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RESUMO 

CÉSAR, Alexandre Silva. PERFORMANCE FINANCEIRA DOS CLUBES DE 

FUTEBOL ATLÉTICO versus  CORINTHIANS. 2017, 114 folhas. Trabalho de 

Conclusão de Curso. Bacharelado em Ciências Contábeis – Centro Universitário Metodista 

Izabela Hendrix, Belo Horizonte, 2017. 

 

Este trabalho aborda as demonstrações financeiras de dois dos principais clubes dos estados 

de Minas Gerais e São Paulo, analisando sua situação financeira através de cálculos dos 

indicadores financeiros, receitas e resultados anuais. O objetivo do trabalho é apresentar a 

performance financeira dos clubes de Atlético-MG x Corinthians no período de 2011 a 2015, 

padronizando e reclassificando as demonstrações financeiras, analisando horizontalmente e 

verticalmente, calculando os índices da estrutura financeira, comparando os índices 

econômicos financeiros e analisando esses dados. A pesquisa desenvolve-se a partir de um 

referencial teórico que contextualiza alguns dos principais indicadores financeiros retratados 

em referencias bibliográficas de renome e a análise de dados ocorre através de balanços 

divulgados pelos clubes, onde são feitas comparações entre as situações financeiras entre os 

anos de 2011 e 2015. A pergunta da pesquisa aborda como dois dos principais clubes de 

futebol do Brasil apresentam suas performances financeiras trabalhando com realidades 

diferentes. O referencial teórico se divide em apresentar a estrutura das demonstrações 

contábeis, em seguida apresenta-se uma padronização das demonstrações contábeis para 

facilitar a análise. Para uma completa análise das demonstrações contábeis são utilizados as 

técnicas e índices para demonstrar a situação financeira dos clubes de futebol escolhidos. 

Diante disto, constata-se que o fato dos clubes estarem situados em regiões diferentes e que o 

impacto da visibilidade nesses estados possui poder econômico desigual, os resultados 

encontrados afetam diretamente a análise de dados dos índices usados, e conclui-se que o 

Corinthians possui uma melhor situação financeira em relação ao Atlético-MG. 

 

 

 

 

Palavras Chaves: Clubes de Futebol. Análise de Índices. Demonstrações Financeiras. 

Performance Financeira. 
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ABSTRACT 

 

CÉSAR, Alexandre Silva.  FINANCIAL PERFORMANCE OF SOCCER CLUBS 

ATLÉTICO versus  CORINTHIANS. 2017, 114 sheets. Undergraduate thesis. Bachelor's 

degree in Accounting - Methodist University Center Izabela Hendrix, Belo Horizonte, 2017. 

 

 

This paper looks at the financial statements of two of the main clubs in the states of Minas 

Gerais and São Paulo, analyzing their financial situation through calculations of financial 

indicators, revenues and annual results. The objective of this paper is to present the financial 

performance of the Athletic-MG x Corinthians clubs from 2011 to 2015, standardizing and 

reclassifying the financial statements, analyzing horizontally and vertically, calculating 

financial structure indices, comparing financial economic indices and analyzing These data. 

The research is developed from a theoretical framework that contextualizes some of the main 

financial indicators portrayed in renowned bibliographical references and the analysis of data 

will be through balance sheets published by the clubs, where comparisons are made between 

financial situations between the years of 2011 and 2015. The research question is how do two 

of Brazil's top soccer clubs present their financial performances working with different 

realities? The theoretical framework is divided into presenting the structure of the financial 

statements, therefore a standardization of the financial statements will be necessary to 

facilitate the analysis. And for a complete analysis of the financial statements will be used the 

techniques and indexes to demonstrate the financial situation of the chosen football clubs. In 

view of this, it was found that the fact that the clubs are located in different regions and also 

the visibility has a direct impact on the results found through the analysis of data, and it is 

concluded that Corinthians has a better financial situation in relation to Atlético MG. 

