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RESUMO 

 

De algumas décadas para cá, o futebol deixou de ser um mero divertimento e passou a 

ser encarado como um grande e lucrativo negócio. Este fato desencadeou a necessidade de se 

verificar a situação financeira dos clubes e, nesse sentido, no Brasil, foi promulgada a Lei n. 

10.672, de 15 de maio de 2003, determinando que as demonstrações financeiras de clubes de 

desportivos sejam publicadas conforme os parâmetros definidos pela Lei n.° 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, após terem sido auditadas por auditores independentes. O objetivo deste 

estudo foi verificar como a situação financeira do Clube Atlético Mineiro proporcionou melhor 

rendimento do time nos campeonatos os quais ele disputou. A metodologia utilizada foi, além 

da revisão bibliográfica, a pesquisa documental e o estudo de caso. Foram analisados os 

balanços patrimoniais do time, entre os anos de 2013 e 2016.  Os resultados demonstraram que 

a saúde financeira do time é estável e que o aumento das receitas e das despesas no futebol 

refletem a agressividade do clube no mercado e também no investimento em grandes salários 

em busca de conquistas importantes. Concluiu-se que, com um centro de treinamento de 

qualidade, aumento constante das receitas e maior fidelização do seu torcedor, o futuro pode se 

tornar mais promissor ainda, principalmente, se levar em consideração a valorização da sua 

marca.  

 

 

Palavras-chave: Demonstrações Contábeis. Futebol. Clube Atlético Mineiro.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo da história, o futebol tem se consolidado cada vez mais como um grande 

negócio, movimentando valores exorbitantes e grande quantidade de pessoas. Nessa dinâmica, 

os jogadores tornaram-se mercadorias e, dessa forma, os clubes investem enormes recursos na 

contratação dos mesmos, com vistas a ganhar títulos e arrecadar receitas. Os jogadores são os 

principais ativos das organizações esportivas, pois é através deles que estas organizações 

conseguem os seus objetivos (GALVÃO;MIRANDA, 2016, GASPARETO 2012).  

 Nesse sentido, as demonstrações contábeis são a fonte de informações que permitem aos 

verificarem a saúde financeira dos clubes e quanto o mesmo investe na compra de bons 

jogadores.   

 A partir do sucesso dos jogadores, o clube passa a arrecadar mais com bilheteria e com 

patrocínios. Jogadores, bilheteria, patrocínios, tudo isto forma o patrimônio de um clube de 

futebol.   

 A mídia e a crítica vem considerando o Clube Atlético Mineiro o clube de futebol mais 

arrojado em termos de conseguir recursos  

 Este estudo justifica-se por demonstrar, de modo científico, como de um clube de 

futebol traz resultados positivos na disputa de campeonatos e também para a imagem do clube 

no mercado, o que acarreta aquisição de patrocínios e fortalecimento de sua imagem.   

  Este contexto desencadeou o seguinte problema de pesquisa: de que forma o 

patrimônio influencia no retorno econômico e financeiro do clube? O objetivo principal deste 

estudo é demonstrar o impacto que o patrimônio causa no rendimento dentro e fora de campo 

do Clube Atlético Mineiro. Os objetivos específicos são contextualizar o valor de um 

patrimônio, identificar as vantagens de possuir um ativo no meio do futebol, contextualizar o 

rendimento que causa na entidade e identificar se houve valorização da marca. 

 Utilizou-se como metodologia a revisão bibliográfica, a pesquisa documental e o estudo de 

caso.   

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contabilidade: conceito, objetivos e finalidade.  
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 Segundo Marion (2009) a Contabilidade é uma ciência social, pois se ocupa de fatos 

humanos, na medida em que estuda o comportamento das riquezas que compõem o patrimônio, 

em face das ações humanas. O autor explica que a contabilidade surgiu da necessidade dos 

donos de patrimônio de mensurar, controlar e avaliar suas riquezas, portanto, em função de um 

usuário comum, o qual, através das informações contábeis, passa a possuir dados que o ajudam 

a tomar decisões mais acertadas.  

 Iudícibus (1998, p.32) conceitua Contabilidade com sendo um "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.” Segundo o autor, o  

objetivo central da contabilidade é  prover informações úteis a seus usuários e é alcançado por 

meio da  divulgação das demonstrações contábeis aos usuários externos. 

 Gonçalves e Batista (2011) definem Contabilidade como a ciência que tem por objeto o 

estudo do patrimônio a partir da utilização de métodos especialmente desenvolvidos para 

coletar, registrar, acumular, resumir e analisar todos os fatos que afetam a situação patrimonial 

de uma pessoa. Dessa forma, esses autores explicam que o objeto da contabilidade é o 

patrimônio e sua finalidade é registrar fatos e produzir informações que permitam ao dono do 

patrimônio planejar e controlar suas ações. 

 Na concepção de Marion (2009), Contabilidade é um sistema de informação que tem 

por finalidade fornecer a seus usuários dados que os permitam tomar as decisões. Assim, o 

autor entende que o objetivo principal da Contabilidade é fornecer aos usuários a avaliação da 

situação econômica e financeira da entidade, bem como fazer inferências sobre suas tendências 

futuras.  

 Esse sistema de informação é fornecido aos usuários através das demonstrações 

contábeis.  

2.2 Demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras 

 

  Reis (2009) define demonstrações contábeis como um conjunto de demonstrativos 

elaborados geralmente no final do exercício social de cada entidade, previstos por lei ou 

consagrados pela prática, com objetivo de fornecer informações para gestão e avaliação 

corretas dos negócios e dos resultados operacionais, pois propicia elementos que possibilitam 

aos administradores e empresários o planejamento e controle do patrimônio e das atividades 

sociais das empresas.   
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 Marion (2009) explica que a Lei das Sociedades por Ações determina que, ao final de 

cada exercício (período de doze meses), a diretoria fará elaborar e deverá publicar, as 

demonstrações contábeis, a saber: 

Balanço patrimonial;  

Demonstração do resultado do exercício (DRE);  

Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados (DLPSAc);  

Demonstração dos fluxos de caixa (DFC);  

Demonstração do valor adicionado (MARION, 2009, p. 41). 

