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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo expandir a pesquisa realizada por Nascimento e 

Schnorrenberger (2019), aonde busca-se relacionar o desempenho esportivo dos clubes de 

futebol da Série A do Campeonato Brasileiro entre 2015 e 2019 e seus desempenhos 

econômicos por meio da análise de indicadores financeiros e econômicos, e verificar se existe 

relação direta entre os mesmos. A pesquisa possui uma metodologia descritiva e documental. 

Foram coletadas as demonstrações contábeis disponíveis dos anos de 2015 a 2019, publicados 

online, ou requisitados por e-mail aos clubes. Análogo a Nascimento e Schnorrenberger (2019) 

foi feito uma comparação entre a tabela dos pontos corridos do campeonato com a receita 

operacional bruta, despesas operacionais e os índices econômicos e financeiros: Liquidez 

corrente, liquidez geral, e grau de endividamento geral. Foi encontrado uma relação positiva 

entre as maiores receitas e despesas com desempenho esportivo dos clubes, entretanto, quanto 

aos indicadores de liquidez corrente, geral e endividamento geral, não foi identificado uma 

relação clara entre os mesmos e desempenho esportivo. Sugere-se expandir a pesquisa para 

clubes de outros países ou de divisões inferiores do futebol brasileiro 

Palavras-chave: Contabilidade. Clubes de futebol. Demonstrações Contábeis. Desempenho 

econômico-financeiro 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to expand on the research made by Nascimento and Schnorrenberger 

(2019), where it is explored the possibility of existing a correlation between economic results, 

and performance of the clubs in the Brazilian Série A between 2015 and 2019. The paper 

employs a descriptive and documental methodology gathering the financial statements either 

published online, or requested via e-mail, from 2015 to 2019 of the clubs that took part in the 

competition. Similar to the research published by Nascimento and Schnorrenberger (2019), it 

was made a comparison between the points table, and the following financial and economical 

values: Gross operational revenue, operating expenses, current ratio liquidity, general ratio 

liquidity, and liabilities plus shareholder’s equity to total assets ratio. It was established a 

positive relation between, gross operational revenue and the operating expenses with the final 

results achieved by the clubs, however it was not possible to establish a clear relation between 

the current and general liquidity ratios and the liabilities plus shareholder’s equity to total 

assets ratio with the championship performance of the clubs. As a suggestion to future studies, 

it is recommended to expand the research to clubs of other countries or from lower division of 

Brazilian club soccer. 

Keywords: Accounting. Soccer Teams. Financial Statements. Economic-financial performance 
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1  INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O esporte mais popular do mundo, o futebol, tornou-se não somente uma forma de 

entretenimento, mas sim um negócio de valores expressivos, transformou torcedores em 

consumidores e atletas em mercadoria. Além disso, ultrapassou a simples visão de cunho 

esportivo, atingindo um reconhecimento também por sua essência lúdica e transformando-se 

em um fenômeno social, com notoriedade mundial (MAYER; MARTINS; KRONBAUER, 

2018). Segundo Benin, Diehl e Marquezan (2019) os 16 maiores clubes brasileiros obtiveram, 

em 2014, receitas equivalentes a 2.9 bilhões de reais. 

Apesar dos valores exorbitantes, comparável a grandes empresas, muitos clubes 

brasileiros ainda são geridos de forma amadora sem o grau de seriedade e eficiência que são 

demandados de instituições desse porte (BENIN; DIEHL; MARQUEZAN 2019). Deste 

problema origina-se a necessidade por mais transparência por parte dos clubes em relação às 

suas finanças, a fim de potencializar a captação de novos investimentos, capital com custo 

menor e outros incentivos (MARQUES et al. 2017). 

Segundo Spessoto (2008), há uma grande tendência de que esse esporte seja uma 

substancial fonte de lucro e investimento aos investidores e patrocinadores. Entretanto, o 

futebol não chegou a atingir o seu potencial máximo, em relação a valores o mesmo movimenta 

cerca de 250 bilhões de dólares por ano, com potencial de crescimento (SEIXAS, 2009).  

A luta principal travada no interior do campo é a que disputa a gestão e o 

controle do esporte profissional: gestão amadora contra gestão profissional, 

clube social contra empresa profissional. (AIDAR; LEONCINI; DE 

OLIVEIRA, 2000, p.15) 

É certa a necessidade de profissionais na gestão dos clubes de futebol com perfil do 

mundo corporativo, isso se o objetivo principal do time de futebol que for ser gerido for de 

tornar o clube em uma empresa lucrativa, principalmente quando se observa as ocorrências 

negativas que as gestões amadoras têm proporcionado aos clubes brasileiros (AZEVÊDO, 

BARROS e SUAIDEN, 2004). Como dito por Edward Freedman, um dos responsáveis pela 

ascensão do Manchester United em uma das marcas de maior valor no mundo, no Fórum 

Internacional – O Grande Negócio do Esporte (2003), “o grande problema do futebol brasileiro 

é que este se encontra sob a administração de amadores”.  

Enquanto o objetivo primordial de uma empresa é a obtenção de lucro, as sociedades 

esportivas têm como principal meta a conquista de títulos e vitórias, no entanto como é 
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destacado por Ferreira, Marques e Macedo (2018) é possível traçar um paralelo entre os 

objetivos das duas, que é a continuidade operacional, sendo tão fundamental a entidades 

esportivas quanto a de qualquer outro setor o equilíbrio financeiro para manter-se competitivo 

frente a seus concorrentes. 

 

1.2 PROBLEMA 

A pesquisa toma como base e acata a sugestão de pesquisa futura realizada por 

Nascimento e Schnorrenberger (2019), ampliou-se o escopo de tempo da pesquisa de um ano 

para cinco anos, também é tomado para a análise a variável de despesas operacionais, ao invés 

da despesa de salários utilizadas na pesquisa de Nascimento e Schnorrenberger (2019) a fim de 

obter maior plenitude nos resultados pelo motivo de que muitas equipes não apresentam de 

maneira suficientemente detalhada suas despesas. A fim de atingir seus objetivos o presente 

trabalho busca responder ao seguinte questionamento: Existe relação entre o desempenho 

econômico-financeiro e o desempenho esportivo de equipes de futebol que participaram 

da Série A do Campeonato Brasileiro entre os anos de 2015 a 2019? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é relacionar o desempenho esportivo dos clubes e seus 

desempenhos econômicos por meio da análise de indicadores financeiros e econômicos, e 

verificar se existe relação direta entre os mesmos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

• Ranquear os 11 clubes que participaram da Seria A do Campeonato Brasileiro de 

Futebol entre 2015 e 2019 de acordo com seus índices de liquidez e endividamento 

• Evidenciar as receitas e as despesas relacionadas a futebol dos 11 clubes estudados 

entre os anos de 2015 e 2019 

• Analisar as médias dos quesitos estudados e verificar a existência de relação com 

o desempenho esportivo das 11 equipes estudadas. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Segundo Silva e Carvalho (2009, p.2): 

No Brasil, clubes de futebol sempre foram considerados entidades sem fins lucrativos. 