 

 

Keywords: Football Clubs. Analysis of Indices. Financial Statements. Financial Performance. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O Brasileiro tem uma relação entre a vida e o futebol, uma relação de amor e ódio, 

nenhum outro esporte mobiliza mais os brasileiros como o futebol. Segundo pesquisa 

realizada pelo ibope em 2012, 77% dos brasileiros apontam o futebol como a maior paixão 

nacional não importando o sexo, pois é a maior paixão citada tanto entre os homens, quanto 

entre as mulheres.  

Segundo Guterman (2009) há registros que o futebol chegou ao Brasil por volta de 

1864, trazido pelos marinheiros estrangeiros ingleses, no qual foram vistos jogando futebol 

pelos desertos litoral brasileiro. Contudo, o certo é que Charles Miller brasileiro filho de 

ingleses trouxe o futebol em 1894 após estudar administração na Inglaterra. Antes de se tornar 

o esporte do povo, o futebol era apenas jogado pela classe elitista branca, que eram donos dos 

clubes de futebol e não aceitavam negros no clube, porém com a popularização do esporte em 

1920 os clubes começaram a aceitar jogadores pobres, inclusive os negros de atuarem pelos 

seus clubes. 

Segundo Silva (2012) em 1923 o Vasco da Gama venceu o campeonato estadual 

composto por um clube na sua maioria negros e mulatos pertencentes, muitos deles à classe 

operaria. Este fato foi importante para a profissionalização do futebol brasileiro, pois a reação 

imediata dos outros clubes cariocas foram fundar uma nova liga excluindo o Vasco da Gama, 

pois havia um ressentimento devido ao fato ao mesmo pois eles haviam vencido o 

campeonato usando jogadores socialmente inferiores. Este fato fez com que os campeonatos 

carioca de 1924 tivesse pouca média de público, pois a maioria das pessoas preferiam ver o 

clube do Vasco jogar em uma liga não profissional que estava sendo realizada, no qual 

levaram os clubes a convidar o Vasco no Campeonato de 1925.  

Já 1933 o futebol se profissionalizou no Rio de Janeiro e em São Paulo, fazendo com 

que as ligas se juntassem para formar a primeira liga profissional do Brasil, a FBF- Federação 

Brasil de Futebol, que não foi reconhecida pela CBD- Confederação Brasileira de Desportos, 

órgão máximo do esporte na época. 

De acordo com Guterman (2009) em 1934 a mesma FBF já realizou o primeiro torneio 

profissional de futebol no Brasil, o campeonato de seleções estaduais, sendo assim o futebol 

brasileiro já estava ganhando forma, sendo impedido apenas pela CBD de ser considerado um 

esporte profissional, porém em 1937 a CBD decidiu reconhecer oficialmente o regime 

profissional do futebol. 
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A paixão do povo pelo futebol transforma um simples sentimento em idolatria por um 

clube futebolística. A paixão pelo esporte é a base deste cenário, onde a forma de viver e líder 

com esse entusiasmo só reforça a tese que o futebol é o esporte do povo. Relacionando esta 

prática às transformações cada vez maiores dos meios de comunicação, vem levando os 

clubes de futebol a perceberem o quanto é necessário adequar a administração dos clubes com 

métodos gerenciais atuais. 

Com o esporte globalizado e os investimentos de empresas em diversos negócios, a 

contabilidade não serve apenas para realizar a contabilização das empresas, mas para auxiliar 

no processo de decisão, e com os clubes de futebol do Brasil não foi diferente, onde são 

considerados organizações conforme a lei nº 10.672/03 que obriga os clubes à elaboração e 

publicação das demonstrações contábeis, onde as normas que serão utilizadas serão as 

mesmas das companhias abertas. Para se obter uma padronização destas demonstrações, foi 

criada através da Resolução 1005 de 2004, a NBCTG 10.13 e alterada RESOLUÇÃO CFC 

N.º 1.429/13 Aprova a ITG 2003 – Entidade Desportiva Profissional, onde fala 

exclusivamente dos aspectos contábeis específicos das entidades esportivas. 