 

 

 Reis (2009) explica que as demonstrações contábeis produzem informações que 

interessam às diversas, que, por qualquer motivo, mantenham alguma relação com a empresa, 

as quais recebem o nome de usuários. Para fins deste estudo, será explicado a seguir o balanço 

patrimonial.  

 

2.2.1 Balanço patrimonial 

 

 O balanço patrimonial é uma apresentação sintética e ordenada do saldo de todos os 

valores pertencentes ao patrimônio de uma empresa em determinado período. Este balanço 

procura evidenciar a natureza do patrimônio, bens e direitos, e a origem desses valores, 

obrigações e patrimônio líquido. Evidencia a situação patrimonial e financeira da empresa 

(REIS, 2009). 

 Marion (2009) ensina que o balanço patrimonial é apresentado em duas colunas: a da 

esquerda, denominada Ativo; e a da direita, denominada de Passivo e Patrimônio Líquido. No 

ativo estão listados todos os bens e direitos de propriedade da empresa, mensuráveis 

monetariamente, que representam benefícios presentes ou benefícios futuros. O autor explica 

que existe o ativo tangível, que são bens físicos que podem ser tocados ou vistos, como 

estoques, veículos, terrenos tec. Existe também o ativo intangível, que são bens que não se 

pode tocar ou pegar e que passaram a ter grande relevância, como o poder da marca, a imagem 

da empresa, a posição comercial, capacidade intelectual humana, liderança de mercado e 

similares.  

 Com relação ao Passivo, este constitui as dívidas e obrigações de uma empresa e pode 

ser classificado em exigível e não exigível. O passivo exigível são as obrigações com terceiros, 

como contas a pagar, fornecedores, impostos, financiamentos empréstimos etc., são contas que 

devem ser liquidadas quando vencerem. O passivo não exigível pode ser considerado como 
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uma dívida, porém, a mesma não é cobrada enquanto a empresa estiver em funcionamento, por 

exemplo, dinheiro que os sócios injetam na mesma. O passivo não exigível é também chamado 

de Patrimônio Líquido.  ( MARION, 2009; REIS, 2009). 

 Para que os usuários tenham conhecimento da saúde financeira de uma entidade é 

preciso que se analise os demonstrativos contábeis.  

 

2.2.2  Análise das demonstrações contábeis 

 

 A análise das demonstrações contábeis abrangem os aspectos estático e dinâmico, onde 

o estático analisa a situação da empresa em determinado momento e o aspecto dinâmico avalia 

comparando os resultados de anos anteriores e vislumbrando situações futuras a partir dos 

resultados obtidos. Para que os resultados da análise reflitam a realidade, é fundamental que os 

dados das demonstrações contábeis estejam corretos (MARION, 2009) 

  Com relação aos métodos de análise, o mais utilizado é o método do quociente, no qual 

se comparam dois valores patrimoniais, dividindo-se um pelo outro. Além deste, existe o 

método de subtração, onde se obtém o resultado pela subtração entre um ou dois valores. Tem-

se ainda o método da análise vertical, onde se obtém o valor percentual de cada verba em 

relação ao valor global do demonstrativo. Este método fornece um bom subsídio para análise, 

principalmente quando há comparação com resultados de períodos anteriores. Já o método de 

análise horizontal compara em forma de percentual o valor de determinada verba com relação 

aos anos anteriores. O valor obtido neste tipo de análise é menos expressivo porque não leva 

em conta o valor relativo da verba dentro do grupo ou do total do demonstrativo (REIS, 2009).   

 Para que se tenha um panorama real da saúde financeira da empresa, especialistas 

consideram que as análises devem abranger um período de quatro a cinco anos para 

comparações.  

  

2.3 O futebol no contexto da legislação contábil brasileira 

 

 A transformação pela qual o esporte passou ao longo dos anos, saindo de uma atividade 

de apenas entretenimento e se transformando em negócio fez com que o esporte, especialmente 

o futebol, movimentasse enormes quantias em dinheiro e passasse a ter representação relevante 

na economia nacional (GASPARETO, 2012).  
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 Tanto é assim que, segundo Silva, Teixeira e Niyama (2008), o futebol brasileiro 

atingiu, no ano de 2007, o valor de R$ 1,34 bilhão em receitas, o que representa um aumento de 

36,33% em relação a 2006, levando-se em conta somente os 21 clubes de futebol brasileiros 

que apresentaram receitas superiores a R$ 11 milhões no ano de 2007.  De acordo com esses 

autores, essa importância do futebol na economia brasileira fez com que imprensa e sociedade 

se preocupassem cada vez mais com a gestão e saúde financeira dos clubes e, nesse sentido, a 

prática mais utilizada é a divulgação ampla dos demonstrativos contábeis, que consolida 

informações de diversas naturezas com objetivo de atender um maior número de usuários.  

 Nesse cenário, a Lei n. 10.672, de 15 de maio de 2003, foi sancionada pretendendo 

moralizar as atividades no esporte profissional. Esta lei destaca os princípios da transparência 

financeira, administrativa, da moralidade na gestão desportiva e responsabilidade social de seus 

dirigentes. Determina também que as demonstrações financeiras sejam publicadas conforme os 

parâmetros definidos pela Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após terem sido auditadas 

por auditores independentes. As entidades desportivas passaram, então, a publicar suas 

demonstrações contábeis devidamente auditadas (SILVA; TEIXEIRA; NIYAMA, 2008).  

Nesse sentido, Gaspareto (2012) nessas demonstrações contábeis apresentadas pelos 

clubes de futebol, é fundamental que se faça uma análise de balanço patrimonial, já que a 

mesma tem como objetivo extrair informações das Demonstrações Financeiras para a tomada 

de decisão.  Para o autor, controlar despesas e contratar profissionais competentes são algumas 

das principais tomadas de decisão de um gestor do futebol. 

