinta e dois rapazes em um restaurante localizado onde 

estão agora nos fundos da galeria Chaves, dando início a um time vencedor, disposto a superar 

todos os desafios. O primeiro presidente eleito foi Carlos Luiz Bohrer, sem imaginar que o 

clube alcançaria projeção mundial. 

O clube está constituído sob forma de entidade civil de prática desportiva sem finalidade 

econômica e tem por objetivo incentivar e exercer atividades de caráter desportivo, 

desenvolvendo e estimulando todas as modalidades, principalmente a profissional (GRÊMIO 

FOOT BALL PORTO ALEGRENSE, 2020) 

Possui estádio Olímpico localizado em Porto Alegre com público recorde de 98.421, 

inaugurado dia 19 de setembro de 1954. Na metade do ano de 1980 teve sua construção 

concluída, sendo conhecida desde então como Olímpico Monumental. 

A segunda empresa estudada é o Sport Club Internacional sua história está associada a 

integração dos povos de diferentes nacionalidades. O clube foi fundado por três irmãos 

Henrique Poppe Leão, José Eduardo Poppe e Luiz Madeira Poppe. Chegaram a Porto Alegre 

por volta de 1908, mas fundado em 4 de abril de 1909 e constitui-se de Associação Privada sem 

fins lucrativos, com sede em Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, tem como objetivo 

principal o desenvolvimento de atividades desportivas, sociais e culturais (SPORT CLUB 

INTERNACIONAL, 2020). 

Aconteceu uma reunião no porão da casa do João Leopoldo Serafin, eleito o primeiro 

presidente da entidade. 
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Para dar credibilidade ao clube, o capitão Graciliano Ortiz foi escolhido presidente de 

honra do Inter. Além de militar, Ortiz também era o diretor do Asseio Público e 

homem de prestígio junto a José Montaury, intendente de Porto Alegre. Foi através 

de Ortiz que o Inter, recém-fundado, obteve junto à Intendência o seu primeiro campo: 

a Ilhota (atual Praça Sport Club Internacional). (SPOT CLUB INTERNACIONAL, 

2020). 

 

O clube tem por princípio novas relações sociais. Em 1960 o Beira-Rio começa a sair 

do papel e se torna realidade, apesar dos desafios enfrentados em campo e escassos recursos 

financeiros, em grande parte devido a construção do Beira-Rio e adaptação às exigências da 

FIFA teve uma excelente equipe e conquistou diversos títulos ao longo de sua trajetória. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a coleta dos dados das Demonstrações Contábeis, são eles Balanço Patrimonial e 

DRE, dos clubes Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e Sport Club Internacional, publicados no 

site oficial dos clubes, elaborou-se a análise comparativa através dos indicadores financeiros de 

Liquidez, Endividamento e Déficit/Superávit, demonstrados em gráficos para melhor 

entendimento e clareza, a fim de identificar a real situação patrimonial e financeira dos clubes 

estudados, no período de onze anos. 

 

5.1 ANÁLISE COMPARATIVA GRÊMIO X INTERNACIONAL 

No presente capítulo, as comparações entre os clubes são apresentadas com dados 

absolutos, buscando identificar a diferença entre recursos e dívidas de ambos. Observa-se no 

Gráfico 1 referente ao ativo total dos clubes, que o Internacional obteve crescimento constante 

de seus recursos (ativos = bens e direitos).   

Observa-se que o Internacional possui mais recursos que o Grêmio, apenas em 2014 e 

2018 houve uma pequena redução nos ativos, já o Grêmio se manteve sem oscilações 

significativas, obtendo em 2014 um crescimento mais expressivo, com 78% de acréscimo nos 

recursos do Grêmio em relação ao ano anterior, ano com maior valor de recursos. 

 Já o internacional em comparação com o mesmo período obteve queda significativa no 

mesmo ano de 92%. Chama atenção em 2015 quando cresceu 86% seu ativo em relação a 2014. 

Observa-se que o Internacional obteve um crescimento constante após 2014, ano em que havia 

obtido queda em relação ao ano anterior, obtendo aumento expressivo até 2019 ano em que 

cresceu 88% em relação a 2018, enquanto o grêmio cresceu 77%, contudo observa-se que o 

Internacional possui recurso muito superior ao Grêmio. 

Na análise de Silva (2019, p.39) realizada no mesmo período, enfatiza que “os recursos 

do clube estão concentrados em bens de capital, que não tem conversibilidade em dinheiro a 

curto prazo em que a composição do não circulante é o ativo imobilizado”.  

Confirma Silva (2019, p.39) que “o ativo total do Internacional está muito 

comprometido com capital de terceiros, ou seja, há uma dependência grande de financiamentos 

e adiantamentos”. Já o Grêmio também possui em sua composição do ativo não circulante o 

imobilizado que não tem conversibilidade em dinheiro a curto prazo, mas por outro lado não 

está tão comprometido com capital de terceiros como o Internacional.  

 



47 

 

 
 

 
         Gráfico 1: Ativo Total 

         Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
  

No Gráfico 2 verifica-se a composição do Ativo Imobilizado dos clubes estudados, 

observa-se que da mesma forma que as dívidas com terceiros o Internacional possui ativo 

imobilizado muito superior ao Grêmio, na composição do imobilizado estão entre eles o Estádio 

e complexo Beira Rio, terrenos, centro de treinamento, parque Gigante e entre outras 

imobilizações. Já a composição do Imobilizado do Grêmio é composta por terrenos, edifícios, 

imobilizações em andamento, móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, veículos e 

equipamentos de informática. 

Pode-se observar uma alavancada do Internacional em 2019 de 96% em relação ao ano 

anterior, no mesmo período o Grêmio também obteve crescimento inferior ao Internacional de 

85%. 

Um fator que explica a diferença entre ativos dos clubes, o ativo imobilizado possui 

grande representação dentro do ativo total, e nesse sentido, o Grêmio embora tenha realizado a 

construção de um novo estádio não contabilizou tal recurso como seu imobilizado, isso porque 

possui apenas um complexo contrato com uma construtora, o qual detêm o uso do bem, porém 

não sua posse para fins de registro patrimonial. 
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        Gráfico 2: Imobilizado 

         Fonte: Elaborada pela autora (2020) 
 

O Gráfico 3 representa o comprometimento dos clubes estudados com capital de 

terceiros. Observa-se que o Internacional obteve um crescimento das dívidas com 

terceiros muito superior ao Grêmio, em que em 2014 começou a alavancar e houve um 

crescimento constante nos anos posteriores, ao contrário do Grêmio que se manteve equilibrado 

de 2015 a 2019.  

Deve-se destacar que o Grêmio possui uma dívida com a arena de relação contratual, 

gastos e encargos do financiamento, esses gastos são decorrentes da construção e início das 

operações da arena POA e são compensados com o lucro líquido e os valores mensais devem 

ser compensados pela arena ao Grêmio, isso pode explicar porque o Grêmio não possui grandes 

oscilações de crescimento de imobilizado e dívidas, está conseguindo manter sem crescimento.  

Já o Internacional possui a arena própria possuindo assim uma dívida maior já que 

segundo Silva (2019) o imobilizado no ativo não circulante do Internacional possui uma média 

de 75% de representatividade ao longo dos anos relacionado ao ativo total que possui 86%. 