Antes da Lei Pelé, nunca prestaram contas à sociedade. A partir da vigência da Lei 

Pelé, os clubes enfrentam um novo desafio - passar de clubes sociais para clubes-

empresas.  Os Estados, as Federações Esportivas nacionais e estaduais, a 
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Confederação Brasileira de Futebol – CBF, o Clube dos Treze e tantas outras 

entidades devem adequar-se ao novo ambiente. 

 

A partir dessa afirmação é ressaltado a importância de que sejam realizados, em clubes, 

análises e estudos semelhantes aos realizados em empresas. Segundo Lucente e Bressan (2015) 

as transformações ocorridas nas organizações esportivas passaram a atrair novos tipos de 

investimentos para o futebol, como de instituições financeiras e empresas de marketing, 

passando a movimentar valores monetários significativos. Esse crescente interesse de entidades 

externas aos clubes, ressaltam a necessidade de estudos relacionando as finanças de clubes de 

futebol e sua função primaria, desempenho esportivo. 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

O trabalho encontra-se dividido em cinco partes principais. A primeira parte 

compreende a introdução do trabalho, onde contextualiza-se a pesquisa, apresenta-se o 

problema a ser explorado, os objetivos gerais e específicos, e a justificativa para a execução do 

trabalho. 

A segunda parte se trata do referencial teórico que embasa o trabalho. São abordados 

tópicos de indicadores e evidenciação contábeis, legislação referente ao tema da pesquisa, e 

aspectos de gestão esportivas, e por último são apresentadas pesquisas anteriores relacionadas 

ao tema. 

A terceira parte engloba a metodologia aplicada na pesquisa, informações sobre a 

amostra utilizada, assim como detalhes para a realização da análise dos dados, e as limitações 

encontradas na elaboração do trabalho. 

Na quarta parte é realizada a análise dos dados. Primeiramente a análise de dados 

divide-se ano a ano e dentro de cada segmento anual é realizada a listagem dos clubes de acordo 

com suas posições finais no campeonato do ano referido, assim como suas receitas e despesas 

operacionais, índices de liquidez corrente e geral, e seus índices de endividamento geral. Por 

final é apresentado um quadro no qual é apresentado a média de todos os quesitos analisados e 

comparado com o desempenho médio das equipes 

Na quinta e última parte são apresentadas as conclusões obtidas acerca da análise de 

dados, considerações finais e sugestões de pesquisas futuras. 

 



14 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 LEGISLAÇÃO 

Sousa (2008) traz um levantamento do histórico que culminou nas duas principais leis 

para a modernização do futebol brasileiro, a lei nº 8.672/93 também conhecida como Lei Zico, 

e a lei nº 9.615/98 a Lei Pelé. 

A legislação esportiva no Brasil até 1993 era enquadrado na Lei 6.251/75, introduzida 

durante a ditadura militar que “propunha uma ingerência considerável sobre os agentes 

esportivos que administravam e participavam de competições esportivas” (HIRATA E 

JÚNIOR, 2014, p. 124), fato que caminhava contrário aos movimentos de redemocratização e 

abertura política da época. 

A lei Zico, apresentada pelo ex-jogador de mesmo nome, então secretário do esporte 

do governo Itamar Franco, tinha como principal finalidade alterar a organização do futebol 

brasileiro, aproximando do modelo adotado na Inglaterra, onde os clubes se aproximariam do 

modelo organizacional de empresas. Também foi implementado o fim da Lei do Passe, que 

acabou com a retenção da propriedade dos direitos do atleta pelo clube ao fim do contrato, e 

efetivamente acabava com a intervenção do governo nos clubes e federações, (SOUSA, 2008). 

A introdução do modelo Inglês efetivamente fez com que os clubes brasileiros se 

transformassem de instituições sem fins lucrativos, a entidades que espelhassem práticas 

observadas em empresas, como modelos de gestão e organização do trabalho inspiradas no 

taylorismo como por exemplo a rotina de treinamentos, e no Toyotismo, presentes no trabalho 

multifuncional, e na terceirização da gestão do departamento profissional de futebol, (SOUSA, 

2008) 

HIRATA E JÚNIOR (2014), relatam que a Lei Zico, no entanto trouxe três pontos que 

causaram incomodo aos dirigentes brasileiros. O primeiro democratizava as eleições para órgão 

administrativos do futebol brasileiro, a CBF e as federações estaduais foram contrarias pois não 

tinham interesse em mudar o formato de eleições onde restringia o voto unitário apenas as 27 

federações estaduais. O segundo ponto de discordância foi que a Lei incluiria todos os clubes 

da primeira e segunda divisão do campeonato brasileiro no colégio eleitoral da CBF, era de 

entendimento da CBF que quem deveria decidir sobre esse assunto era a Assembleia Geral da 

mesma. O terceiro e último ponto de discordância se deu por conta de a Lei tornar obrigatória 

a transformação dos clubes em clubes-empresas, assunto que gera divergências e discussões até 

os dias atuais. Foi justificado na época que a mudança na gestão seria muito brusca, e que os 

clubes não estariam preparados para uma alteração tão abrupta a suas estruturas. Segundo os 
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autores, o texto final da Lei Zico, por se tratar de uma lei de caráter sugestivo e não mandatório, 

não trouxe as mudanças estruturais esperadas nos órgãos administrativos e tornou a mudança 

para clube-empresa facultativa, resultando em um projeto que, trouxe pequenas mudanças 

impactantes a legislação esportiva. 