Bem antes disso, no entanto, Leocini e Silva (2000), ao analisarem o modelo de gestão de 

clubes de futebol, constataram que o principal passivo dos clubes é a despesa com salários de 

jogadores, no entanto, segundo os autores, a adoção de uma política de salários adequada é 

bastante crítica, pois a supervalorização de um jogador cria um efeito “dominó” e reduz o lucro 

de maneira significativa.  

Já Dantas e Boentes (2009) argumentam que os atletas são o principal ativo de uma 

entidade desportiva, pois é por meio deles que o clube atinge suas metas esportivas e 

financeiras, pois são os jogadores que atraem o público para os estádios, atraem também os 

patrocinadores e a mídia de modo geral. Assim, dizem os autores, quanto maior a qualidade dos 

jogadores, maior a visibilidade do clube. 

 Também Pereira et al (2009) afirmam  que os clubes que realizam maiores 

investimentos em jogadores terminam o campeonato entre os primeiros colocados e adquirem 

equilibro financeiro.  De acordo com esses autores, a eliminação do clube nas rodadas iniciais 
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do campeonato pode acarretar um processo de instabilidade financeira e uma desestruturação 

dos planos e estratégias, tanto no aspecto operacional como nos aspectos econômico e 

financeiro. 

 Gaspareto (2012) afirma que a gestão estratégica de uma equipe de futebol é focada em 

três aspectos fundamentais: controle salarial e de transferência de jogadores, maximização das 

receitas e exploração do estádio.  Com relação ao estádio como fonte potencial de renda, por 

parte dos clubes, o autor explica que não é bem explorada, já  que a taxa média de ocupação 

nos estádios brasileiros foi de 32% entre as temporadas 2005 e 2009, valor considerado por ele 

como muito baixo, quando  comparado com os  padrões europeus. 

 No caso do Clube Atlético Mineiro, a mídia, de modo geral, costuma noticiar que não 

há no futebol brasileiro quem conviva tão bem com o risco quanto o Atlético-MG. Entretanto, 

após 23 anos, o clube fechou o ano de 2016 com lucro, como noticiado no portal UOL, em 23 

de maio de 2017.. 

 De acordo com a reportagem, o que a principal fonte de renda foi a televisão. A 

negociação de atletas aparece como a segunda principal fonte de renda do clube e, em 2016, 

gerou R$ 78,5 milhões. Com bilheteria e o programa 'Galo na Veia', o Atlético faturou cerca de 

R$ 47 milhões. 

 Entre os gastos da temporada, o maior foi com o pagamento da folha salarial do futebol. 

Com um elenco recheado de grandes nomes, o Atlético gastou R$ 124.7 milhões entre salários 

e direitos de imagens no ano passado. 

Um grande aumento em comparação com 2015, quando o gasto neste quesito foi de R$ 88,5 

milhões. 

     

3– METODOLOGIA 

 

Este estudo, inicialmente, se deu por meio de revisão bibliográfica e de pesquisa 

documental, pois foram acessados livros, artigos, reportagem e o portal do Clube Atlético 

Mineiro, para a busca de demonstrações contábeis dos últimos quatro anos.  Em um segundo 

momento, o trabalho consistiu de estudo de caso, com análise das demonstrações contábeis 

deste time de futebol.  

A pesquisa bibliográfica “é o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em 

geral” (GIL,2010, p.48). 
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 Já à pesquisa documental, segundo Rodrigues (2008), é feita por meio de "fontes primárias, 

utilizando documentos que ainda não receberam tratamento analítico, como fotografias, 

testamentos, manuscritos, atas parlamentares, registros de nascimento, gravações, leis, diários, 

registros de automóveis, etc. (p. 89). 

GIL ( 2010, p. 54) define o estudo de caso como o estudo profundo e exaustivo de um ou 

mais objetos, permitindo seu amplo e detalhado conhecimento e adequado para investigações 

de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real 

A busca foi feita no acervo nas bases de dados da Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) , Portal de Periódicos da CAPES  e suas bases indexadas e no portal  do Clube 

Atlético Mineiro, para a busca de informações contábeis.  

 Foram  utilizados artigos que discorriam sobre a temática. Os descritores utilizados 

foram: valor patrimonial, gestão patrimonial de clubes de futebol e sucesso no campeonato de 

futebol X situação financeira do time.  

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro a maio de 2018. Os critérios de 

inclusão estabelecidos foram: artigos completos e gratuitos, indexados nas bases selecionadas 

para consulta e que discorressem sobre a temática em questão. Os critérios de exclusão se 

aplicaram àqueles estudos que não responderam ao estabelecido nos critérios de inclusão. 

Para a pesquisa documental foi acessado o portal do Clube Atlético Mineiro, para a 

busca de informações contábeis que permitissem uma análise profunda para  o estudo de caso. 

Após a leitura dos artigos e revisão dos conteúdos,análise das informações contábeis,  

os dados foram compilados, descritos em forma de texto e discutidos à luz da visão dos autores 

citados. As informações contábeis foram expostas em forma de tabelas, com a descrição das 

análises em forma de texto.  