Como podemos observar essas dívidas podem estar relacionadas com o imobilizado que 

também obteve crescimento. 
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           Gráfico 3: Dívidas com Terceiros 
            Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 

Observa-se no Gráfico 4 que houve crescimento da receita dos dois clubes ao longo dos 

anos, o internacional obteve uma queda em 2014 e 2018, mas nos anos posteriores houve um 

crescimento significativo principalmente em 2019, já o Grêmio não obteve um crescimento 

muito significativo, mas a partir de 2016 pode-se observar que houve um crescimento constante, 

com receita 95% maior que a do Internacional em 2019. Já o Internacional 2019 houve um 

crescimento em relação a 2018 de 45%, onde houve uma queda com relação ao ano anterior. 

Em 2018, houve uma queda em relação a 2017 o que pode ter contribuído foi o rebaixamento 

para a série B do Brasileirão em 2017. Já o Grêmio, devido as suas participações em 

campeonatos importantes e estando bem colocado na tabela do Brasileiro na série A, pode ter 

contribuído para o aumento da receita. 

 

 
     Gráfico 4: Receita Bruta 

     Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 R$-

 R$200.000.000,00

 R$400.000.000,00

 R$600.000.000,00

 R$800.000.000,00

 R$1.000.000.000,00

 R$1.200.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dívidas Terceiros

Grêmio Foot Ball Porto Alegrense Sport Club Internacional

 R$-

 R$100.000.000,00

 R$200.000.000,00

 R$300.000.000,00

 R$400.000.000,00

 R$500.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita Bruta

Grêmio Foot Ball Porto Alegrense Sport Club Internacional



50 

 

 
 

Nas receitas do Internacional fazem parte arrecadação dos jogos, cotas de TV, 

negociação de atletas, patrocínios, quadro social, locações, publicidade, licença de logomarca, 

loteria esportiva e diversas. Segundo as notas explicativas do clube o ano de 2019 foi o melhor 

ano do Internacional em relação as receitas, mesmo diante do cenário de baixo crescimento 

econômico, o melhor da história do clube, sendo 51% acima em relação ao ano anterior, esse 

aumento é devido ao incremento das receitas sociais, arrecadações de jogos, patrocínios, além 

das não recorrentes como premiações e negociações de atletas. 

 Já o Grêmio pode-se observar um ponto positivo, pois houve um crescimento na receita 

e ingresso de recursos ao longo dos anos e não houve crescimento nas dívidas, isso pode ter 

contribuído para resultados positivos. Nas receitas do grêmio estão incluídos os direitos de 

transmissão na TV mensalmente, negociação de atletas, mensalidades de associados, 

patrocínios, publicidade, licenciamentos, franquias, direitos do uso símbolos, marca, luvas.  

Os clubes de futebol têm como uma das principais fontes de receita concentrada na 

torcida, ou seja, o público alvo, estão concentradas no quadro social em busca de sócios e o 

público que costuma acompanhar os jogos pela televisão ou na arena e que são consumidores 

dos produtos dos clubes. Pode-se constatar que as receitas sofrem forte impacto dos 

campeonatos que os clubes vêm disputando.  

O Gráfico 5 representa se os clubes possuem Déficit ou Superávit ao longo dos anos, ou 

seja, se obtiveram resultado positivo ou negativo diante de suas receitas através da dedução de 

seus custos e despesas obtendo assim seus resultados superavitários, que indica que o clube 

gerou mais recursos do que consumiu, ou deficitários, quando os clubes consomem mais 

recursos do que formam capazes de gerar.  

 

 
         Gráfico 5: Déficit/Superávit 

          Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Observa-se que os dois clubes têm um comportamento similar, apresentando Déficit até 

2012 quando os dois clubes tiveram Superávit, o que explica esse resultado positivo do 

Internacional que segundo as notas explicativas o clube registrou um dos melhores resultados, 

devido a consolidação do processo de recuperação financeira, a receita bruta ficou 34% acima 

da receita alcançada em 2011. Esse resultado foi alcançado principalmente devido ao 

crescimento da receita de cotas de TV, negociação de atletas e sociais e marketing, 

coincidentemente o Grêmio também esteve em Superávit em 2012, o que pode ter contribuído 

assim como o Internacional são os novos contratos de publicidade, cotas de TV e negociações 

de atletas. 

Já o déficit dos dois clubes de 2009 a 2012 diante das notas explicativas deve-se ao 

aumento das despesas gerais e administrativas. Observa-se que com relação ao Grêmio que 

esteve com Déficit de 2009 a 2011 que mesmo com receitas de venda de atletas devido a matriz 

de receitas operacionais não estava conseguindo acompanhar a curva de crescimento das 

despesas, já a de custos de pessoal do futebol profissional em relação às receitas que lhe dão 

suporte, conforme convencionado entre órgãos internos do clube apresentem equilíbrio, porém 

o desequilíbrio das despesas operacionais em relação às despesas contribui muito para Déficit 

segundo as notas explicativas do Grêmio . Em relação ao internacional observa-se que houve 

aumento dos custos e despesas que contribuíram para o Déficit. 

Após 2012 o Internacional possui Superávit somente em 2015 e segue até 2019 em 

Déficit, já o Grêmio possui Superávit de 2016 a 2019, sendo assim o Grêmio obteve melhores 

resultados em comparação ao Internacional, consequentemente houve uma melhor gestão dos 

recursos pela administração do clube. 

Segundo Silva (2019) houve um aumento nas despesas gerais e administrativas do 

Internacional nos anos de 2013 e 2014, citou as contas que duplicaram de valor tais como o 

gabinete da presidência, da administração do patrimônio e da tecnologia da informação, 

também pode-se levar como justificativa o fato da conclusão da modernização do Estádio Beira 

Rio e o clube terem sediado cinco jogos da Copa do Mundo FIFA no ano de 2014. Silva (2019) 

também destaca que não houve nas notas explicativas menções sobre o aumento 

. Em 2014 e 2015 o Grêmio também fechou em Déficit, o que explica esse resultado 

negativo segundo as notas explicativas do clube, foi a redução da receita do Grêmio de 9,32% 

em 2015, baseada na rubrica de venda de atleta. Mesmo com redução de gastos com o futebol 

profissional e categoria de base e nas despesas gerais e administrativas, a despesa total não 

reflete redução em função dos efeitos contábeis das rescisões de contratos de atletas. 
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Destaca Silva (2019) que em 2015 o Internacional obteve um Superávit devido sua 

receita financeira ter um aumento significativo, essa situação pode ser explicada pela 

diminuição da folha de pagamento dos atletas, do endividamento líquido de curto prazo e um 

aumento das receitas do clube em todas as áreas, redução no custo operacional total das 

atividades, aumento em créditos e recebíveis, realinhamento de dívidas tributárias de PROFUT 

e reestruturação do endividamento bancário. 

 Também segundo Silva (2019) o clube obteve em Déficit em 2016 pois houve aumento 

das despesas operacionais e administrativas relevantes e redução na receita. Já o Grêmio a partir 

de 2016 decidiu fazer uma revisão no planejamento estratégico comandado pelo Conselho de 

administração e com participação de 3 integrantes indicados pela Comissão de Planejamento 

estratégico do Conselho Deliberativo, através de investimentos nas categorias de base, busca 

de novos mercados para elevar a receita, isso pode explicar os resultados positivos dos próximos 

anos. 

Ressalta-se também que, os custos com dívidas históricas e sua amortização fazem com 

que sejam fortemente abalados os resultados econômicos, pois os recursos na amortização de 

passivos, faltam na operação de captação de recursos nas diferentes fontes de financiamentos 

sempre com custo elevado. 