Com o passar dos anos, percebeu-se que além da tecnologia, o desenvolvimento social 

impactaria no ambiente esportivo. Esta mudança estabeleceu uma nova forma de abordar o 

esporte, tendo em vista que este componente se faz presente na sociedade e se torna um dos 

elementos de característica nacional do povo. O futebol tornou-se uma vantajosa geração de 

recursos e investimentos. 

Um fato a ser destacado tanto no mercado financeiro quanto no futebol é o aumento da 

competitividade que impõe novas perspectivas nas organizações e clubes, que se viram na 

obrigação de reconhecer as informações relevantes com o intuito de aproveitar as melhores 

oportunidades e oferecer produtos ou serviços que garantam a competitividade. 

Esta evolução fez com que os clubes não vivessem apenas de renda de venda de 

jogadores, mas de ações de marketing, renda de televisão, sócio torcedor renda de bilheteria e 

diversos outros fatores que fizeram com que a receita dos clubes se tornassem mais 

diversificadas, fazendo com que os clubes tenham que adotar novas estratégias para se 

adequar a este novo cenário. 

Em decorrência deste efeito o futebol se tornou dependente das demonstrações contábeis, 

através delas se obtém uma melhor qualidade das informações que serão de grande importância 

para o sucesso de seu planejamento. 
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Planejamento esse, que é fundamentado através das análises de índices de liquidez, 

endividamento, rentabilidade e estrutural de capital, que irão gerar relatórios que demonstrará de 

forma precisa a saúde financeira das equipes.  

O objetivo do estudo será apresentar a performance financeira dos clubes Atlético-MG 

e Corinthians  no período de 2011 a 2015, através da comparação dos índices econômico-

financeiros. 

Para realizar as análises das demonstrações contábeis, primeiramente iremos falar de 

cada grupo do balanço patrimonial e da demonstração do resultado, para quem não conhece 

muito de contabilidade entender de forma clara as análises. Em seguida será realizado a 

padronização das demonstrações contábeis, no qual é de extrema importância para conseguir 

resultados mais precisos, pois existe uma diferença nos balanços patrimoniais apresentados 

pelas empresas. 

Começaremos a análise das demonstrações financeiras com as análises horizontal e 

vertical, no qual irá demonstrar o quanto a conta é importante no balanço patrimonial e a 

variação da mesma em um determinado período. Em seguida será aplicado nas demonstrações 

financeiras os índices de liquidez, no qual os mesmos são importante para detectar a saúde 

financeira da empresa, a capacidade de saldar seus débitos e sua lucratividade.  

Após aplicado os índices de liquidez, será utilizado os índices de endividamento, no 

qual irá apresentar o quanto de recursos de terceiros foram utilizados na composição do ativo. 

Para finalizar a análise serão utilizados os índices de rentabilidade, no qual irá demonstrar o 

quanto renderam os investimentos que foram realizados na empresa. 

Através da leitura de artigos que tratam de assuntos relacionados a análise das 

demonstrações financeiras de clubes de futebol, conseguimos verificar alguns pontos 

importantes abordados por autores que serão expostos em seguida. 

De acordo com Rocha (2012), houve uma evolução nas leis que regem a parte contábil 

dos clubes de futebol, que contribuirão para uma melhor uniformização das demonstrações 

financeiras das entidades desportivas, porém o nível de o disclousured as informações 

precisam ser melhorados. E ainda de acordo com Rocha (2012), após a análise comparativa 

entre os clubes de futebol dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, os clubes de São Paulo 

possuem melhores indicadores, no entanto Santos apresenta indicadores parecidos com os 

clubes do Rio de Janeiro. 