 

4. ANÁLISE E DISCURSÃO DOS DADOS 
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ATIVO 2013 AV % 2012 AV % AH % Δ%

Circulante 99.249.088 100,00 18.377.329 100,00 540,06 440,06

Caixa equivalentes a caixa 3.455.988 3,48 9.350.106 50,88 36,96 -63,04

Contas a receber 92.494.333 93,19 6.812.115 37,07 1357,79 1257,79

Estoques 738.350 0,74 387.400 2,11 190,59 90,59

Adiantamento a tarceiros 973.969 0,98 845.810 4,60 115,15 15,15

Outros Ativos Circulantes 1.586.548 1,60 981.898 5,34 161,58 61,58

Não Circulante 688.984.261 100,00 699.618.904 100,00 98,48 -1,52

Realizável a longo prazo

      Depósitos Judiciais 7.759.180 1,13 19.474.804 2,78 39,84 -60,16

      Outros Valores 312.500 0,05 625.000 0,09 50,00 -50,00

Investimentos 434.968.199 63,13 434.968.199 62,17 100,00 0,00

Imobilizado 200.071.681 29,04 201.083.785 28,74 99,50 -0,50

Intangível 45.872.701 6,66 46.467.116 6,64 98,72 -1,28

TOTAL 788.233.349 100 699.618.904 100,00 112,67 12,67

PASSIVO 2013 AV % 2012 AV % AH % Δ%

Circulante 182.406.048 100,00 78.942.147 100,00 231,06 131,06

Fornecedores 1.574.958 0,86 468.755 0,59 335,99 235,99

Empréstimos e Financiamentos 68.286.018 37,44 49.320.844 62,48 138,45 38,45

Obrigações Fiscais 22.189.772 12,17 5.475.531 6,94 405,25 305,25

Obrigações Trabalhistas 10.490.314 5,75 4.326.663 5,48 242,46 142,46

Obrigações Sociais 4.534.304 2,49 2.064.954 2,62 219,58 119,58

Exigibilidades com os clubes 53.301.605 29,22 10.443.904 13,23 510,36 410,36

Outros credores 1.137.652 0,62 466.246 0,59 244,00 144,00

Receitas antecipadas 20.891.425 11,45 6.375.250 8,08 327,70 227,70

Não Circulante 363.351.815 100,00 374.044.419 100,00 97,14 -2,86

Exigivel a Longo prazo

 Empréstimos e financiamentos 104.402.786 28,73 118.580.155 31,70 88,04 -11,96

Tributos e contribuições sociais 232.063.273 63,87 215.593.165 57,64 107,64 7,64

Provisão p/contingências 14.931.501 4,11 14.350.752 3,84 104,05 4,05

Exigibilidades com clubes 1.483.592 0,41 5.334.912 1,43 27,81 -72,19

Exigibilidades com empresas 4.220.663 1,16 7.685.435 2,05 54,92 -45,08

Receitas antecipadas 6.250.000 1,72 12.500.000 3,34 50,00 -50,00

Patrimônio Líquido 242.475.486 100,00 265.009.667 100,00 91,50 -8,50

Fundo patrimonial 15.775.631 6,51 15.775.631 5,95 100,00 0,00

Ajuste de avaliação patrimonial 615.374.004 253,79 616.108.746 232,49 99,88 -0,12

Prejuízos acumulados -388.674.149 -160,29 -366.874.710 -138,44 105,94 5,94

TOTAL 788.233.349 100 717.996.233 100,00 109,78 9,78  
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No ano de 2013, houve uma receita operacional recorde até o fim do ano, chegando a 

227.863.037,00 sendo 213.024.971,00 somente no futebol profissional, um aumento de 

64.900.380,00 referente ao ano de 2012. Este aumento pode ser explicado pelo rendimento 

dentro de campo, em que foi conquistado a Taça Libertadores, pois seus principais aumentos de 

receita foram com venda de atletas, rendas de competições e sócio torcedor. 

No mesmo ano houve um aumento muito grande também com despesas operacionais, 

32.187.328,00, referentes ao ano de 2012, devido ao investimento alto para disputa das 

competições daquele ano, o que de certa forma deu resultado. 

2012 AV % 2013 AV % AH % Δ%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 162.962.657 100 227.863.037 100,00 139,83 39,83

FUTEBOL PROFISSIONAL 148.741.251 100,0 213.024.971 100 143,22 43,22

Rendas de competições 14.307.373 9,6 20.115.837 9,44 140,60 40,60

Transmissões esportivas 87.553.092 58,9 71.274.756 33,46 81,41 -18,59

Transações com atletas 11.771.363 7,9 66.053.246 31,01 561,14 461,14

Outras rec. Ativ. Esportivas 9.334.045 6,3 18.601.710 8,73 199,29 99,29

Projeto torcedor colaborador 48.633 0,0 0 0,00 0,00 -100,00

Projeto Galo na Veia 3.852.371 2,6 11.581.869 5,44 300,64 200,64

Receitas com patrocínios 21.874.374 14,7 25.397.553 11,92 116,11 16,11

CLUBES SOCIAIS E ESPORTES AMADORES 6.867.750 100,0 7.145.747 100,00 104,05 4,05

Receitas com atividades sociais 6.862.750 99,9 7.145.747 100,00 104,12 4,12

Esportes amadores 5.000 0,1 0,00 -100,00

Receitas Patrimoniais 7.353.656 100,0 7.692.319 100,00 104,61 4,61

(-) Tributos incidentes sobre a receita -9.402.254 -9.397.205 99,95 -0,05

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 153.560.403 100 218.465.832 100,00 142,27 42,27

( - ) CUSTOS OPERACIONAIS -132.871.440 100 -154.921.175 100,00 116,59 16,59

FUTEBOL PROFISSIONAL -125.895.029 100 -146.395.942 100,00 116,28 16,28

Custo com pessoal -37.555.329 29,83 -50.811.915 34,71 135,30 35,30

Custo com atividades do futebol -85.334.049 67,78 -89.861.444 61,38 105,31 5,31

Custos gerais -3.005.651 2,39 -5.722.583 3,91 190,39 90,39

CLUBES SOCIAIS E ESPORTES AMADORES -6.976.411 100 -8.525.233 100,00 122,20 22,20

Custo com pessoal -3.024.869 43,36 -3.300.706 38,72 109,12 9,12

Custos gerais -3.951.542 56,64 -5.224.527 61,28 132,21 32,21

RESULTADO BRUTO 20.688.963 100 63.544.657 100,00 307,14 207,14

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS -53.891.510 -260,48 -86.078.838 -135,46 159,73 59,73