 Em 2016 o Grêmio obteve Superávit e assim sucessivamente até 2019, em 2016 houve 

aumento com relação a 2015 de receita isso se deve principalmente em função da arrecadação 

de venda de atletas, televisionamento e patrimoniais, devido a política de investimentos 

assertivos em ativos, redução de despesas e tecnologia culminou com o quinto título de 

campeão da Copa do Brasil conquistado em Dezembro de 2016,também pela marca “Reis da 

Copa” que alavancou as vendas nas lojas de Grêmio Mania, negociação de contrato de televisão 

de 2019 a 2024 , isso proporcionou devido ao seu resultado receitas relevantes, diante dos 

resultados positivos em Superávit de 2016 a 2019 o que pode explicar é a maneira de gestão 

adotada pelo clube, sempre buscando ótimos resultados em campo e aplicando melhores 

práticas de Governança Corporativa, buscando mercado para elevar a receita e conquistar cada 

vez mais o torcedor. 

Embora ambos os clubes justifiquem os anos superavitários pelo bom desempenho da 

gestão vale destacar que aparentemente os clubes sobrem influência externa quanto a geração 

de receitas, haja vista que os resultados dos clubes estão correlacionados, indicando que quando 

um clube apresenta resultado negativo o outro tende a seguir o mesmo caminho. Não é 
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pretensão desde estudo fazer tais análises externas, porém sugere-se que esse comportamento 

seja melhor analisado.  

 

5.2 ANÁLISE COMPARATIVA INDICADORES FINANCEIROS 

5.2.1 Indicadores de Liquidez 

A análise dos indicadores é fundamental para avaliar a capacidade que a entidade possui 

para honrar seus compromissos, ou seja, se a empresa tem capacidade de pagar suas dívidas a 

curto e longo prazo.  

Pode-se verificar sua capacidade através dos indicadores de liquidez Geral, Liquidez 

Corrente, Liquidez Seca e Liquidez Imediata. No referente estudo será analisado somente os 

indicadores de liquidez Geral e Corrente, como mostra a tabela 1 e 2, pois são os mais utilizados 

e através deles pode-se chegar a real situação financeira dos clubes estudados. 

 

Tabela 1: Indicadores de Liquidez Sport Club Internacional 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ INTERNACIONAL 

ANO/ÍNDICES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liquidez Geral 
            

0,30  

           

0,34  

              

0,33  

            

0,33  

            

0,38  

          

0,22  

        

0,37  

         

0,45  

          

0,23  

        

0,15  

 

0,21 

Liquidez Corrente  
            

0,62  

           

0,69  

              

0,57  

            

0,43  

            

0,52  

          

0,33  

        

0,45  

         

0,44  

          

0,40  

        

0,27  

 

0,38 

Liquidez Seca 
            

0,62  

           

0,68  

              

0,57  

            

0,41  

            

0,51  

          

0,33  

        

0,44  

         

0,42  

          

0,38  

        

0,26  

 

0,37 

Liquidez Imediata 
            

0,01  

           

0,19  

              

0,21  

            

0,10  

            

0,03  

          

0,02  

        

0,01  

         

0,00  

          

0,00  

        

0,01  

 

0,01 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

 

Tabela 2: Indicadores de Liquidez Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ GRÊMIO 

ANO/ÍNDICES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liquidez Geral  
             

0,17  

 

0,10 

         

0,09  

         

0,19  

       

0,11  

       

0,11  

         

0,08  

         

0,16  

        

0,17  

       

0,15  0,17 

Liquidez Corrente  
             

0,27  

              

0,15  

         

0,17  

         

0,46  

       

0,16  

       

0,19  

         

0,16  

         

0,16  

        

0,35  

       

0,44  0,60 

Liquidez Seca 
             

0,24  

              

0,12  

         

0,15  

         

0,43  

       

0,15  

       

0,18  

         

0,15  

         

0,15  

        

0,33  

       

0,39  0,57 

Liquidez Imediata 
             

0,06  

              

0,01  

         

0,03  

         

0,10  

       

0,03  

       

0,00  

         

0,00  

         

0,00  

        

0,03  

       

0,03  0,06 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

O Gráfico 6 demonstra os índices de liquidez dos clubes Grêmio Foot Ball Porto 

Alegrense e Sport Club Internacional. A liquidez geral indica a capacidade que a entidade 
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possui para pagar seus compromissos sem vender seus ativos imobilizados. Quanto maior o 

índice melhor.  

Observa-se através dos indicadores no gráfico que o Internacional possui índices 

maiores que o grêmio, obteve uma média maior que a do Grêmio, pode-se dizer que o 

Internacional possui maior capacidade de pagar suas dívidas em comparação com os índices do 

grêmio. O que confirma Silva (2019), pois destaca que o Internacional possui uma média de 

0,31 ao longo dos 10 anos analisados. Já o Grêmio possui uma média bem inferior. 

 
             Gráfico 6: índices de liquidez Geral e Corrente 

             Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
 

A Liquidez corrente indica quanto a empresa possui em ativos circulantes conversível 

em dinheiro a curto prazo para cada R$ 1,00 de dívidas do passivo circulante.  

 Observa-se que o Grêmio possui índices menores que o Internacional tanto na liquidez 

corrente como na Geral, sendo que os dois clubes possuem índices abaixo do ideal. Observa-se 

que no que diz respeito a liquidez geral o Grêmio estava com um bom índice de R$ 1,10 em 

2010, o que demonstra que o clube tinha recursos para saldar suas dívidas mas sofreu uma 

queda bem significativa de 2010 para 2011 com apenas R$ 0,09 de recursos para honrar seus 

compromissos, assim como em 2015 também com índice bem baixo, já em 2012 obteve índice 

de R$0,19 de recursos para saldar suas dívidas, porém esse índice ainda não é suficiente para 

honrar com seus compromissos. 

 Com relação ao Internacional houve uma queda significativa entre 2013 e 2014, tendo 

seu melhor índice em 2016 com R$ 0,44 para saldar suas obrigações, o que significa que os 

dois estão abaixo do ideal para saldar honrar suas obrigações. Segundo Silva (2019) é devido a 

conta de Devedores por cessão de direitos econômicos (que engloba clubes de futebol e 
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empresas), no ativo circulante teve uma redução de mais de 50% de um ano para o outro. No 

ativo circulante a mesma conta foi liquidada.  

Contas a receber também teve uma redução de 90%, tendo uma subconta Devedores por 

Royalties liquidada. Ou seja, o clube passou a ter menos credores para receber, reduzindo seu 

ativo, seu passivo não obteve redução significativa, o que demonstra que suas obrigações foram 

cumpridas em dia, provavelmente com valores recebidos, como a receita líquida das atividades 

reduziu. No entanto a conta despesas gerais e administrativas duplicou, sem maiores 

explicações nas notas explicativas.  

Já com relação ao Grêmio teve um aumento significativo de 2009 a 2010, no entanto de 

2010 para 2011 obteve uma queda muito significativa, o que pode explicar é o fato de que as 

despesas quase duplicaram, segundo as notas explicativas do Grêmio, e como citado na análise 

em reais a matriz de receitas operacionais não está conseguindo acompanhar a curva de 

crescimento das despesas e isso está relacionado ao déficit que o clube enfrentou entre 2009 a 

2011. Entre 2009 e 2010 houve um aumento significativo, isso se deve as receitas terem 

aumentado bastante, antecipação de receitas, receita com venda de atletas também aumentou, 

nos próximos anos não obteve oscilações significativas, se mantendo com baixos índices. 

Pode-se observar que os dois clubes precisam reavaliar financeiramente o clube com 

relação a capacidade de pagamento pois os indicadores demonstram que os dois clubes não 

possuem capacidade de honrar seus compromissos. 