Segundo Guabiroba, Castro e Carvalho (2014), após realizar com comparativo dos 

indicadores entre os alguns clubes do futebol brasileiro e do europeu, pode-se constatar que os 

clubes brasileiros possuem faturamento inferiores ao dos clubes europeus, porém não é 
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possível afirmar que os clubes brasileiros possuem pior desempenho financeiro aos clubes 

europeus, no entanto verificou-se que nem sempre os clubes com melhor desempenho 

financeiro representam maiores eficácias, medida a relação entre a quantidade de vitorias e o 

número de jogos disputados. 

Conforme Andrade (2013), após uma análise das demonstrações financeiras dos 

clubes de futebol, conseguiu-se evidenciar:  

 Falta padronização da nomenclatura utilizada, o que dificulta a comparação dos 

balanços; 

 Incoerências no reconhecimento das receitas; 

 Falta de transparência nos valores relativos a remuneração dos atletas; 

 Falta de integração entre os procedimentos legais e sua aplicação nos assuntos 

financeiros. 

O grande volume financeiro gerado através do futebol e as grandes negociações de 

jogadores, as promessas dos dirigentes, e a pressão por resultado dos torcedores fizeram com 

que o investimento realizado no futebol aumenta-se além da capacidade de pagamento das 

fontes de recursos, impactando diretamente no estado de solvência dos clubes. (SILVEIRA, 

2014).  

Segundo Araujo (2012), após realizar uma análise dos balanços dos clubes Avaí e 

Figueirense para identificar se os clubes estão divulgando suas demonstrações conforme a 

legislação vigente conforme estabelecido pela NBC T 10.13, concluiu-se que os clubes 

apresentam nas demonstrações financeiras apenas o exigido por lei, aquém de sua 

possibilidade real.  

O presente estudo irá padronizar e aplicar os índices nas demonstrações contábeis 

divulgadas por Atlético-MG e Corinthians, e verificar a performance financeira e econômicas 

de clubes que trabalham com realidades diferentes. 

Os clubes que serão analisados neste estudo possuem questões econômicas relevantes 

devido ao estado no qual estão situados. O estado de São Paulo em relação econômica é mais 

forte do que Minas Gerais, devido a este fato o poder financeiro da população é maior, desta 

forma impacta diretamente no futebol, no qual os torcedores conseguem pagar ingressos mais 

altos para assistir o seu clube. Outro ponto relevante é devido a visibilidade dos clubes de São 

Paulo, que conseguem exportar jogadores por valores maiores que de outros estados. Devido a 

esta maior visibilidade os clubes de São Paulo possuem torcidas em diversos lugares do 
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Brasil, o que faz a televisão pagar cotas bem maiores. Devido a estes fatores vamos analisar 

as demonstrações contábeis para verificar o quanto esta diferença impacta no resultado. 

O referencial teórico do trabalho é apresentado com a estrutura das demonstrações 

contábeis, logo em seguida será realizada a padronização da mesma, para obter melhores 

resultados, e no final serão aplicados as técnicas e índices para extrair as informações das 

demonstrações contábeis e realizar a análise da situação financeira dos mesmos. 

Ao ser realizada a análise de dados nas demonstrações contábeis do Atlético-MG e 

Corinthians, que foram executados através da aplicação dos índices de liquidez, 

endividamento e rentabilidade, constatou-se que o Corinthians possui um melhor desempenho 

financeiro em relação ao Atlético-MG. 

 

1.1 Tema e problema 

 

A análise das demonstrações financeiras é um importante instrumento para tomada de 

decisões nas organizações. Os clubes de futebol, assim como qualquer outra organização 

podem utilizar desta ferramenta. 

Neste sentido este estudo será realizado através dos balanços patrimoniais divulgados 

pelos clubes de futebol de 2011 a 2015, onde analisaremos os índices por eles obtidos e 

verificar a real performance financeira. 

Assim, a questão problema é: como dois clubes de futebol do Brasil apresentam 

suas performances financeiras trabalhando com realidades econômicas diferentes? 