Em 24 de março de 1998 entra em vigor a lei nº 9.615, a Lei Pelé, que efetivamente 

revoga a Lei Zico, “que apesar de ter revogado integralmente a Lei 8.672/93, o que ocorreu na 

prática foi a reprodução de diversos dispositivos desta, na Lei Pelé.” (BEZERRA, 2010, p.12). 

Segundo Bezerra (2010), a principal mudança trazida pela Lei Pelé foi o efetivo e obrigatório 

fim do Passe, a partir de então o atleta só poderia participar da partida tendo um contrato 

firmado e vigente com o clube, devidamente certificado com a Confederação Brasileira de 

Futebol. 

Júnior e Hirata (2014) destacam a importância do fim do Passe para o futebol 

brasileiro, tratando a Lei do Passe como uma “normativa escravizante” onde mesmo com seu 

contrato expirado e sem receber salário, o jogador era impossibilitado de se filiar a outro clube, 

a não ser que seu passe fosse comprado por outro clube junto ao clube que detinha os direitos 

do atleta. 

 

2.2 GESTÃO ESPORTIVA 

Assis (2018) afirma que esporte e negócios sempre tiveram uma relação intrínseca, a 

expansão do futebol no início do século XX fez com que o esporte entrasse de vez no ramo dos 

negócios. A massificação da prática do futebol aliada a globalização, a transmissão dos eventos, 

e o interesse mundial, catapultou o futebol ao posto de esporte mais popular no mundo. 

De acordo com Estender (2013), planejamento estratégico tem sido um assunto em 

foco nas pesquisas do ramo de Gestão, não só esportiva, estratégias de produtos, marketing, 

finanças, entre outras tem sido o alvo de numerosas pesquisas da área. A gestão estratégica deve 

ter foco em capacitar e incluir todos os mecanismos da organização nos planos da entidade, o 

mesmo é verdadeiro na gestão esportiva. “É importante que todos os colaboradores e atletas do 

clube tenham consciência das ações e objetivos para que possam entender e corresponder às 

expectativas da entidade sobre o grupo” (ESTENDER, 2013, p. 21) 

Segundo Lôbo, Silva e Costa (2018) a essência da gestão esportiva deve ser buscar o 

equilíbrio entre as finanças de um clube e seu desempenho esportivo. A performance esportiva 

projeta a marca do clube no mercado, trazendo assim maiores retornos financeiros ao clube, 

que por sua vez permitem maiores investimentos no futebol do clube, cria-se um ciclo virtuoso. 
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No entanto a má gestão de recursos pode acarretar em gastos exagerados que não geram o 

retorno esperado, criando assim um efeito contrário ao ciclo virtuoso, onde os resultados dentro 

de campo não são suficientes para cobrir os gastos do clube gerando cada vez menos receita 

para cobrir os gastos. 

Lobato, Dias e Teixeira (2012) discorrem sobre o amadorismo na gestão de entidades 

esportivas, afirmando que as gestões brasileiras se encontram defasadas quando comparadas 

com a gestão de clubes do exterior. Nas categorias de base é possível encontrar os principais 

indícios das más gestões brasileiras, a incapacidade de explorar o talento e a identificação de 

imagem do atleta com o clube, antes do jogador ser negociado são casos frequentes no futebol 

brasileiro.  

Ainda segundo os autores esse fenômeno ocorre por uma falta de mecanismos de 

integração das categorias de base com o profissional, aliado a uma expectativa de gerar receitas 

para cobrir buracos nas finanças dos clubes. A necessidade de gerar receita rápida faz com que 

a entidade esportiva não capitalize em todo o potencial de retorno do atleta formado pelo clube, 

seja financeiro ou esportivamente. 

 

2.3 INDICADORES 

Bortoluzzi, et al. (2010) afirma que, a forma mais tradicional de avaliação econômico-

financeira das empresas se dá por meio dos indicadores contábeis: Índices de liquidez, 

rentabilidade e estrutura de capital. 

Zago e Mello (2015) definem liquidez como a capacidade de uma entidade liquidar 

seus compromissos em determinados prazos, sendo: liquidez geral, liquidez corrente, liquidez 

seca e liquidez imediata, do maior prazo ao mais imediato nesta ordem, o presente estudo tem 

enfoque na liquidez geral e corrente. 

A liquidez geral é definida por Zago e Mello (2015) como sendo a capacidade da 

empresa de arcar com todas as suas obrigações utilizando somente seus ativos de curto e longo 

prazos, sem a necessidade de liquidar seus ativos permanentes. Para seu cálculo, utiliza-se a 

fórmula da equação (1). 

 

(1) 𝐿𝐺 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒+𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
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Entretanto, os mesmos autores afirmam que a análise por meio de indicador de liquidez 

geral pode ser prejudicada se os prazos dos ativos e passivos forem muito distantes. E, a fim de 

reduzir isso, tem-se a liquidez corrente. 

A liquidez corrente se trata de um indicador que “evidencia o quanto existe de ativo 

circulante em termos monetários, para cada unidade de obrigações de curto prazo da empresa” 

(SANTANA; LIMA; TAVARES, 2019, p.73) assim pode-se concluir que através desse 

indicador é possível estudar se uma entidade possui recursos suficientes em seu ativo circulante 

para arcar com suas obrigações de curto prazo. Sua fórmula é expressa na equação (2) 

 

(2) 𝐿𝐶 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 

Já sobre o endividamento geral, fórmula esta demonstrada na equação (3), Kunii e 

Filho (2019) afirmam que através dos índices de endividamento é possível descobrir se a 

entidade utiliza mais recursos de terceiros ou dos sócios da instituição e complementam ainda 

sobre os índices de liquidez que demonstram a capacidade de pagamento da empresa, e sua 

habilidade de quitar suas dívidas com terceiros. Os índices de rentabilidade demonstram ainda 

a capacidade do clube de transformar o investimento em resultados financeiros positivos 

(3) 𝐸𝐺 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

2.4 PESQUISAS ANTERIORES 

A pesquisa de Ferreira, Marques e Macedo (2018) intitulada Desempenho 

Econômico-Financeiro e Desempenho Esportivo: Uma Análise Com Clubes de Futebol do 

Brasil teve como problema de pesquisa descobrir se existe relação entre o desempenho 

econômico e o desempenho esportivo de clubes de futebol das Series A e B entre 2013 e 2016, 

o objetivo da pesquisa foi analisar a situação econômica e financeira dos clubes nos anos 

analisados. A análise dos dados apresentou uma forte correlação entre o desempenho 

econômico e o desempenho esportivo dos clubes. Os clubes preocupados não exclusivamente 

com resultado esportivo, mas também com uma boa gestão dos recursos financeiros tendem a 

ter melhores resultados nas competições disputadas. 