Despesas com pessoal -4.634.905 -22,40 -4.800.097 -7,55 103,56 3,56

Despesas administrativas -8.035.511 -38,84 -14.312.471 -22,52 178,12 78,12

Despesas tributárias -250.796 -1,21 -272.526 -0,43 108,66 8,66

Despesas com atualização de tributos -19.157.532 -92,60 -18.433.355 -29,01 96,22 -3,78

Resultado financeiro líquido -17.390.756 -84,06 -24.010.930 -37,79 138,07 38,07

Despesas com depreciação/amortização -1.466.083 -7,09 -1.479.990 -2,33 100,95 0,95

Despesas com contingências trabalhistas/fiscais -2.955.927 -14,29 -22.769.469 -35,83 770,30 670,30

RESULTADO OPERACIONAL -33.202.547 100 -22.534.181 100,00 67,87 -32,13

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO -33.202.547 100 -22.534.181 100,00 67,87 -32,13
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2014 AV % 2013 AV % AH % Δ%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 178.942.529 100,00 227.863.037 100,00 78,53 -21,47

FUTEBOL PROFISSIONAL 160.943.328 100,00 213.024.971 100,00 75,55 -24,45

Rendas de competições 29.567.460 18,4 20.115.837 9,44 146,99 46,99

Transmissões esportivas 80.419.848 50,0 71.274.756 33,46 112,83 12,83

Transações com atletas 1.649.485 1,0 66.053.246 31,01 2,50 -97,50

Outras rec. Ativ. Esportivas 15.841.405 9,8 18.601.710 8,73 85,16 -14,84

Projeto Galo na Veia 10.665.067 6,6 11.581.869 5,44 92,08 -7,92

Receitas com patrocínios 22.800.063 14,2 25.397.553 11,92 89,77 -10,23

CLUBES SOCIAIS E ESPORTES AMADORES 8.313.974 100,00 7.145.747 100,00 116,35 16,35

Receitas com atividades sociais 8.313.974 100,0 7.145.747 100,00 116,35 16,35

Receitas Patrimoniais 9.685.227 100,0 7.692.319 100,00 125,91 25,91

(-) Tributos incidentes sobre a receita -462.950 - -9.397.205 4,93 -95,07

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 178.479.579 100 218.465.832 100,00 81,70 -18,30

( - ) CUSTOS OPERACIONAIS -199.552.876 100 -154.921.175 100,00 128,81 28,81

FUTEBOL PROFISSIONAL -189.594.386 100 -146.395.942 100,00 129,51 29,51

Custo com pessoal -41.629.367 21,96 -50.811.915 34,71 81,93 -18,07

Custo com atividades do futebol -135.708.341 71,58 -89.861.444 61,38 151,02 51,02

Custos gerais -12.256.678 6,46 -5.722.583 3,91 214,18 114,18

CLUBES SOCIAIS E ESPORTES AMADORES -9.958.490 100 -8.525.233 100,00 116,81 16,81

Custo com pessoal -3.889.983 39,06 -3.300.706 38,72 117,85 17,85

Custos gerais -6.068.507 60,94 -5.224.527 61,28 116,15 16,15

RESULTADO BRUTO -21.073.297 100 63.544.657 100,00 -33,16 -133,16

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS -27.373.464 100 -86.078.838 100,00 31,80 -68,20

Despesas com pessoal -5.762.318 21,05 -4.800.097 5,58 120,05 20,05

Despesas administrativas -10.453.480 38,19 -14.312.471 16,63 73,04 -26,96

Despesas tributárias -658.054 2,40 -272.526 0,32 241,46 141,46

Resultado financeiro líquido -78.591.037 287,11 -42.444.285 49,31 185,16 85,16

Receita financeira - perdão de multa/juros - REFIS IV 78.377.162 -286,33 0 0,00 0,00 -100,00

Despesas com depreciação/amortização -1.659.582 6,06 -1.479.990 1,72 112,13 12,13

Despesas com contingências trabalhistas/fiscais -8.626.155 31,51 -22.769.469 26,45 37,88 -62,12

RESULTADO OPERACIONAL 48.446.761 100 -22.534.181 100,00 -214,99 -314,99

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 48.446.761 100 -22.534.181 100,00 -214,99 -314,99  

 

 Em 2014 a baixa na venda de atletas prejudicou as receitas do Clube, uma redução de 

48.920.508,00 em relação a 2013, aumentando o seu déficit naquele ano, porém com a 

conquista da Copa do Brasil naquele ano manteve o time valorizado para futuras receitas. A 

queda brusca nas receitas de transferências de atletas foram 64.403.761,00. 
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ATIVO 2015 AV % 2014 AV % AH % Δ%