 

5.2.2 Estrutura de Capital 

A estrutura de Capital é composta do capital próprio e capital de terceiros. O capital 

próprio é dos sócios que se encontra no patrimônio líquido, já o capital de terceiros são os 

financiamentos ou empréstimos realizados para a realização de investimentos. Esse indicador 

demonstra quanto a empresa está comprometida com o capital de terceiros como bancos e 

fornecedores. 

 É composto pelos índices de Participação de Capital de Terceiros, Composição de 

Endividamento, Imobilização do Patrimônio Líquido, Endividamento Geral e Imobilização de 

recursos não correntes. A análise foi feita utilizando os indicadores Participação de Terceiros e 

Imobilização de recursos não correntes, por serem mais relevantes para o estudo conforme 

Tabelas 3 e 4. 
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Tabela 3: Indicadores de Estrutura de Capital Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

ÍNDICES ESTRUTURA DE CAPITAL GRÊMIO 

Índices/Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Participação de Capital de 

Terceiros 11% 824% 24% 800% 1% 

-

723% 345% 320% 325% 

-

309% 

-

366% 

Imobilização de Recursos Não 

Correntes 74% 95% 100% 78% 86% 108% 53% 41% 39% 91% 79% 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 
Tabela 4: Indicadores de Estrutura de Capital Sport Club Internacional 

ÍNDICES TRUTURA DE CAPITAL INTERNACIONAL 

Índice/Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Participação de Capital de 

Terceiros 
5% 52% 72% 75% 88% 97% 112% 147% 261% 286% 342% 

Imobilização de Recursos 

não Correntes 
94% 99% 100% 100% 101% 115% 99% 92% 108% 108% 111% 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Observa-se no Gráfico 7, os índices de Estrutura de Capital representados pelos índices 

de participação de Capital de Terceiros, que indica quanto a empresa tomou de Capital de 

Terceiros para cada 100,00 de Capital Próprio. Quanto menor o índice melhor.  

Os dois clubes possuem oscilações significativas dos indicadores de Capital de 

Terceiros, para o Internacional houve crescimento constante dos indicadores isso indica que há 

uma grande dependência em financiamentos com relação ao Capital Próprio, estava estável até 

2016 depois houve aumento constante nos índices, isso mostra que o clube captou mais capital 

de terceiros com relação ao Capital próprio.  

Já o Grêmio obteve oscilações muito significativas, com um grande aumento em 2010 

e 2012, isso pode ter contribuído para o déficit, deve-se salientar conforme as notas explicativas 

do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense que os custos com dívida histórica (fiscal e privada) e 

sua amortização, fazem com que os resultados econômicos sejam abalados em função da 

indexação sobre os saldos, assim como as repercussões financeiras na operação, pois, os 

recursos utilizados na amortização de passivos, faltam na captação de recursos nas diferentes 

fontes de financiamentos sempre a custos elevados, mas por outro lado é um índice bem alto o 

que indica que a empresa não precisou utilizar-se de capital próprio do clube, observa-se que 

os dois clubes utilizam-se mais de Capital de Terceiros para sanar suas obrigações. 

Outro fator que deve ser destacado nas notas explicativas do Grêmio é que em 2010 o 

clube integralizou o Capital Social do Grêmio Gestão e Administração Ltda, que utilizará o 

nome fantasia Grêmio Empreendimentos. Segundo as notas explicativas do Grêmio Foot Ball 

Porto Alegrense diz respeito à: 
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Sociedade por cotas de responsabilidade Ltda, na qual o clube detém 99,8% das cotas 

de capital que tem por objetivo específico, exercer na administração do 

empreendimento Arena Porto Alegrense S/A, a gestão dos direitos e obrigações 

pertencentes ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, essa empresa permaneceu em 

2010 sem iniciar suas atividades. 

 

Observa-se que já o Internacional obteve índices em constante crescimento de 2016 a 

2019, segundo Silva (2019) que a partir de 2016 o índice cresceu significativamente , pode-se 

explicar esse aumento em função da diminuição de receitas do clube nesse período devido ao 

rebaixamento na série B do campeonato Brasileiro em 2016, isso aumentou suas despesas, e 

aumentou seus comprometimentos, principalmente a conta de cessão por direitos econômicos, 

oriundas da construção, renovações e operações do complexo Beira Rio, ou seja, valores que o 

Sport Club Internacional quitará SPE Holding Beira Rio S/A. pelos serviços prestados através 

da cessão de algumas áreas do estádio para exportação comercial no período de 20 anos. 

Também destaca Silva (2019) que quando o clube jogou a série B em 2017 apresentou 

mais Déficit havendo seus custos operacionais, tomando quase a totalidade de suas receitas. O 

endividamento também aumentou, ficando mais dependente de capital de terceiros, porém sua 

composição de endividamento diminuiu, demonstrando que suas obrigações se concentram a 

longo prazo. 

 Observa-se que ambos de 2016 a 2019 obtiveram aumento constante nos índices, se 

fosse liquidar suas obrigações faltariam recursos na maioria dos anos analisados, apenas em 

2013 o Grêmio obteve o menor índice de 1%. Com esses índices elevados pode estar utilizando 

praticamente todo capital próprio do clube. 

 

 
              Gráfico 7: Participação de Capital de Terceiros 

              Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

-1000%

-800%

-600%

-400%

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estrutura de Capital

Participação de Capital de Terceiros Grêmio

Participação de Capital de Terceiros Internacional



58 

 

 
 

O Gráfico 8 representa a variação dos indicadores de Estrutura de Capital referente a 

Imobilização de Recursos não Correntes dos clubes estudados. Esse indicador mostra a 

proporção de investimentos a longo prazo e PL no Ativo Imobilizado. 

Observa-se que os dois clubes estão com oscilações parecidas de aumento e diminuição 

de recursos não correntes, mas o Grêmio possui melhores índices com relação ao Internacional 

que possui índices mais elevados, e nesse caso quanto menor o índice melhor, pois mostra 

quanto de patrimônio líquido está investido em imobilizado a longo prazo, com isso não tem 

conversibilidade em dinheiro a curto prazo. 

Com relação ao Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, segundo as notas explicativas do 

clube, o saldo da conta de investimentos aumentou com relação a 2015, onde observamos um 

aumento no índice de 55%, isso representa aquisição de títulos de capitalização a longo prazo, 

o que explica esse aumento pode ser pelo fato de o clube estava em fase de ajustes operacionais 

para a conclusão das operações necessárias para a troca de ativos entre Grêmio e arena POA, 

que constam até o fim do período como “imobilizações em andamento”.  

Em 2018 houve um aumento de 52% em relação a 2017, isso se deve também pelo fato 

de ainda não terem feito a troca de ativos entre Grêmio e OAS S.A, conforme contratos, sendo 

assim em 2018 foram contabilizados os reflexos derivados do contrato de concessão, os quais 

independem da troca de ativos e também estão registrados em “imobilizações em andamento”. 

Conforme citado o Internacional também possui índices em crescimento constante, em 

2014 com o maior índice, mas não obteve grandes oscilações, o que indica nos dois clubes que 

seu endividamento aumentou em imobilizado ficando mais dependente de Capital de Terceiros, 

o que confirma Silva (2019), que enfatiza que seu endividamento geral também aumentou, 

ficando mais dependente de Capital de terceiros, sendo que suas obrigações se concentram mais 

a longo prazo.  
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         Gráfico 8: Imobilização de Recursos não correntes 

         Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Assim como o Grêmio que possui altos índices de Participação de capital de Terceiros, 

aumentando seu endividamento concentrando suas obrigações mais em longo prazo assim como 

o Internacional. 