O estudo intitulado Relação entre Custo Operacional e Desempenho Esportivo: 

Análise do Campeonato Brasileiro de Futebol, realizado por Gasparetto (2012) teve como 

problema descobrir se existe uma relação positiva entre gastos maiores com melhores 

desempenhos esportivos, o objetivo da pesquisa foi traçar uma comparação entre o custo 
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operacional e os resultados de equipes participantes da Série A do campeonato brasileiro entre 

2006 e 2010. O estudo comprovou uma relação positiva entre os gastos operacionais com o 

resultado esportivo, sendo que quanto maior o gasto os resultados tendem a ser melhores. 

Nascimento e Schnorrenberger (2019) realizaram a pesquisa intitulada: Comparação 

entre Desempenho Econômico e Desempenho Esportivo dos Clubes da Série A do 

Campeonato Brasileiro de Futebol de 2018, o estudo tinha objetivo principal verificar se o 

desempenho econômico-financeiro interfere no desempenho das equipes que disputaram a 

Série A em 2018. Os resultados obtidos apontaram uma relação positiva de correlação entre as 

receitas e as despesas comparados ao desempenho e uma impossibilidade de relacionar os 

indicadores de liquidez corrente, liquidez geral e endividamento geral com o desempenho 

esportivo obtido pelas equipes. 

Em A Gestão Estratégica de Clubes de Futebol: Uma Análise da Correlação entre 

Performance Esportiva e Resultado Operacional de Pereira, et al. (2004) tem como 

problema de pesquisa descobrir até que ponto um clube deve priorizar uma única competição,  

o que é mais importante maximizar lucros ou conquistar títulos, e qual a relação existente entre 

o desempenho esportivo e o desempenho econômico-financeiro do clube, a pesquisa analisou 

o volume de receitas, custos e despesas e sua correlação com o desempenho esportivo. Os 

resultados apresentaram um grau de correlação significativo entre receita, custos, despesas e 

resultados desportivos. A pesquisa demonstrou como a gestão estratégica é necessária para a 

eficácia da administração dos clubes, no que diz respeito à lucratividade e/ou desempenho em 

campo, propiciando a compreensão de algumas variáveis que influenciam o comportamento 

deste segmento esportivo. 

O estudo realizado por Eça, Magalhães-Timotio e Filho (2018) intitulado O 

Desempenho Esportivo e a Eficiência na Gestão Determinam o Desempenho Financeiro 

dos Clubes de Futebol Brasileiro? Uma Análise com Dados em Painel, teve como objetivo 

analisar a relação entre o desempenho esportivo e a eficiência da gestão de clubes de futebol 

das Séries A, B e C do campeonato brasileiro dos anos de 2009 a 2013, com seu desempenho 

financeiro. Os resultados encontrados apontaram que o desempenho esportivo e a eficiência na 

gestão apresentaram influência positiva porem estatisticamente insignificante quanto ao 

desempenho financeiro dos clubes analisados. 
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3  METODOLOGIA 

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

A presente pesquisa é caracterizada como quantitativa descritiva, pois enquadra-se na 

descrição feita por Raupp e Beuren (2006) de uma pesquisa quantitativa visto que utiliza dos 

dados obtidos para observar como a amostra comporta-se durante o estudo. O trabalho se 

encaixa como uma pesquisa descritiva pois tem como objetivo descrever características de uma 

determinada população ou estabelecer relações entre variáveis. Logo, nesse contexto, descrever 

tem como significado identificar, relatar e comparar (RAUPP E BEUREN, 2006, p.81) 

A pesquisa também se enquadra como documental de acordo com a definição de 

Godoy (1995) pois faz amplo uso de relatórios contábeis para o adquirir os dados necessários 

para as análises feitas sobre a população em questão. 

3.2 AMOSTRA 

A população de clubes que participaram da série A do Campeonato Brasileiro entre 

2015 e 2019 foi de 33 clubes, no entanto para a amostra foram observadas as demonstrações 

contábeis dos 11 clubes que participaram da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol em 

todas as edições de 2015 e 2019, totalizando 55 demonstrações contábeis analisadas. As 

demonstrações foram obtidas através do site das equipes, com a exceção da demonstração de 

2015 do Grêmio e a de 2017 do Palmeiras, as quais encontravam-se indisponíveis nos sites, as 

equipes foram assim contatadas por e-mail, e enviaram as demonstrações solicitadas. Embora 

o presente trabalho tenha sido apresentado no ano de 2021, até a realização da análise dos dados 

do trabalho, algumas equipes ainda não haviam publicado suas demonstrações para o ano de 

2020, sendo assim, optou-se por utilizar somente as demonstrações contábeis dos anos de 2015 

a 2019, as quais todas as equipes analisadas haviam publicado. As equipes analisadas foram: 

 

Athlético Paranaense 

Atlético Mineiro 

Chapecoense 

Corinthians 

Cruzeiro 

Flamengo 

Fluminense 

Grêmio 

Palmeiras 

Santos 

São Paulo 
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3.3 ÁNALISE 

Para a análise foram extraídas a Receita Operacional Bruta e as Despesas 

Operacionais, através das informações obtidas pelas demonstrações contábeis das equipes, 

foram calculados os índices de: Liquidez corrente, Liquidez geral e Endividamento geral. Para 

alcançar o objetivo geral, listou-se e fez-se então uma comparação entre os dados obtidos e os 

resultados esportivos conquistados pelos clubes nos anos de 2015 a 2019. Para os objetivos 

específicos ranqueou-se os clubes do mais líquido ao menos líquido e do maior endividamento 

geral ao menor. Foi feito também um confronto entre suas receitas operacionais brutas e suas 

despesas operacionais com seus resultados esportivos, e uma comparação entre os índices de 

liquidez e endividamento dos clubes e seu desempenho na competição analisada. Por final foi 

calculada a média do desempenho esportivo das equipes e a média dos quesitos analisados a 

fim de identificar alguma possível correlação. 