 

1.2 Objetivos 

 

Os objetivos estão divididos em dois tópicos, o geral e o especifico, no qual são de 

fundamental importância para desenvolver e entender a pesquisa que está sendo realizada. De 

acordo com Fachin (2002) os objetivos representam o fim que o trabalho monográfico se 

propõe a atingir, que é responder a questão problema. Desta forma os objetivos irão 

evidenciar o resultado final da pesquisa realizada. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Apresentar a performance financeira dos clubes Atlético-MG x Corinthians no período 

de 2011 a 2015. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Padronizar e reclassificar as demonstrações financeiras dos cinco últimos 

exercícios; 

 Fazer a Análise Horizontal e Análise Vertical; 

 Calcular os índices da estrutura Financeira; 

 Comparar os índices financeiros dos dois clubes; 

 

 

1.3 Justificativa do estudo 

 

O tema escolhido para a pesquisa referente a performance econômica financeira de 

clubes se deve aos poucos trabalhos relacionados a esta área que se fazem importante aos 

brasileiros devido a comprovada paixão pelo esporte. 

Para o aluno, o trabalho se justifica por aplicar o conhecimento adquirido na academia 

na pratica contábil, consolidando todo o conhecimento adquirido, contribuindo para a 

formação do pesquisador.  

Quanto ao meio acadêmico, a pesquisa irá contribuir para futuros projetos e trabalhos 

que estejam relacionados à gestão financeira das empresas em modo geral. 

O trabalho irá contribuir para os profissionais de contabilidade, por se tratar de um 

tema que ainda é pouco abordado, gerando informações que podem ser replicadas em projetos 

de mesmo teor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção serão apresentados os conceitos sobre o tema que será abordado na 

pesquisa, para obter uma melhor compreensão sobre o assunto. Neste referencial estará os 

assuntos considerados relevantes para uma análise das demonstrações contábeis mais eficazes. 

 

2.1 Estrutura conceitual das demonstrações contábeis 

 

De acordo com a NBCT TG Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de 

relatório Contábil-Financeiro, as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para 

os usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades 

diversas, no qual poderão ser modificadas para atender o governo, órgãos reguladores por 

exemplo, porem essas exigências não devem afetar as demonstrações contábeis que foram 

elaboradas segundo a estrutura conceitual. 

Em 2008 o Conselho Federal de Contabilidade (CFC), emitiu a resolução nº 1.121/08 

NBC TG 01 e que foi revogada pela resolução nº 1.374/11 NBC TG Estrutura Conceitual, que 

tem por objetivo fornecer informações que ajudem nas tomadas de decisões e avaliações pelos 

usuários de modo em geral. 

Segundo a NBC TG 26 as demonstrações contábeis expõe a realidade estruturada da 

posição patrimonial e financeira e do desempenho da sociedade. O objetivo das 

demonstrações contábeis é o de proporcionar aos usuários informações sobre a posição 

patrimonial e financeira da empresa, do desempenho e do fluxo de caixa, no qual será útil 

para grande número dos usuários para tomada de decisão. 

Segundo a NBCT TG Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de relatório 

Contábil-Financeiro, os relatórios satisfazem a necessidades da maioria dos usuários, no qual 

utilizam as demonstrações contábeis para tomada de decisão, como por exemplo: 

a) Decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais; 

b) Avaliar a administração da entidade quanto à responsabilidade que lhe tenha sido 

conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas; 

c) Avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes 

outros benefícios Clientes 

d) Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à 

entidade; 
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e) Determinar políticas tributárias; 

f) Determinas Distribuições de Lucros e Dividendos; 

g) Elaborar e usar estatística de renda nacional; e 

h) Regulamentar atividades da entidade. 

A evidenciação contábil está diretamente ligada à tomada de decisão dos usuários por 

utilizar estas informações como base, de acordo com Hendriksen e Van Breda (2010) a 

divulgação oportuna de informações relevantes tende a impedir a ocorrência de surpresas que 

poderiam alterar completamente as percepções a respeito do futuro de uma empresa. 