5.2.3 Índices de Déficit/Superávit em relação à Receita 

Em relação ao índice de Déficit/Superávit indica quanto a entidade obteve de lucro para 

cada R$ 100,00 vendidos. Neste caso quanto maior o índice melhor. Já os índices negativos 

representam o Déficit do exercício, indica quanto foi gasto a mais que a receita. 

 
Tabela 5: Indicadores de Déficit/Superávit Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense 

ÍNDICES DE DÉFICIT/SUPERÁVIT GRÊMIO 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Déficit/Superávit -10% -28% -20% 16% -34% -17% -21% 17% 3% 14% 5% 

Déficit/Superávit em relação ao Ativo 

Total -6% -15% -9% 11% -20% -9% -11% 11% 3% 16% 6% 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Tabela 6: Indicadores de Déficit/Superávit Sport Club Internacional 

ÍNDICES DE DÉFICIT/SUPERÁVIT INTERNACIONAL 

ANO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Déficit/Superávit -5% -2% -13% 5% -0,4% -24% 9% -4% -27% -5% -1% 

Déficit/Superávit em relação ao 

Ativo Total -4% -0,4% -3% 2% -0,1% -7% 3% -1% -5% -1% -0,2% 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estrutura de Capital

Imobilização de Recursos não Correntes Grêmio

Imobilização de Recursos não Correntes Internacional



60 

 

 
 

O Gráfico 9 demonstra a capacidade da entidade em geral lucro, ou seja, superávit no 

exercício analisado, o Grêmio esteve positivo nos anos de 2012, e de 2016 a 2019, isso significa 

que o clube gerou recursos suficientes para suprir suas necessidades para manter suas atividades 

e consequentemente obteve lucro. 

 Já o Internacional possui resultado positivo somente em 2012 e 2015, sendo negativo 

para o clube que na maioria do exercício analisado não conseguiu manter suas atividades e obter 

lucro, ambos estão com baixos índices, o que significa que o Grêmio conseguiu manter suas 

atividades e obter um pouco de sobras, diferente do internacional que possui baixos índices, 

mas na maior parte dos anos não conseguiu manter suas atividades e obter sobras, ou seja, nos 

anos em que os dois clubes possuem índice negativos indica que gastaram mais que a receita 

gerada. 

Pode-se observar que em 2013 o Grêmio obteve -34% de déficit, ou seja, gastou 34% a 

mais que a receita gerada já o Internacional observa-se que no mesmo período obteve -0,4%, 

praticamente não consumiu e nem gerou recursos. Já em 2012 os dois clubes obtiveram 

superávit, mas enquanto o Grêmio gerou 16% de recursos para o clube o Internacional gerou 

apenas 5%. 

Confirma Silva (2019) que enfatiza que em todos os outros períodos o clube não 

apresentou superávit, vindo a consumir seus recursos e fazer novos empréstimos. O Sport Club 

Internacional vem apresentando elevados e pouquíssimo capacidade de controlar suas contas e 

manter superávit constante. 

Conforme Silva (2019) em 2012 o relatório da diretoria enalteceu o processo de 

recuperação financeira. Com isso aumentaram as receitas financeiras, houve negociações com 

atletas e as cotas de TV tiveram grande importância, ficando em terceiro lugar como maior 

receita do clube. Reduziram despesas gerais e administrativas, como prometido pela 

administração, além de reduzir contratação de empréstimos e assim o pagamento de juros, como 

apresenta as contas empréstimos do passivo e passivo não circulante. 
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        Gráfico 9: Indicadores de Déficit/Superávit em relação a receita 

         Fonte: Elaborado pela autora (2020) 

 

Ainda segundo Silva (2019) sobre o Internacional, destaca que, contudo, neste mesmo 

ano foram contratados jogadores como Diego Forlán, Juan e Jesus Dátalo, todos com passagem 

pelas suas seleções e de renome no cenário futebolístico, fazendo com que as contas Obrigações 

com atletas e Credores por participação e Negociação de atletas aumentassem. Como houve um 

equilíbrio nas finanças, não houve um desalinhamento financeiro e econômico, gerando 

Superávit para o Clube. 

Enfatiza Silva (2019) que no ano de 2015 também apresentam lucratividade, devido a 

uma reestruturação nas contas do Passivo (Empréstimos), Credores por participação e 

Negociação de atletas. Além de uma renegociação da dívida tributária, depois do aumento das 

receitas.  

Com relação ao Grêmio que obteve superávit em 2012 e de 2016 a 2019, um dos pontos 

que contribuiu segundo as notas explicativas, foi que em 2017 participou de várias competições 

importantes, tornando-se um dos três clubes brasileiros que mais conquistaram a Taça 

Libertadores da América, fortalecendo a marca Grêmio- “O Rei das Copas”. 

 Também houve aumento bem significativo das receitas nesse ano em relação a 2016, 

com destaque na arrecadação com venda de atletas, televisão, publicidade, receitas 

patrimoniais, receitas da loja Grêmio Mania, Royalties. Também houve uma estratégia de 

redução de endividamento, esses fatores contribuíram para Superávit no período. 

Segundo as notas explicativas do Grêmio, em 2018 quando analisaram a distribuição de 

receita, obtiveram um crescimento na rubrica venda de atletas decorrente principalmente da 

venda do Arthur Mello para o Barcelona Football Club. Outro fator destaque foi o incremento 
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de 2% na participação do quadro social do clube e 1% de publicidade o que contribuiu para 

diminuição percentual dos contratos de TV. 

 

5.2.3.1 Índices de Déficit/Superávit em relação ao Ativo Total 

Demonstra o quanto o Clube gerou de sobras de recursos, ou consumiu recursos do ativo 

do clube para a cada 100,00 de recursos investidos 

Os índices estão positivos para o Grêmio nos anos de 2012 e entre 2016 a 2019 onde 

operou em Superávit, assim como o Internacional que obteve superávit em 2012, mas de 2016 

a 2019 se manteve em Déficit. O Grêmio possui melhores índices em relação ao Internacional, 

pode-se destacar que o Grêmio em relação ao mesmo período gerou mais recursos para o clube 

em relação ao Internacional, que em 2012 gerou apenas 2% de recursos sem necessitar do Ativo, 

já o Grêmio gerou 11% de recursos.  

O Internacional não está conseguindo manter bons índices, o que demonstra que está 

necessitando recorrer ao Ativo, isso pode ser devido a suas dívidas com Capital de Terceiro e 

ao aumento das despesas gerais e administrativas. Esses recursos gerados são revertidos para o 

próprio clube que podem ser utilizados para investimentos por exemplo, pois deve-se destacar 

que as entidades desportivas não visam lucro. 

 

 
       Gráfico 10: Indicadores de Déficit/Superávit em relação ao Ativo Total 

       Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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De forma geral, observa-se que a partir de 2010 os clubes não possuem altos índices de 

superávit ou déficit, indicando que há um melhor controle dos gastos em relação as receitas 

geradas pelos clubes.  

 

5.3 RESUMO GERAL DOS PRINCIPAIS INDICADORES 

 

O capítulo busca sintetizar os principais indicadores a fim de comparar o desempenho 

econômico e financeiro ao longo do período analisado. 