 

3.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

Como delimitação foram excluídos os clubes que não participaram da Série A do 

Campeonato Brasileiro em algum dos anos analisados.  

 

4 ANÁLISE DE DADOS  

4.1 ANÁLISES ANUAIS 

4.1.1 2015 

Em 2015, primeiro ano analisado, as equipes analisadas da série A do Campeonato 

Brasileiro obtiveram um total de $2.617.861.000,00 de receitas operacionais brutas e um valor 

de $2.527.471.000,00 em despesas operacionais. 
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Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

4.1.1.1 Receitas 

Em contradição ao estudo realizado por Nascimento e Schnorrenberger (2018), no ano 

de 2015 observa-se que as três maiores receitas terminaram o campeonato em posições de meio 

de tabela, no entanto as outras duas receitas que fecham o top 5 figuraram nas quatro primeiras 

posições. Embora as maiores receitas não tenham alcançado grandes resultados em 2015 nota-

se uma tendência de as maiores receitas ocuparem posições mais elevadas na tabela enquanto 

receitas menores tendem a popular a parte de baixo da tabela. 

4.1.1.2 Despesas 

Quanto as despesas operacionais é mais clara a relação entre maiores despesas e 

melhores resultados, entre os quatro primeiros colocados do campeonato, somente o Grêmio 

não teve um dos cinco maiores gastos para o ano. A exceção se dá pelos mesmos clubes que 

tiveram desempenho inferior ao esperado quanto as receitas: Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, 

embora esses clubes tenham incorrido grandes despesas não conseguiram obter grandes 

resultados. 

Também se observa a inversa ao analisar os clubes com menores despesas, nota-se que 

os mesmos tendem a ocupar posições inferiores na tabela, como é o caso da Chapecoense, 

Fluminense e Athletico Paranaense. Vale destacar o bom resultado obtido pela Chapecoense 

Tabela 1 - Classificação pontuação das equipes, e quesitos analisados em 2015. Valores em milhares de reais. 
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relativo à sua despesa, mesmo tendo a terceira menor despesa operacional para o ano alcançou 

a 14ª colocação. 

 

4.1.1.3 Liquidez Corrente 

Não é possível observar alguma correlação entre a Liquidez Corrente e os resultados 

alcançados, os rankings de liquidez corrente aparecem de forma quase aleatória quando 

confrontado com a colocação das equipes no campeonato. As duas equipes analisadas piores 

colocadas no campeonato obtiveram resultados inversos quanto a sua liquidez, enquanto o 

Fluminense teve o terceiro pior índice de liquidez corrente a Chapecoense obteve o segundo 

melhor índice, a diferença de somente uma colocação entre os dois fortalece a afirmação de que 

não é possível traçar um claro paralelo entre esse indicador e desempenho esportivo. 

 

4.1.1.4 Liquidez Geral 

De maneira similar a análise da liquidez corrente, os rankings de liquidez geral 

encontram-se dispersos em comparação a colocação das equipes no campeonato, a exceção do 

Corinthians que obteve a melhor liquidez geral e a primeira colocação no campeonato, porém 

ao mesmo tempo temos o exemplo da Chapecoense que embora apresente a a terceira melhor 

liquidez geral, terminou o campeonato na 14ª colocação. Portanto para o ano de 2015 é possível 

afirmar que não existe correlação clara entre a liquidez geral e desempenho esportivo. 

 

4.1.1.5 Endividamento Geral 

Em 2015 observa-se resultados esportivos claramente descolados do desempenho das 

equipes no quesito endividamento geral, a aparente aleatoriedade no ranqueamento dos clubes 

quanto ao endividamento quando comparados com suas classificações finais no campeonato 

permite afirmar que não é possível correlacionar endividamento geral com desempenho 

esportivo no ano de 2015. 

 

4.1.2 2016 

Para o ano de 2016, as equipes analisadas da série A do Campeonato Brasileiro 

obtiveram um total de $3.430.728,00 de receitas operacionais brutas, um aumento de 

$812.867,00 quando comparado a 2015, e um valor de $2.826.941,00 em despesas 

operacionais, um aumento de $299.470,00 em relação ao ano anterior. 
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Fonte: Elaboração própria (2021) 

4.1.2.1 Receitas 

A relação entre receitas operacionais e desempenho esportivo para o ano de 2016, 

apresenta uma tendência de as maiores receitas ocuparem as melhores colocações do 

campeonato. A única equipe com uma das dez maiores receitas a não figurar entre as dez 

primeiras colocações do campeonato foi o Fluminense que com a oitava maior receita alcançou 

somente a 13ª colocação. 

Entre os clubes que se destacaram na temporada de 2016 ressalta-se o desempenho do 

Athletico Paranaense e da Chapecoense ambos alcançando sete posições superiores na 

classificação relativos a suas colocações no ranking de receitas. Por outro lado, entre os piores 

desempenhos comparados com a receita o São Paulo teve performance incompatível com sua 

receita, tendo a quarta maior receita do futebol brasileiro em 2016 enquanto que a equipe 

alcançou somente a décima colocação uma diferença de seis posições quando comparamos com 

o ranking de receitas de 2015. 

 

4.1.2.2 Despesas 

Observa-se que as equipes analisadas, no ano de 2016, incorreram em sua maioria 

grandes despesas operacionais, sendo Athletico Paranaense e Chapecoense as únicas equipes a 

não figurarem entre as dez maiores despesas. Nota-se também que somente a exceção do 

Tabela 2 - Classificação pontuação das equipes, e quesitos analisados em 2016. Valores em milhares de reais. 
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Fluminense e Cruzeiro todas as equipes analisadas que incorreram uma das dez maiores 

despesas figuraram nas dez primeiras colocações do campeonato do ano em questão. 

Entre os clubes que tiveram desempenho superior à sua despesa empenhada no ano de 

2016, destaque é dado a Chapecoense que enquanto teve a quarta menor despesa da Série A de 

2016, alcançou a 11ª colocação no campeonato, resultado excelente comparado a equipes como 

o São Paulo que teve uma despesa quase cinco vezes maior e terminou o campeonato somente 

uma posição acima da Chapecoense. Destaques negativos se dão pelo São Paulo com o terceiro 

maior gasto alcançando somente a décima colocação, e o Corinthians, a maior despesa do 

futebol nacional de 2016 somente conseguiu a sétima colocação. 