As informações contábeis sempre irão variar de organização para organização, Porém 

segundo Iudícibus (2010) sua essência será sempre a mesma: apresentar informações de 

forma quantitativa e qualitativa deixando o menos possível para ficar fora dos demonstrativos 

contábeis. 

Sendo assim, a elaboração das demonstrações contábeis se torna de fundamental 

importância, tendo em vista a necessidade dos usuários em utilizá-las no processo de tomada 

de decisão, para que se corra menor risco possível em relação a saúde financeira da empresa. 

Essas demonstrações também podem ajudar os usuários externos, como por exemplo as 

auditorias que são realizadas pelo governo, no qual necessita destas informações para um 

processo de fiscalização mais preciso. 

 

2.1.1 Características Qualitativas das Demonstrações Contábeis 

 

O termo em inglês “Disclosure” em inglês é sinônimo de evidenciação, abertura, 

evidenciação de informações quantitativas e qualitativas, segundo Iudícibus (2010) a 

evidenciação contábil ou também associada ao termo em inglês “Disclosure” está ligada aos 

objetivos da contabilidade, que é garantir informações diferenciadas para vários tipos de 

usuários, está definição está ligada diretamente ao objetivo da NBCT TG Estrutura Conceitual 

para elaboração e divulgação de relatório Contábil-Financeiro. 

Segundo a NBCT TG Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de relatório 

Contábil-Financeiros sete características qualitativas que tornam as demonstrações contábeis 

úteis para o usuário são: 

 Relevância: A relevância segundo Broedel e Martins (2007) é a informação que 

afeta e faz diferença no processo decisório, e estas informações devem possuir 
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poder preditivo, ajudar no controle das atividades realizadas e ser oportuna do 

ponto de vista temporal. 

 Representação fidedigna: Os relatórios econômicos financeiros representam a 

realidade da empresa em palavras e números. Para que a informação contida no 

mesmo seja útil, deve-se representar com fidedignidade a situação econômica 

financeira da empresa. Para que se trate perfeitamente com fidedignidade a 

realidade retratada, precisa-se ter três atributos: Deve ser completa, neutra e livre 

de erro. 

 Comparabilidade: Conseguir comparar o balanço patrimonial de anos diferentes ou 

de empresas diferentes é o que caracteriza a confiabilidade. Segundo Broedel e 

Martins (2007) a comparação entre dois eventos econômicos diferentes é a 

característica fundamental para o processo decisório, já que os agentes precisaram 

avaliar diferentes alternativas para tomadas de decisões que otimizem a riqueza de 

suas organizações. 

 Verificabilidade: A verificabilidade ajuda aos usuários assegurar que as 

informações econômicas financeiras das demonstrações contábeis demonstrem 

fidedignamente a realidade da empresa. Desta forma significa que diversos 

observadores possam chegar a um consenso, embora não cheguem a um completo 

acordo, quanto ao retrato da real situação econômica financeira da empresa. 

 Tempestividade: A tempestividade significa ter a informação disponível para os 

tomadores de decisão a tempo de poder influenciá-los em suas decisões, pois a 

defasagem da informação é uma das principais preocupações dos analistas 

financeiros. (SILVA, 2010). 

 Compreensibilidade: De acordo com Silva (2010), a compressibilidade é uma 

condição no qual a informação requer que o usuário das demonstrações contábeis, 

tenha certo conhecimento de negócios para uso correto das informações.  

 Confiabilidade: A confiabilidade de acordo com Iudícibus, Marion e Faria (2009) é 

a informação contábil apresentada livre de erros materiais e vieses, representando 

fielmente o desempenho financeiro e econômico das demonstrações divulgadas, 

livre de distorções relevantes. 