 

Tabela 7: Principais indicadores econômicos e financeiros 

  Grêmio Inter 

  Média Mínimo  Máximo  Média Mínimo  Máximo  

Líquidez Geral 0,14 0,08 

                

0,19  0,30 

                

0,15  

              

0,45  

Endividamento Geral 

            

119,87  

              

88,89  

            

147,86  

                    

7,55  

                

0,34  

            

77,37  

Índice de Déficit/Superávit (Ativo 

Total) 

-               

-0,02  

-               

-0,20  

                

0,16  

-                   

-0,02  

-               

-0,07  

               

0,03  

Índice de Déficit/Superávit (Receita) 

               -

-0,07  

-               

-0,34  

                

0,17  

-                   

-0,06  

-               

-0,27  

              

0,12  

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

A tabela demonstra os indicadores já apresentados neste estudo, porém é possível 

visualizar o desempenho médio, mínimo e máximo, com foco nos principais indicadores. 

 

5.4 DESEMPENHO CAMPEONATO BRASILEIRO GÊMIO X INTERNACIONAL 

O campeonato Brasileiro é denominado como principal campeonato da modalidade 

esportiva no País. A confederação Brasileira de futebol discorre no art. 13º (2019, p.9) que “o 

campeonato será disputado no sistema de pontos corridos, de forma contínua, em turno e 

returno, sendo 19 (dezenove) jogos de ida e 19 (dezenove) jogos de volta sagrando-se campeão 

o clube que acumular o maior número de pontos ganhos em toda disputa”. 

Foi realizada a análise comparativa desempenho no Campeonato Brasileiro da dupla 

Grenal de 2009 a 2019, apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8: Pontuação Final Campeonato Brasileiro Grêmio X Internacional 

DESEMPENHO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL SÉRIE A (2009-2019) 

Ano/Pontuação Brasileiro 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 2019 

 Classificação 8º 4º 12º 3º 2º 7º 3º 8° 4º 4º 4º 

 Pontuação Final Grêmio 55 63 48 71 65 61 68 53 62 66 65 

 Classificação 2º 7º 5º 10º 13º 3º 5º 17º 2º 3º 7° 

 Pontuação Final Internacional 65 58 60 52 48 69 60 43 71 69 57 

*Ano em que Internacional disputou a série B 

         

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Observa-se que a pontuação máxima de cada clube foi de 71 pontos, sendo que o grêmio 

atingir tal pontuação em 2012 e o Internacional em 2017, quando retornou da Série B. Já a 

pontuação mínima para o Internacional foi em 2016, com 43 pontos ano que foi rebaixado e o 

Grêmio teve a menor pontuação em 2011, com 48 pontos.  

Sabe-se que a posição do campeonato depende do desempenho dos clubes em cada jogo, 

no entanto em termos técnicos, são muitos os fatores que podem evidenciar, a qualidade técnica 

dos jogadores, preparação física, estratégias de jogo, bem como a qualidade dos adversários. 

Não é pretensão deste estudo fazer análise do desempenho em campo, e sim comparar esse 

desempeno com o desempenho financeiro buscando evidencias de como a situação financeira 

do clube pode interferir no desempenho no campeonato, ou vice-versa.  

 

5.5 CORRELAÇÃO DE PEARSON 

Realizou-se o cálculo da análise da Correlação de Pearson, para identificar se há relação 

entre o desempenho no Campeonato Brasileiro e o Desempenho econômico-financeiro, 

utilizou-se a pontuação final dos times em cada temporada do Campeonato Brasileiro, pois a 

lógica da correlação segundo Silva (2019) usa o (critério de crescimento ou decrescimento 

proporcional ou inversamente proporcional), e o fato de que uma maior pontuação acumulada 

representa uma melhor classificação no campeonato, se o resultado se aproximar de r= 1 existe 

relação entre as variáveis, ou seja, quando uma cresce a outra tende a crescer também ou quando 

uma diminui a outra também tende a diminuir, caso score se aproxime de -1, indica que existe 

um afastamento entre os índices, possuindo correlação inversa, quando um aumenta o outro 

diminui. 

Também destaca Filho e Silva (2009) apud Cohen (1988) que valores entre 0,10 e 0,29 

podem ser considerados pequenos; podem ser considerados médios valores entre 0,30 e 0,49; 

já valores entre 0,50 e 1 são considerados fortes. Segundo Silva (2019, p.52) “quando positivos, 
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demonstram que crescem juntos, quando negativos são inversos, um crescendo e outro 

decrescendo e vice-versa”. Silva (2019) confirma conforme segue: 

 

 

Pode-se observar na Tabela 9 o nível de relação entre o desempenho em campo e o 

desempenho econômico-financeiro, dos times Grêmio e Internacional, sendo que os dois times 

possuem resultados bem diferentes um do outro. Próximo de 1 indica que existe correlação. 

 Segundo Silva (2019) diante da análise dos indicadores financeiros Liquidez Geral, 

Índice de Déficit/Superávit em Relação ao Ativo e índice de Déficit/Superávit relacionado ao 

seu desempenho no Campeonato Brasileiro, são inversamente proporcionais, com um score 

forte, diante de dados atualizados pela autora, pois fora acrescentado o ano de 2019, r = -0,74; 

r = -0,63 e r = -0,64, ou seja quando um cresce o outro decresce, quando está bem posicionado 

ele está com baixa liquidez e deficitário e vice-versa.  

Ainda segundo Silva (2019) o que pode justificar é que quando o clube monta o time 

para disputar o Campeonato Brasileiro, ele não possui recursos suficientes para manter a folha 

durante o ano, com isso fica dependente de bom desempenho em campo para gerar mais receita, 

com isso quando monta um time caro tende a diminuir sua liquidez, mas melhora seu 

desempenho, caso não haja bom desempenho suficiente para gerar receita ganhando títulos por 

exemplo, o clube fica endividado. 

Já com relação ao Grêmio pode-se observar que acontece ao contrário do Internacional 

com exceção da Composição do Endividamento, Imobilização do Patrimônio Líquido, com 

score r = -0,40, r = -0,73 que chama atenção, relação inversa entre as variáveis, indicando que 

quando o desempenho e m campo é bom piora o endividamento e a imobilização do PL, ou 

seja, pode-se comparar com o Internacional baixando seus índices financeiros. Com relação aos 

outros indicadores de Liquidez Corrente, Seca e Imediata possui relação moderada, pois está 

entre 0,3 e 0,7, ou seja, quando aumenta esse indicador também melhora a Liquidez do Clube, 

quanto mais o Grêmio ganha no Campeonato Brasileiro mais aumenta e melhora seus 

indicadores financeiros, principalmente os de Liquidez. Os outros indicadores possuem relação 

fraca, pois estão abaixo de 0,3. 

Pode-se observar que o Internacional quanto melhor seu desempenho em campo os 

indicadores econômico-financeiro tendem a diminuir, buscando mais recursos externos. Já o 

Grêmio quanto melhor o desempenho em campo melhor os indicadores financeiros o que indica 

R = 0,10 até 0,29; Pearson: FRACO;

R = 0,30 até 0,49; Pearson: MODERADO

R = 0,50 até 1; Pearson: FORTE
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que possui melhor gestão, não utilizando tantos recursos externos, investe também na categoria 

de base, já o Inter segundo Silva (2019) contrata jogadores caros para disputar o Campeonato 

Brasileiro ficando endividado. 

 

Tabela 9: Correlação de Pearson X Indicadores Financeiros Grêmio e Internacional 

Indicadores Econômico-financeiros Corr. Grêmio 
Corr. 