 

4.1.2.3 Liquidez Corrente 

A aparente aleatoriedade de colocações no ranking quando comparamos com a 

colocação no campeonato, não permite afirmar que é possível traçar alguma relação entre a 

liquidez corrente e o desempenho esportivo das equipes. Em 2016, a Chapecoense, conseguiu 

índice de liquidez corrente acima de “1”, pela primeira vez nos anos analisados uma equipe 

apresenta esse fenômeno, no entanto a capacidade de custear seus passivos de curto prazo com 

ativos circulantes não aparenta ter influenciado no desempenho das equipes. 

 

4.1.2.4 Liquidez Geral 

Assim como na análise da liquidez corrente, observa-se que os índices de liquidez geral 

em 2016, apresentam comportamento semelhante. A aparente aleatoriedade ao comparar os 

rankings de liquidez com a classificação final das equipes fornece mais sustentação a afirmação 

que os índices de liquidez não afetam o desempenho esportivo das equipes. 

 

4.1.2.5 Endividamento Geral 

Como em 2015, os rankings de endividamento geral apresentam-se dispersos quanto a 

classificação, tendo por exemplo times profundamente endividados, como o Santos, alcançando 

a segunda colocação e times com baixo endividamento, como o Athletico Paranaense, 

alcançando a sexta colocação. A mesma afirmação pode ser feita para os times mais abaixo na 

tabela. A partir dessa análise não é possível estabelecer uma clara relação do endividamento 

geral com o rendimento esportivo das equipes em 2016. 
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4.1.3 2017 

Em 2017 as equipes analisadas obtiveram um valor de $3.697.542,00 em receitas 

operacionais, um aumento de $266.814,00 em relação ao ano anterior, e incorreram despesas 

operacionais no montante de $3.297.219,00 um aumento em $470.278,00 comparado a 2016. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

4.1.3.1 Receitas 

Assim como nos anos anteriores, em 2017 observa-se novamente o comportamento 

das maiores receitas tenderem à posições mais elevadas na classificação. No ano em questão as 

únicas equipes com uma das dez maiores receitas que não conseguiram alcançar uma das dez 

primeiras colocações do campeonato foram o Fluminense, que com a décima maior receita 

alcançou a 14ª colocação, e o São Paulo, que mesmo tendo a terceira maior receita do 

campeonato brasileiro de 2017 somente conseguiu a 13ª colocação, sendo o pior resultado 

quando comparado as receitas. 

A Chapecoense foi o clube com o melhor desempenho relativo à sua receita, com 

somente a 16ª maior receita o clube alcançou a oitava colocação no campeonato garantindo uma 

vaga na pré-libertadores de 2018. O feito tem uma significância ainda maior considerando que 

no final da temporada de 2016 um acidente aéreo vitimou 71 membros da equipe sendo desses 

19 atletas, o clube disputou a temporada de 2017 com um time inteiramente novo composto por 

Tabela 3 - Classificação pontuação das equipes, e quesitos analisados em 2017. Valores em milhares de reais. 
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jogadores emprestados por outros clubes ou recém promovidos das categorias de base. 

(MEZALIRA, 2020) 

 

4.1.3.2 Despesas 

Assim como analisado em 2015 e 2016, em 2017 observa-se o mesmo comportamento 

onde é possível afirmar que os clubes com maiores despesas com suas operações, tendem a 

obter melhores resultados. No ano em questão assim como nas receitas, entre os clubes que 

tiveram uma das dez maiores despesas somente Fluminense e São Paulo não foram capazes de 

alcançar uma das dez primeiras colocações no campeonato. O Fluminense com a nona maior 

terminou o campeonato na 14ª posição, e o São Paulo, detentor da maior despesa operacional 

no ano de 2017, terminou o campeonato somente na 13ª colocação, o pior desempenho 

esportivo comparado a quantidade de dinheiro gasto no ano.  

Assim como na análise das receitas, a Chapecoense teve o melhor resultado relativo a 

suas despesas operacionais - A equipe teve somente o quarto maior gasto da Série A de 2017, 

e mesmo com gastos limitados alcançou a oitava colocação no campeonato. 

 

4.1.3.3 Liquidez Corrente 

Assim como nos anos anteriores, não se pode concluir que o índice de liquidez corrente 

interfere no desempenho esportivo das equipes. É notável a dispersão entre os índices de 

liquidez corrente e as colocações no campeonato, fortalecendo assim a afirmação de que não 

há correlação entre liquidez corrente e o desempenho esportivo. A Chapecoense novamente foi 

a única equipe a ter o índice de liquidez corrente acima do valor de “1”, indicando que a equipe 

tem capacidade de arcar com seus passivos de curto prazo utilizando somente seu ativo 

circulante. 

 

4.1.3.4 Liquidez Geral 

Em 2017, a mesma maneira dos anos anteriores, a liquidez geral também não aparenta 

causar melhora ou piora no desempenho esportivo das equipes. Ao ranquear as equipes de 

acordo com seus indicadores de liquidez geral, notamos uma grande dispersão quando 

comparados com suas colocações finais no campeonato. Tomando como exemplo a 

Chapecoense que teve o melhor índice de liquidez geral ficando somente uma posição acima 

do Atlético Mineiro que teve o quinto pior índice de liquidez geral. 
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4.1.3.5 Endividamento Geral 

Como nos anos anteriores observa-se a falta de padrão apresentado entre os índices de 

endividamento geral dos times e suas classificações finais no campeonato, por ora há times 

profundamente endividados ocupando as primeiras posições, como é o caso do Santos, e clubes 

com endividamento baixo tendo desempenhos não tão significantes no campeonato como é o 

caso do Athletico Paranaense que com o menor endividamento geral, alcançou somente a 11ª 

colocação no campeonato de 2017. No entanto o oposto também acontece, como por exemplo 

o Fluminense que tem o sexto pior índice de endividamento geral, alcançou somente a 14ª 

colocação enquanto o Corinthians com o terceiro melhor índice foi o campeão de 2017. A partir 

dessas observações, conclui-se que não é possível em 2017 observar uma relação clara entre o 

índice de endividamento geral e o desempenho esportivos das equipes. 