Circulante 31.139.477 100,00 19.200.774 100,00 162,18 62,18

Caixa equivalentes a caixa 13.816.556 44,37 3.459.182 18,02 399,42 299,42

Contas a receber 11.165.251 35,86 13.401.841 69,80 83,31 -16,69

Estoques 728.352 2,34 580.154 3,02 125,54 25,54

Adiantamento a tarceiros 2.252.385 7,23 773.190 4,03 291,31 191,31

Outros Ativos Circulantes 3.176.933 10,20 986.407 5,14 322,07 222,07

Não Circulante 734.977.909 100,00 732.656.703 100,00 100,32 0,32

Realizável a longo prazo

      Depósitos Judiciais 61.049.913 8,31 51.993.967 7,10 117,42 17,42

Investimentos 436.968.199 59,45 436.968.199 59,64 100,00 0,00

Imobilizado 196.993.883 26,80 197.056.963 26,90 99,97 -0,03

Intangível 39.965.914 5,44 46.637.574 6,37 85,69 -14,31

TOTAL 766.117.386 100,00 751.857.477 100,00 101,90 1,90

PASSIVO 2015 AV % 2014 AV % AH % Δ%

Circulante 171.491.887 100,00 179.805.472 100,00 95,38 -4,62

Fornecedores 1.568.291 0,91 1.855.286 1,03 84,53 -15,47

Empréstimos e Financiamentos 57.682.419 33,64 49.788.222 27,69 115,86 15,86

Tributos e contribuições sociais 4.264.663 2,49 22.120.401 12,30 19,28 -80,72

Obrigações Trabalhistas 4.641.407 2,71 6.737.161 3,75 68,89 -31,11

Exigibilidades com os clubes 76.457.498 44,58 53.942.104 30,00 141,74 41,74

Exigibilidades com os atletas 21.445.139 12,51 34.752.801 19,33 61,71 -38,29

Outros credores 428.729 0,25 419.721 0,23 102,15 2,15

Receitas antecipadas 5.003.741 2,92 10.189.776 5,67 49,11 -50,89

Não Circulante 417.222.132 100,00 382.739.916 100,00 109,01 9,01

Exigivel a Longo prazo

 Empréstimos e financiamentos 130.563.254 31,29 127.789.552 33,39 102,17 2,17

Tributos e contribuições sociais 253.695.718 60,81 217.095.427 56,72 116,86 16,86

Provisão p/contingências 22.867.419 5,48 22.007.656 5,75 103,91 3,91

Exigibilidades com clubes 2.124.100 0,51 10.177.399 2,66 20,87 -79,13

Exigibilidades com empresas 7.971.641 1,91 5.669.882 1,48 140,60 40,60

Patrimônio Líquido 177.403.367 100,00 189.312.089 100,00 93,71 -6,29

Fundo patrimonial 15.775.631 8,89 15.775.631 8,33 100,00 0,00

Ajuste de avaliação patrimonial 613.904.522 346,05 614.639.263 324,67 99,88 -0,12

Prejuízos acumulados -452.276.786 -254,94 -441.102.805 -233,00 102,53 2,53

TOTAL 766.117.386 100 751.857.477 100,00 101,90 1,90
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2015 AV % 2014 AV % AH % Δ%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 244.620.703 100,00 178.942.529 100,00 136,70 36,70

FUTEBOL PROFISSIONAL 226.360.669 100,00 160.943.328 100,00 140,65 40,65

Rendas de competições 24.848.504 11,0 29.567.460 18,37 84,04 -15,96

Transmissões esportivas 113.721.233 50,2 80.419.848 49,97 141,41 41,41

Transações com atletas 35.656.518 15,8 1.649.485 1,02 2161,68 2061,68

Outras rec. Ativ. Esportivas 22.670.722 10,0 15.841.405 9,84 143,11 43,11

Projeto Galo na Veia 13.138.128 5,8 10.665.067 6,63 123,19 23,19

Receitas com patrocínios 16.325.564 7,2 22.800.063 14,17 71,60 -28,40

CLUBES SOCIAIS E ESPORTES AMADORES 9.837.754 100,00 8.313.974 100,00 118,33 18,33

Receitas com atividades sociais 9.837.754 100,0 8.313.974 100,00 118,33 18,33

Receitas Patrimoniais 8.422.280 100,0 9.685.227 100,00 86,96 -13,04

(-) Tributos incidentes sobre a receita -2.480.358 - -5.179.586 47,89 -52,11

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 242.140.345 100 173.762.943 100,00 139,35 39,35

( - ) CUSTOS OPERACIONAIS -176.865.136 100 -199.552.876 100,00 88,63 -11,37

FUTEBOL PROFISSIONAL -166.545.268 100 -189.594.386 100,00 87,84 -12,16

Custo com pessoal -46.562.262 27,96 -41.629.367 21,96 111,85 11,85

Custo com atividades do futebol -111.314.664 66,84 -135.708.341 71,58 82,02 -17,98

Custos gerais -8.668.342 5,20 -12.256.678 6,46 70,72 -29,28

CLUBES SOCIAIS E ESPORTES AMADORES -10.319.868 100 -9.958.490 100,00 103,63 3,63

Custo com pessoal -4.662.162 45,18 -3.889.983 39,06 119,85 19,85

Custos gerais -5.657.706 54,82 -6.068.507 60,94 93,23 -6,77

RESULTADO BRUTO 65.275.209 100 -25.789.933 100,00 -253,10 -353,10

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS -77.183.932 100 -27.373.464 100,00 281,97 181,97

Despesas com pessoal -6.991.039 9,06 -5.762.318 21,05 121,32 21,32

Despesas administrativas -12.194.225 15,80 -10.453.480 38,19 116,65 16,65

Despesas tributárias -1.312.880 1,70 -658.054 2,40 199,51 99,51

Resultado financeiro líquido -63.387.072 82,12 -78.591.037 287,11 80,65 -19,35

Receita financeira - perdão de multa/juros - REFIS IV 26.914.369 -34,87 78.377.162 -286,33 34,34 -65,66

Despesas com depreciação/amortização -1.678.119 2,17 -1.659.582 6,06 101,12 1,12

Despesas com contingências trabalhistas/fiscais -737.250 0,96 -8.626.155 31,51 8,55 -91,45

RESULTADO OPERACIONAL -11.908.723 100 -53.163.397 100,00 22,40 -77,60

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO -11.908.723 100 -53.163.397 100,00 22,40 -77,60
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ATIVO 2016 AV % 2015 AV % AH % Δ%