As características qualitativas devem estar presentes nas demonstrações contábeis, 

pois se posicionam de forma integrada e de forma harmônica. Através da mesma é possível 
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obter uma informação financeira mais clara e confiável, no qual os resultados obtidos 

influenciarão diretamente na tomada de decisão dos usuários. 

 

2.1.2 Demonstrações Contábeis 

 

Os elementos que compõem as demonstrações contábeis segundo a NBCT TG 

Estrutura Conceitual para elaboração e divulgação de relatório Contábil-Financeiro são os 

Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido e os elementos que estão diretamente ligados a 

mensuração do desempenho na demonstração do resultado que são as receita e as despesas. 

De acordo com a NBC TG 26, os elementos que compõe as demonstrações contábeis 

são: 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente; 

 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido; 

 Demonstração dos fluxos de caixa. 

Para objeto de estudo neste trabalho, serão utilizados para comparabilidade das 

demonstrações contábeis, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado dos clubes 

de futebol. 

 

2.1.2.1 Balanço Patrimonial 

 

O Balanço Patrimonial da empresa apresenta todos os bens e direitos da empresa 

denominados ativo, e também as obrigações denominada como passivo da empresa em 

determinada data, a diferença dos dois grupos é classificada como patrimônio líquido, no qual 

representa o capital investidos pelos sócios na empresa. (MATARAZZO, 2010). De acordo 

com Iudícibus et al. (2010, p.2) o “balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a 

posição patrimonial da empresa em determinada data, representando uma posição estática”, 

uma vez que os balanços tem que ser apresentados em períodos com padrões determinados 

por leis ou ciclos de atividades. 

Cada parte do balanço patrimonial é dividido por diversas contas no qual são 

classificados como grupos. As contas representativas do ativo e do passivo devem ser 

agrupadas de forma em que facilita a análise da situação financeira, e por ordem decrescente 

de grau de liquidez para o ativo, e de exigibilidade para o passivo. (HOJI, 2014). 
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Segundo Marion (2009) com a lei 6.404/76, o modelo praticado no Brasil se tornou 

um mais próximo do norte-americano, o que foi um grande avanço para as sociedades 

brasileiras. A partir desta lei o foco era o acionista brasileiro, e o mercado de capitais do 

Brasil. Ainda de acordo com Marion (2009) a lei 11.638/07, foi criada uma ênfase no modelo 

internacional de contabilidade, onde nela levam a um reposicionamento da contabilidade no 

Brasil e dos profissionais para se adequar a um novo padrão globalizado.  

Segundo a lei 6404/76 com as devidas alterações conforme a lei 11368/07, o balanço 

patrimonial será divido por três grupos: Ativo, Passivo e Patrimônio líquido.   

Para Santos, Schimidt e Fernandes (2006, p.43) "no balanço patrimonial, são 

apresentados os elementos que compõe o patrimônio de uma companhia em determinado 

momento com seus valores, permitindo a análise da situação patrimonial e financeira da 

mesma". Para Silva (2010) o balanço mostra qual posição a empresa está em determinado 

momento, composta por bens, direitos e obrigações. O ativo indica através dos bens e diretos 

onde foi aplicado os recursos que possui. O passivo e o Patrimônio Líquido mostra de onde 

vieram os recursos aplicados na organização, seja próprio ou de terceiros. Segundo Matarazzo 

(2010) os recursos trazidos de fora por terceiros está representado como patrimônio líquido, 

que é necessariamente a diferença entre o ativo e o passivo no balanço patrimonial. 

Além de demonstrar qual a real situação da empresa através de número, com o balanço 

patrimonial é possível verificar qual a situação financeira da empresa, segundo Coelho e Lins 

(2010) o balanço patrimonial não indica apenas quais são os bens, direitos e obrigações da 

empresa, ele também oferece condições de se analisar a estrutura de endividamento da 

empresa, de onde vem os recursos da empresa. Coelho e Lins (2010) Afirma que é possível 

medir a capacidade de pagar as dívidas nos prazos estabelecidos. O capital de giro que são as 

contas presentes no ativo circulante e passivo circulante, informa qual a capacidade da 

empresa de pagar suas dívidas, no qual é denominada liquidez. 