 

4.1.4 2018 

Em 2018 as equipes analisadas obtiveram um valor de $3.779.760,00 em receitas 

operacionais, um aumento de $82.218,00 em relação ao ano anterior, e incorreram despesas 

operacionais no montante de $3.617.322,00 um aumento em $320.103,00 comparado a 2017. 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

4.1.4.1 Receitas 

Assim como nos anos anteriores é possível perceber a intrínseca relação entre receitas 

e desempenho esportivo dando sustentação a afirmação de Nascimento e Schnorrenberger 

(2019) de que maiores receitas e despesas colaboram para melhores resultados esportivos. Entre 

Tabela 4 - Classificação pontuação das equipes, e quesitos analisados em 2018. Valores em milhares de reais. 
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as 5 maiores receitas do campeonato somente o Corinthians não figurou entre os 5 primeiros 

colocados. Como destaque negativo o Corinthians, com a terceira maior receita do futebol 

brasileiro em 2018, alcançou somente a 13ª posição. Como resultados positivos, o Athletico 

Paranaense alcançou o 7º lugar com a 12ª maior receita em 2018. 

 

4.1.4.2 Despesas 

Em 2018 novamente observa-se as maiores despesas tendendo as primeiras posições 

da classificação enquanto os times que menos investiram tendem a ocupar as posições mais 

baixas da tabela. Os piores desempenhos com altos gastos pertencem ao Fluminense com a 

nona maior despesa e terminando o campeonato em 12º e ao Corinthians com a terceira maior 

despesa e alcançando somente a 13ª posição. Entre os times que se sobressaíram relativo a suas 

despesas operacionais vale destacar a campanha do Athletico Paranaense, terminando o 

campeonato quatro posições acima de sua colocação no ranking de 2017 para despesas 

operacionais, em sétimo lugar. 

 

4.1.4.3 Liquidez Corrente 

Assim como nos anos anteriores analisados, observando os índices de liquidez corrente 

não é possível identificar se a liquidez corrente influência no desempenho esportivo das 

equipes. Clubes entre os 5 melhores indicadores de liquidez encontram-se dispersos pela tabela, 

ocupando posições desde as seis primeiras colocações classificatórias para a Copa Libertadores, 

até a 14ª posição com a Chapecoense. 

 

4.1.4.4 Liquidez Geral 

Como os indicadores de Liquidez Corrente, os índices de Liquidez Geral, não 

apresentam alguma clara correlação entre eles e o desempenho esportivo das equipes. Assim 

como na liquidez corrente, é possível perceber uma grande dispersão entre as equipes 

independente de seu ranking de liquidez geral, ocupando as mais variadas áreas da tabela de 

classificação. 

 

4.1.4.5 Endividamento Geral 

Em 2018 é possível identificar algum padrão, em que menores endividamentos 

tenderam a ocupar as posições mais elevadas na tabela, enquanto menores endividamentos 

tiveram piores resultados, no entanto não é possível identificar uma clara relação quando 
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tomadas algumas equipes como exemplo. O Athletico Paranaense com o segundo melhor índice 

de endividamento geral terminou na sétima colocação, enquanto o Grêmio com o sétimo pior 

índice alcançou a quarta colocação. Também é notável o Corinthians com o quarto melhor 

endividamento geral ocupando somente a 13ª colocação.  

A partir desses exemplos embora observe-se um comportamento diferente dos anos 

anteriores de aparente aleatoriedade ainda assim não é possível afirmar com clareza que o 

endividamento geral influencia diretamente no desempenho esportivo. 

 

4.1.5 2019 

Em 2019 as equipes analisadas obtiveram um valor de $4.524.026,00 em receitas 

operacionais, um aumento de $744.266,00 em relação ao ano anterior, e incorreram despesas 

operacionais no montante de $4.709.767,00 um aumento em $1.092.445,00 comparado a 2018. 

Pela primeira vez nos anos analisados as despesas dos clubes foram maiores que as receitas. 

 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

4.1.5.1 Receitas 

Analisando as receitas operacionais do Campeonato Brasileiro de 2019, é possível 

observar novamente a tendência de que as maiores receitas se encontram na parte de cima da 

tabela de classificação. Dos cinco times com maiores receitas, quatro deles se encontram nas 

primeiras posições consecutivas da tabela: Flamengo, Santos, Palmeiras e Grêmio, 

respectivamente. O Corinthians - com a quarta maior receita e ocupando a oitava classificação 

Tabela 5 - Classificação pontuação das equipes, e quesitos analisados em 2019. Valores em milhares de reais. 



30 

 

ao fim do campeonato - é o único time a não figurar no G-6, habitual grupo classificatório para 

a Copa Libertadores da América. 

A Chapecoense que nos anos analisados apesar de sempre figurar entre as receitas mais 

baixas do campeonato brasileiro, sempre conseguiu se manter na Série A, em 2019, no entanto 

não conseguiu manter a série de resultados acima do esperado pela ótica de suas receitas e 

despesas, e acabou rebaixada para a Série B de 2020. 

 

4.1.5.2 Despesas 

As cinco maiores despesas encontram-se mais dispersas do que as cinco maiores 

receitas, no entanto quatro delas ainda se encontram entre os dez primeiros colocados do 

campeonato brasileiro. Novamente o Cruzeiro aparece destoante dos demais clubes que mais 

gastaram, figurando na 17ª posição mesmo tendo a terceira maior despesa operacional, muito 

em virtude da grande crise política e financeira que afligiu o clube.  

 

4.1.5.3 Liquidez Corrente 

Em 2019 nota-se alguma tendência de os melhores índices de liquidez ocuparem 

posições mais elevadas, porém não se pode afirmar com precisão que tal fato ocorre por conta 

de algumas discrepâncias relevante a essa análise, como por exemplo a segunda melhor liquidez 

corrente pertencente ao campeão Flamengo, e o vice-campeão Santos que obteve somente a 13ª 

melhor liquidez corrente. 

 

4.1.5.4 Liquidez Geral 

Assim como observado na análise dos índices de liquidez corrente, nota-se também 

alguma tendência de os melhores índices de liquidez geral obterem melhores resultados. No 

entanto por conta de discrepâncias relevantes, tal afirmação torna-se impossível de se fazer com 

precisão, pois tomando como o exemplo o Santos e o Grêmio que embora tenham 

respectivamente a 10ª e a 11ª colocação no ranking dos índices de liquidez geral, alcançaram 

resultados esportivos melhores em relação aquelas equipes que apresentaram superioridade 

nesse indicador como Athletico Paranaense e São Paulo. 