Internacional 

Liquidez Geral 0,18 -0,74 

Liquidez Corrente 0,45 -0,33 

Liquidez Seca 0,44 -0,32 

Liquidez Imediata 0,30 -0,20 

Participação de Capital de Terceiros 0,17 -0,10 

Composição do Endividamento -0,40 -0,14 

Imobilização do Patrimônio Líquido -0,73 -0,11 

Endividamento Geral 0,09 -0,13 

Imobilização de Recursos não Correntes -0,02 -0,13 

Índice de Déficit/Superávit em Relação ao 

Ativo Total 0,14 
-0,63 

Índice de Déficit/Superávit 0,12 -0,64 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 

 

Em resumo, os dados da correlação evidenciam que o desempenho no campeonato 

brasileiro e o desempenho financeiro podem ter relações diversas entre os clubes, uma vez que 

um clube pode tomar decisões de endividamentos que não necessariamente gerem resultados 

em campo. Dessa forma, observa-se que o uso de recursos por parte do Grêmio está sendo mais 

eficiente que o internacional, ao menos nos últimos anos. A moderada correlação inversamente 

proporcional desempenho econômico do internacional r=0,64 com o campeonato brasileiro 

indica que uma melhor posição no campeonato está relacionada com maior déficit e 

consequentemente maior endividamento.  
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6 CONCLUSÃO 

O objetivo principal do presente estudo foi analisar as demonstrações contábeis, para 

identificar o desempenho econômico-financeiro do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e 

posteriormente comparar com os resultados do Sport Club Internacional, a fim de verificar qual 

das entidades possui melhores resultados econômico-financeiros no período de 2009 a 2019. 

Para a análise econômico-financeira dos clubes foram utilizados os indicadores 

financeiros, tais como indicadores de Liquidez, Endividamento e Déficit/Superávit para 

identificar os resultados dos clubes estudados. 

O estudo é relevante, pois o futebol é um dos esportes mais comentados no país. No 

Estado do Rio Grande do Sul a dupla Grenal possui tamanha representatividade para os 

torcedores que tanto amam torcer pelo seu time do coração. Vale ressaltar que o futebol não se 

torna importante somente para o entretenimento, mas financeiramente possui grande 

representatividade, pois fazem transações milionárias, com isso os clubes muitas vezes 

esquecem que são empresas e que necessitam de uma boa administração dos recursos por parte 

de seus dirigentes. 

 Para isso a contabilidade fornece inúmeras ferramentas para uma boa análise da 

situação financeira das entidades, auxiliando os gestores na tomada de decisões mais assertivas 

de como gerenciar esses recursos, que futuramente serão investidos dentro do próprio clube, na 

contratação de excelentes jogadores por exemplo, sem uma boa gestão financeira o clube não 

consegue manter suas atividades. 

Pode-se observar no presente estudo que com relação à análise de Liquidez os clubes 

estudados estão com dificuldades de cumprir com suas obrigações e gerar recursos tanto no 

curto quanto a longo prazo. Destaca-se o aumento da busca por capital de terceiros para sanar 

suas obrigações, principalmente o Internacional que possui uma alta relevante de 

endividamento, estando cada vez mais dependente de Capital de Terceiros. Contudo o Grêmio 

também possui índices altos em dependência de capital de Terceiros, destaca-se sua dívida 

histórica e juros de financiamentos elevados que fazem com que os resultados econômicos 

sejam abalados. 

Com relação aos resultados dos clubes referente ao Déficit/Superávit o Grêmio possui 

melhores resultados em comparação ao Internacional, com apenas dois anos de Superávit, esse 

resultado chama atenção, pois pode-se confirmar que sua dependência em capital de terceiros, 

impacta no seu resultado, deve-se ressaltar que o aumento das despesas também contribui muito 

para seus resultados negativos, tendo pouca capacidade de transformar receita em lucro.  
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O Grêmio obteve mais resultados positivos comparado ao Internacional e melhores 

índices de geração de recursos para o clube, um fator que contribuiu foi uma reestruturação 

feita pelo clube na diminuição de endividamento, participação de várias competições 

importantes, contratação de atletas, publicidade, foram medidas adotadas pelo clube e que 

contribuiu para seus resultados. Mas ressalta-se que os dois clubes possuem resultados 

delicados e que necessitam de uma reestruturação e planejamento por parte dos gestores dos 

clubes. Contudo deve-se destacar que os resultados demonstram que os clubes estão 

controlando melhor os gastos com relação a receita.  

O presente estudo permitiu verificar o desempenho dos dois clubes estudados em que 

os resultados dos clubes estão correlacionados, sofrendo influências externas quanto a geração 

de receitas, o que indica que quando um clube apresenta resultado negativo o outro tende a 

apresentar também resultados negativos, contudo esse estudo não pretende fazer tais análises 

externas, mas sugere-se que esse comportamento seja analisado.  

Com relação a Correlação de Pearson, foi utilizada para verificar se há relação entre o 

desempenho no campeonato Brasileiro utilizando a pontuação final dos times e o desempenho 

econômico-financeiro através dos indicadores, conclui-se que quando o Internacional melhora 

sua atuação em campo piora seu desempenho financeiro, ou seja, possui relação inversamente 

proporcional, que demonstra falta de controle na gestão dos recursos. Já o Grêmio quanto 

melhor sua atuação em campo, melhor seu desempenho financeiro, ou seja, o Grêmio está 

buscando menos recursos de terceiros em comparação com o Internacional, além de possuir 

uma melhor gestão dos recursos, investe em jogadores da base, isso pode explicar o resultado. 

O fato de o estudo ser realizado com dados secundários, ou seja, qualquer erro de 

informações dos clubes, pode alterar os resultados da pesquisa. Embora realizado a comparação 

entre dois clubes, os dados ainda podem não representar a realidade dos demais clubes, para 

tanto, sugere-se que novos estudos como esse sejam realizados em todos os clubes brasileiros, 

buscando resultados mais consistentes entre o desempenho financeiro e pontuação no brasileiro.  

Sugere-se também que seja realizada uma pesquisa para análise econômico-financeira 

mais aprofundada dos clubes estudados, para buscar outros tipos de análises e indicadores tais 

como Composição do Endividamento, Endividamento Geral, para verificar a proporção do 

Ativo Total financiada por terceiros, são importantes para visualizar como está o seu 

endividamento para a tomada de decisões de investimentos, também devido aos dados das 

demonstrações mudarem é importante atualizar a análise. 

 



69 

 

 
 

REFERÊNCIAS 

ANGHINONI, Fabiano. Análise dos indicadores econômicos e financeiro dos clubes de futebol 

do Rio Grande do Sul participantes das séries A e B do campeonato Brasileiro. 2018. 94. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Ciências Contábeis). Universidade de Caxias 

do Sul, 2018. 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-

financeiro. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-

financeiro. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

BADENHAUSEN, Kurt. Os números por trás da Copa do Mundo Fifa 2018. Disponível em: 

<https://forbes.com.br/negocios/2018/06/os-numeros-por-tras-da-copa-do-mundo-fifa-2018/. 

> Acesso em: 01 maio 2020. 

BRASIL. Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei 6.404 de 

15 de dezembro de 1976, e da Lei 6.385 de Dezembro de 1976. E estende às sociedades de 

grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. In: 

Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 dez. 2007. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11638.htm. > Acesso em: 08 

abril 2020. 

BRASIL. Lei 9.615, 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre o desporto e dá outras 

providências. In: Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 25 mar. 

1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9615consol.htm. > Acesso 

em: 08 de abril 2020. 

CARVALHO, Cristina Amélia Pereira; GONÇALVES, Júlio Cesar de Santana; 

ALCÂNTARA, Bruno César dos Santos. A transformação do Futebol: da Diversão à 

Hegemonia do Mercado. In: Encontro Nacional da ANPAD, 2003. Atibaia: ANPAD. 