Circulante 36.332.752 100,00 31.139.477 100,00 116,68 16,68

Caixa equivalentes a caixa 2.436.782 6,71 13.816.556 44,37 17,64 -82,36

Contas a receber 26.629.682 73,29 11.165.251 35,86 238,51 138,51

Estoques 628.572 1,73 728.352 2,34 86,30 -13,70

Adiantamento a tarceiros 1.133.719 3,12 2.252.385 7,23 50,33 -49,67

Outros Ativos Circulantes 5.503.997 15,15 3.176.933 10,20 173,25 73,25

Não Circulante 768.992.806 100,00 734.977.909 100,00 104,63 4,63

Realizável a longo prazo

      Depósitos Judiciais 67.717.258 8,81 61.049.913 8,31 110,92 10,92

      Outros valores a receber 3.000.000 0,39 0 0,00 0,00 -100,00

Investimentos 436.968.199 56,82 436.968.199 59,45 100,00 0,00

Imobilizado 201.926.266 26,26 196.993.883 26,80 102,50 2,50

Intangível 59.381.083 7,72 39.965.914 5,44 148,58 48,58

TOTAL 805.325.558 100,00 766.117.386 100,00 105,12 5,12

PASSIVO 2016 AV % 2015 AV % AH % Δ%

Circulante 188.644.250 100,00 171.491.887 100,00 110,00 10,00

Fornecedores 2.938.975 1,56 1.568.291 0,91 187,40 87,40

Empréstimos e Financiamentos 55.632.832 29,49 57.682.419 33,64 96,45 -3,55

Tributos e contribuições sociais 6.522.495 3,46 4.264.663 2,49 152,94 52,94

Obrigações Trabalhistas 14.076.625 7,46 4.641.407 2,71 303,28 203,28

Exigibilidades com os clubes 86.984.692 46,11 76.457.498 44,58 113,77 13,77

Exigibilidades com os atletas 13.733.244 7,28 21.445.139 12,51 64,04 -35,96

Outros credores 856.755 0,45 428.729 0,25 199,84 99,84

Receitas antecipadas 7.898.632 4,19 5.003.741 2,92 157,85 57,85

Não Circulante 437.145.894 100,00 417.222.132 100,00 104,78 4,78

Exigivel a Longo prazo

 Empréstimos e financiamentos 117.440.604 26,87 130.563.254 31,29 89,95 -10,05

Tributos e contribuições sociais 277.759.137 63,54 253.695.718 60,81 109,49 9,49

Provisão p/contingências 22.467.081 5,14 22.867.419 5,48 98,25 -1,75

Exigibilidades com clubes 1.577.853 0,36 2.124.100 0,51 74,28 -25,72

Exigibilidades com empresas 17.901.219 4,10 7.971.641 1,91 224,56 124,56

Patrimônio Líquido 179.535.414 100,00 177.403.367 100,00 101,20 1,20

Fundo patrimonial 15.775.631 8,79 15.775.631 8,89 100,00 0,00

Ajuste de avaliação patrimonial 613.169.781 341,53 613.904.522 346,05 99,88 -0,12

Prejuízos acumulados -449.409.998 -250,32 -452.276.786 -254,94 99,37 -0,63

TOTAL 805.325.558 100 766.117.386 100,00 105,12 5,12  
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2016 AV % 2015 AV % AH % Δ%

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 316.312.227 100,00 244.620.703 100,00 129,31 29,31

FUTEBOL PROFISSIONAL 296.874.877 100,00 226.360.669 100,00 131,15 31,15

Rendas de competições 28.502.374 9,6 24.848.504 10,98 114,70 14,70

Transmissões esportivas 128.998.629 43,5 113.721.233 50,24 113,43 13,43

Transações com atletas 78.556.940 26,5 35.656.518 15,75 220,32 120,32

Outras rec. Ativ. Esportivas 10.623.483 3,6 22.670.722 10,02 46,86 -53,14

Projeto Galo na Veia 18.561.829 6,3 13.138.128 5,80 141,28 41,28

Receitas com patrocínios 31.631.622 10,7 16.325.564 7,21 193,76 93,76

CLUBES SOCIAIS E ESPORTES AMADORES 9.914.100 100,00 9.837.754 100,00 100,78 0,78

Receitas com atividades sociais 9.914.100 100,0 9.837.754 100,00 100,78 0,78

Receitas Patrimoniais 9.523.250 100,0 8.422.280 100,00 113,07 13,07

(-) Tributos incidentes sobre a receita -802.106 - -2.480.358 32,34 -67,66

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 315.510.121 100 242.140.345 100,00 130,30 30,30

( - ) CUSTOS OPERACIONAIS -243.546.566 100 -176.865.136 100,00 137,70 37,70

FUTEBOL PROFISSIONAL -233.579.181 100 -166.545.268 100,00 140,25 40,25

Custo com pessoal -124.714.068 53,39 -46.562.262 27,96 267,84 167,84

Custo com atividades do futebol -84.279.998 36,08 -111.314.664 66,84 75,71 -24,29

Custos gerais -24.585.115 10,53 -8.668.342 5,20 283,62 183,62

CLUBES SOCIAIS E ESPORTES AMADORES -9.967.385 100 -10.319.868 100,00 96,58 -3,42

Custo com pessoal -5.660.876 56,79 -4.662.162 45,18 121,42 21,42

Custos gerais -4.306.509 43,21 -5.657.706 54,82 76,12 -23,88

RESULTADO BRUTO 71.963.555 100 65.275.209 100,00 110,25 10,25

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS -69.831.508 100 -77.183.932 100,00 90,47 -9,53

Despesas com pessoal -8.583.370 12,29 -6.991.039 9,06 122,78 22,78

Despesas administrativas -15.548.268 22,27 -12.931.475 16,75 120,24 20,24

Despesas tributárias -3.217.938 4,61 -1.312.880 1,70 245,11 145,11

Resultado financeiro líquido -46.218.230 66,19 -63.387.072 82,12 72,91 -27,09

Variação cambial liquida 5.544.756 -7,94 -17.797.716 23,06 -31,15 -131,15

Receita financeira - perdão de multa/juros - REFIS IV 0 0,00 26.914.369 -34,87 0,00 -100,00

Despesas com depreciação/amortização -1.808.458 2,59 -1.678.119 2,17 107,77 7,77

RESULTADO OPERACIONAL 2.132.047 100 -11.908.723 100,00 -17,90 -117,90

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2.132.047 100 -11.908.723 100,00 -17,90 -117,90  

Conforme analisado nos balanços financeiros de 2015 e 2016, aconteceu uma evolução 

no aumento da receita operacional do clube, exatamente R$137.369.698,00, entre os anos de 

2014 e de 2016.  