 

4.1.5.5 Endividamento Geral 

Como nos anos anteriores, não é possível estabelecer relação clara entre o 

endividamento geral e os resultados esportivos das equipes. Observa-se novamente um 



31 

 

comportamento onde times profundamente endividados por vezes tem resultados melhores do 

que times pouco endividados, como é o caso do Santos, vice-campeão mesmo tendo o quinto 

pior índice de endividamento geral do campeonato brasileiro de 2019, e do Atlético Mineiro 

que com o quinto melhor índice de endividamento geral alcançou somente a 13ª colocação. Ao 

mesmo tempo temos times pouco endividados alcançando bons resultados como o campeão 

Flamengo e o terceiro colocado Palmeiras, e times com altos índices de endividamento 

ocupando as posições mais baixas da tabela como foi o caso da Chapecoense e do Cruzeiro. 

 

4.2 MÉDIAS 

Fonte: Elaboração própria (2021) 

 

Ao calcular a média dos rankings dos clubes em cada um dos critérios analisados, por 

outra ótica, maior sustentação aos achados anteriormente discutidos pode ser dada. Observa-se 

que a média das receitas operacionais tende a acompanhar de certo modo a classificação média 

alcançada pelos clubes, em linhas gerais pode-se afirmar que maiores receitas equivalem a 

melhores resultados. Entre os clubes analisados que tiveram desempenhos esportivos inferiores 

a suas receitas evidencia-se o Cruzeiro e o Fluminense que obtiveram resultados 

consideravelmente abaixo de suas receitas. Da mesma maneira nota-se o resultado positivo 

Tabela 6 - Médias de colocação final no campeonato e da classificação no ranking 

dos critérios analisados durante os cinco anos 
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obtido por Santos, Athletico Paranaense, e Chapecoense, que mesmo com receitas menores 

conseguiram nos cinco anos analisados obter resultados melhores do que suas receitas. 

De maneira menos evidente, porém ainda presente, observa-se que os times que 

incorrem maiores despesas operacionais tendem a alcançar melhores resultados, como 

evidenciado por Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Corinthians. A inversa também se prova 

verdadeira ao observar os casos de Chapecoense, Fluminense e Athletico Paranaense, que 

gastaram menos e ocuparam posições mais baixas.  

Nas despesas operacionais, no entanto, observa-se também algumas discrepâncias 

como no caso do Cruzeiro que, embora tenha sido na média o quarto clube que mais gasta 

ocupou somente a décima colocação média. Como discrepância positiva tem-se o Santos que 

embora ocupe em média a oitava colocação em despesas alcançou o resultado médio de quarto 

lugar. 

Ao observar os indicadores de Liquidez Corrente, Geral e Endividamento Geral, nota-

se uma dispersão quase aleatória quanto aos rankings médios dos clubes nos indicadores 

analisados e suas classificações médias. Portanto torna-se impossível por meio desta análise 

comprovar a existência de uma correlação entre esses indicadores e o desempenho esportivo 

dos clubes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve o intuito de relacionar o desempenho econômico e o 

desempenho esportivo dos clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro entre os 

anos de 2015 e 2019, tendo como base o artigo realizado por Nascimento e Schnorrenberger 

(2018) intitulado “Comparação entre desempenho econômico e desempenho esportivo dos 

clubes da série A do Campeonato Brasileiro de 2018”. Para tanto foram capturadas 55 

demonstrações contábeis de 11 clubes que participaram da Série A do Campeonato Brasileiro 

de futebol entre 2015 e 2019, e extraídas as informações: Receitas operacionais brutas, despesas 

operacionais, liquidez corrente, liquidez geral, e endividamento geral. Após foi averiguado se 

era possível traçar algum paralelo entre os valores e indicadores obtidos, com o desempenho 

esportivo das equipes. 

Assim como na pesquisa realizada por Nascimento e Schnorrenberger (2018), é 

observada uma relação aparente entre as receitas operacionais brutas e as despesas operacionais 

dos clubes. Foi observado que receitas maiores em geral pertencem a clubes que obtiveram 

melhores resultados, a maior receita permite com que os clubes possam investir mais em suas 
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atividades esportivas, possibilitando a montagem de um plantel mais capacitado. Na mesma 

linha das receitas, as despesas operacionais também se relacionam com os resultados esportivos 

dos clubes, pelos mesmos motivos, maiores despesas significam, na maior parte, um maior 

investimento na folha salarial e demais despesas com futebol, sendo assim esses clubes 

conquistam melhores resultados do que os clubes que tiveram despesas operacionais menores. 

Os resultados apresentados, se mostram também em coerência com outras pesquisas 

similares apresentadas no referencial teórico. Ferreira, Marques e Macedo (2018) também 

observaram uma relação positiva entre maiores receitas e maiores despesas com melhores 

resultados esportivos, embora os autores tenham limitado sua pesquisa a somente a despesa 

com salários dos clubes. Gasparetto (2012) e Pereira, et al. (2004) em suas respectivas pesquisas 

obtiveram resultados similares que corroboram com a afirmação que existe correlação entre 

receitas e despesas com o desempenho esportivo. Assim, os resultados expostos neste trabalho 

são coerentes com a literatura previamente apresentada no referencial teórico, onde encontra-

se uma relação clara entre maiores receitas e maiores despesas com melhores resultados 

esportivos. 

Após analisar os indicadores de liquidez corrente, liquidez geral e endividamento 

geral, não se pode afirmar que um melhor ou pior resultado nos indicadores influencia 

diretamente na capacidade dos clubes de alcançarem melhores resultados. Assim como na 

pesquisa de Nascimento e Schnorrenberger (2018) não foi possível afirmar que existe uma 

relação entre os indicadores e o desempenho esportivo. 

Esse trabalho apresenta maior sustentação para a análise de Nascimento e 

Schnorrenberger (2018) ao expandir o escopo da pesquisa de um ano para cinco, podendo 

observar resultados similares nos outros anos além de 2018. No entanto foram encontrados 

poucos trabalhos que exploram relação dos indicadores com o desempenho esportivo, logo 

sugere-se aprofundar a literatura analisando clubes estrangeiros, ou de divisões inferiores do 

futebol brasileiro, afim de observar se o padrão se mantem fora da Série A do Campeonato 

Brasileiro.  
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