Disponível em:< http://www.anpad.org.br/admin/pdf/enanpad2003-teo-2138.pdf. > 08 abril 

2020. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 5 ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2002. 

CHADE, Jamil. China faz Copa de 2018 ter audiência recorde de 3,5 bilhões de pessoas.2018. 

Disponível em:<https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,china-faz-copa-de-2018-ter-

audiencia-recorde-de-3-5-bilhoes-de-pessoas,70002654539. > Acesso em: 15 maio 2020. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE: ITG 2003 - Entidades Desportivas 

Profissionais. Disponíveis em: 

<http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2017/ITG2003(R1)&arquivo=

ITG2003(R1).doc. > Acesso em 20 mar. 2020. 



70 

 

 
 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. Campeonato Brasileiro Série A 2019. 

Disponível em: <https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/competicoes/campeonato-

brasileiro-serie-a/2019>Acesso em: 20 out. 2020. 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL. Campeonato Brasileiro Série A 2019. 

Disponível em: <https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201902/20190226183451_971.pdf>. Acesso 

em: 20 out. 2020. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial: teoria e prática. 6 ed. São 

Paulo: Atlas, 2012) 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

FRANCO, Hilário. Estrutura, análise e interpretação de balanços: de acordo com a nova 

Lei das S.A., Lei nº 6.404, de 15-12-1976. 15 ed. São Paulo: Atlas, 1989. 

FIGUEIREDO, Dalson Brito Junior; SILVA, José Alexandre Júnior. Desvendando os mistérios 

do Coeficiente de Correlação de Pearson (r) *, Pernambuco. Revista Política Hoje, V.18, n. 1, 

2009.  

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

GOIS, Manuel dos Santos. Contabilidade para entidades do Terceiro Setor. 2018.24 pag. 

Graduado em Ciências Contábeis. Faculdade Unime, Salvador, 2018. 

GRÊMIO FOOT  BAL PORTO ALEGRENSE, disponível em:<https://gremio.net/>. Acesso 

em: 10 ago. 2020 

IUDÍCIBUS, Sérgio. Análise de Balanços. 7 ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LUNELLI, Reinaldo Luiz A nova Lei Contábil. Portal de Contabilidade. Disponível em: 

<http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/novaleicontabil.htm. > Acesso em: 10 

abril 2020. 

LUNELLI, Reinaldo Luiz. Demonstração do Resultado Abrangente. Portal de 

Contabilidade. Disponível 

em:<http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/demonstracaoresultadoabrangente.ht

m. > Acesso em: 10 abril 2020. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 4 ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

https://conteudo.cbf.com.br/cdn/201902/20190226183451_971.pdf
https://gremio.net/


71 

 

 
 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento 

e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação 

de dados. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis: contabilidade empresarial. 7 

ed. São Paulo: Atlas S.A., 2012. 

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 6 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 14 ed. São Paulo: Atlas, 2009 b. 

MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem gerencial. São 7 

ed. Paulo: Atlas, 2010. 

NASCIMENTO, Raquel Teixeira do. Análise das demonstrações contábeis: Um estudo da 

empresa Natura, 2018, 67, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências 

Contábeis) - Fat Faculdade e Escola, Tapejara, 2018. 

OLAK, Paulo Arnaldo; NASCIMENTO, Diogo Toledo. Contabilidade para Entidades sem 

Fins Lucrativos (Terceiro Setor). 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, Alessandro Aristides de; SILVA, Andréia Regina da. e ZUCCARI, Solange Maria 

de Paula. Análise das Demonstrações Contábeis e sua Importância para Evidenciar a Situação 

Econômica e Financeiras das Organizações. Revista Eletrônica Gestão e negócios. Volume 

1, nº 1, 2010. 

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. Metodologia do Trabalho 

Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2 ed. Novo Hamburgo: 

Feevale, 2013. Disponível em:<https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=zUDsAQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=Pesquisa+social:+m%C3%A9todos

#v=onepage&q=Pesquisa%20social%3A%20m%C3%A9todos&f=false. >Acesso em: 25 

abril, 2020. 

REIS, Arnaldo Carlos de Rezende. Demonstrações contábeis: estrutura e análise. 3 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009.   

RODRIGUES, Ana Tércia L. Terceiro Setor: guia de orientação para o profissional da 

contabilidade. Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. 3 ed. revista e 

ampliada. Porto Alegre, 2018. 



72 

 

 
 

RODRIGUES, Marcio Silva e SILVA, Rosimeri Carvalho da. A estrutura empresarial nos 

clubes de futebol. Rio de Janeiro, editora da UFRJ, v. 16, n. 48, jan. /Mar. 2009. Disponível 

em: <https://www.scielo.br/pdf/osoc/v16n48/01.pdf. > Acesso em 01 maio 2020. 

RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

SILVA, Charlene. Análise das demonstrações Contábeis do Sport Club Internacional: um 

estudo sobre o resultado econômico-financeiro e seu impacto no desempenho do Campeonato 

Brasileiro de Futebol entre os anos de 2009 a 2018. 2019. 73. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Ciências Contábeis) - Fat Faculdade e Escola, Tapejara, 2019.  

SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2013 

APORT CLUB INTERNACIONAL, disponível em: 

<https://fernando163.wordpress.com/clube-do-povo/sport-club-internacional/>. Acesso em: 26 

ago. 2020. 
 
ZANELLA, Liane Carly Hermes. Metodologia de Pesquisa. 2 ed. rev. Atual. Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração/UFSC, 2011. Disponível em: 

<http://arquivos.eadadm.ufsc.br/EaDADM/UAB3_2013-

2/Modulo_1/Metodologia_Pesquisa/material_didatico/Livro-texto%20metodologia.PDF. > 

Acesso em: 01 de maio de 2020. 

ZAMBUJA, Beto. Globo Esporte, Porto Alegre, 2020.Acesso em: 

<https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/gremio/noticia/invencibilidade-em-

classicos-e-80percent-nos-mata-matas-o-que-vale-o-gre-nal-para-renato.ghtml>. Acessado em 

05 de agosto de 2020. 

 WERLANG, G. A relação entre a saúde financeira e o Desempenho Esportivo dos Clubes 

de Futebol Profissional Brasileiros. 2019.19 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação 

em Ciências Contábeis). Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fernando163.wordpress.com/clube-do-povo/sport-club-internacional/
https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/gremio/noticia/invencibilidade-em-classicos-e-80percent-nos-mata-matas-o-que-vale-o-gre-nal-para-renato.ghtml
https://globoesporte.globo.com/rs/futebol/times/gremio/noticia/invencibilidade-em-classicos-e-80percent-nos-mata-matas-o-que-vale-o-gre-nal-para-renato.ghtml


73 

 

 
 

ANEXO A: BALANÇO PATRIMONIAL- ATIVO GRÊMIO 

 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020) 
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ANEXO B: BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 

GRÊMIO 

 

 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2020) 
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ANEXO C: DEMONSTRAÇÃO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) GRÊMIO 

 

 
Fonte: Elaborada pela atora (2020) 
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ANEXO D – BALANÇO PATRIMONIAL INTERNACIONAL – ATIVO 

 

 

 

 
Fonte: Silva (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 
 

ANEXO E – PASSIVO  E PATRIMÔNIO LÍQUIDO INTERNACIONAL 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Silva (2019) 



78 

 

 
 

ANEXO F – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) – 

INTERNACIONAL 
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Fonte: Silva (2019) 

 

 

 

 