O aumento da receita de venda de atletas (incluída dentro da receita bruta operacional) 

também aumentou de forma surpreendente (R$76.907.455,00), comprovando maior valorização 

dos jogadores durante o período de conquistas demonstradas do Clube.  

Como principal receita do clube, o Atlético atingiu extraordinários valores, 

R$128.998.629,00, em transmissões e imagens, assim, atingiu uma marca importante, de 

48.578.781,00, de aumento nos últimos 2 anos, gerando equilíbrio futuro para grandes 

investimentos.  

O crescimento do sistema de sócio torcedor também pode ser observado nas 

demonstrações contábeis acima, gerando uma receita de R$18.561.829 no ano de 2016, sendo 

R$5.423.701,00, maiores que 2015 e R$7.896.762,00, maiores que 2014, confirmando o 

aumento de torcedores fidelizados ao patrimônio do Atlético com o passar dos anos.  
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As despesas operacionais fora do futebol profissional no ano de 2016 foram menores do 

que no ano de 2015, como consequência, prevalece uma melhora no controle de despesas fora 

do futebol, como funcionários internos e setores administrativos. 

Devido a inclusão no Programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal 

do futebol brasileiro (PROFUT), houve um pagamento de R$30.217.197 referente a dívidas 

fiscais, equacionadas a partir da publicação do parcelamento da Lei nº 13.155/2015, o que 

alterou o resultado operacional do ano de 2016, diminuindo consideravelmente o lucro final, 

porém, amortizando dívidas posteriores. 

Percebe-se que, desde 2014, o aumento do resultado operacional é considerável, mesmo 

vindo de déficit nos anos de 2014 e 2015. Porém, o aumento nos investimentos internos do 

clube ajudou no retorno financeiro com o crescimento gigantesco de sua receita operacional, o 

que trouxe, pela 1ª vez nos últimos 20 anos, um superávit no ano de 2016 de R$2.132.047,00. 

Apesar de ser um lucro considerado baixo para tanto dinheiro envolvido, o resultado pode ser 

comemorado, pois os altos custos e despesas com o futebol, principalmente a respeito do custo 

com direito de imagem, que teve um gasto total de (R$124.714.068,00), com aumento de 

aproximadamente quatro vezes mais (R$36.187.095,00) em relação a 2015. 

 

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 2015 (4 primeiros) 

1 Corinthians  

2 Atlético  

3 Grêmio  

4 São Paulo  

 

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 2014 (5 primeiros) 

1 Cruzeiro 80 38 24 8 6 67 38 29 

2 São Paulo 70 38 20 10 8 59 40 19 

3 Internacional 69 38 21 6 11 53 41 12 

4 Corinthians 69 38 19 12 7 49 31 18 

5 Atlético 62 38 17 11 10 51 38 13 

 

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO 2016 (4 primeiros) 

1 Palmeiras 80 38 24 8 6 62 32 30 

2 Santos 71 38 22 5 11 59 35 24 

3 Flamengo 71 38 20 11 7 52 35 17 

4 Atlético 62 38 17 11 10 61 53 8 

5 Botafogo 59 38 17 8 13 43 39 4 
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Atlético Mineiro  0 2 (4) RESULTADO FINAL TAÇA LIBERTADORES 2013 

Olimpia 2 0 (3) 

 

Atlético Mineiro  2 1 RESULTADO FINAL COPA DO BRASIL 2014 

Cruzeiro 0 0 

 

Atlético Mineiro  1 1 RESULTADO FINAL COPA DO BRASIL 2016 

Grêmio 3 1 

 

O aumento das receitas e das despesas no futebol refletem a agressividade do clube no 

mercado e também no investimento em grandes salários em busca de conquistas importantes. 

Esse investimento funcionou de certa forma, afinal, o clube obteve resultados satisfatórios 

dentro de campo, como a conquista da Taça Libertadores em 2013, a Copa do Brasil em 2014, 

vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2015 e vice-campeão da Copa do Brasil em 2016.  

 Após a conquista da Taça Libertadores em 2013, os resultados nos anos seguintes nas 

principais competições disputadas pelos clubes brasileiros foram evidenciados junto com os 

resultados financeiros, demonstrando a relação positiva entre os dois. 

 No campeonato brasileiro de 2015, terminou a competição na segunda colocação, 

perdendo apenas para o Corinthians, conquistando uma vaga na Taça Libertadores do ano 

seguinte. 

No ano de 2016 além de terminar a competição em quarto lugar, o clube conseguiu uma 

vaga na final da Copa do Brasil daquele ano, sendo superado pelo Grêmio nas finais, mesmo 

com a derrota evidencia a manutenção do clube nas primeiras colocações das competições e nas 

decisões importantes. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Esta pesquisa permitiu verificar a importância da análise das demonstrações contábeis 

no sentido de avaliar a situação financeira de uma entidade.  

Verificou-se que, desde 2012, o aumento do resultado operacional do Atlético é 

considerável, mesmo vindo de déficit nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015.  

Constatou-se que, o aumento nos investimentos internos do clube ajudou no retorno 

financeiro com o crescimento de sua receita operacional.  
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Observou-se que o clube Atlético mineiro produziu resultados satisfatórios.  Seu 

primeiro lucro após vinte anos consecutivos de prejuízos, confirma que a estratégia agressiva 

de investimento em estrutura, jogadores, marketing e programa de sócio, foi um sucesso 

misturado com sorte, pois grandes administrações financeiras nos clubes de futebol, significa 

resultado dentro de campo, e o atlético conseguiu tudo em pouco tempo.  

Verificou-se que o aumento das receitas e das despesas no futebol refletem a 

agressividade do clube no mercado e também no investimento em grandes salários em busca de 

conquistas importantes.  

Concluiu-se que, com um centro de treinamento de qualidade, aumento constante das 

receitas e maior fidelização do seu torcedor, o futuro pode se tornar mais promissor ainda, 

principalmente, se levar em consideração a valorização da sua marca.  
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