Para Coelho e Lins (2010, p.100) "a empresa é líquida quando consegue quitas suas 

obrigações nos prazos previamente acordados sem que isso crie impeditivos de continuar 

investindo a contento no seu processo operacional". 

Iudícibus (2009) afirma que para conseguir identificar a real situação patrimonial da 

empresa, é preciso que os dados estejam resumidos de forma adequada, o que facilita a análise 

das variações ocorridas durante o período de tempo analisado. 

Um dos pontos principais para identificar se a contabilidade da empresa é feita de 

forma correta, é analisando o plano de conta para verificar se ele é adequado ao tipo de 

segmento da empresa e como é realizada os lançamentos contábeis que gera valores no 
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balanço patrimonial. Segundo Iudícibus (2009) se a contabilização da empresa for feita em 

um plano de contas bem elaborado e seguindo critérios corretos, a obrigação de agrupar e 

apresentar os elementos para análise e interpretação será mais simples. 

Porém devido aos diferentes planos de contas das organizações e muitas vezes a 

enorme quantidade de contas contábeis, necessita-se para obter um melhor resultado na 

análise das demonstrações contábeis, a reclassificação e padronizar as contas do balanço 

patrimonial. Para Marion (2009) esta nova classificação e ajustes são necessários para se obter 

um melhor resultado na análise das demonstrações contábeis.  

Segundo a NBC TG 26, as informações a ser apresenta no balanço patrimonial são:  

a) Caixa e equivalentes de caixa; 

b) Clientes e outros recebíveis; 

c) Estoques; 

d) Ativos Financeiros; 

e) Total de ativos classificados como disponíveis para venda (NBC TG 38) e ativos à 

disposição para venda de acordo com a NBC TG 31 – Ativo não circulante 

mantido para venda e operação descontinuada; 

f) Ativos biológicos; 

g) Investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial; 

h) Propriedades para investimento. 

i) Imobilizado; 

j) Intangível; 

k) Contas a pagar comerciais e outras; 

l) Provisões; 

m) Obrigações financeiras; 

n) Obrigações e ativos relativos à tributação corrente, conforme definido na NBC TG 

32 – tributo sobre o lucro; 

o) Impostos diferidos ativos e passivos, conforme a NBC TG 32; 

p) Obrigações associadas a ativos à disposição para venda de acordo com a NBC TG 

32; 

q) Participação de não controladores apresentada de forma destacada dentro do 

patrimônio líquido. 

O balanço patrimonial é divido pelos grandes grupos ativo, passivo e patrimônio 

líquido, no qual através deles é possível identificar a situação financeira da empresa através 



26 

 

 

dos saltos contidos nos mesmos. Resumidamente o balanço patrimonial é a demonstração que 

evidencia resumidamente o patrimônio da entidade, quantitativamente e qualitativamente.  

 

2.1.2.1.1 Ativo 

 

O grupo ativo presente no balanço patrimonial, representa todos os bens e direitos que 

a empresa possui, todos estes ativos possuem valores econômicos no qual se esperam que 

tragam benefícios futuros econômicos a empresa. Segundo Iudícibus (2009) estes ativos são 

os bens e direitos de posse da empresa que serão alienados em dinheiro e trará benefícios 

futuros a empresa. 

Para ser classificado como ativo o bem necessariamente não precisa ter forma física, 

de acordo com a NBC TG estrutura conceitual “Muitos ativos, como por exemplo itens do 

imobilizado possuem forma física, entretanto a forma física não é essencial para a existência 

do ativo”.  

Ainda de acordo com a NBC TG estrutura conceitual as empresas empregam os 

recursos do ativo para produzir bens ou prestar serviços para atender as necessidades dos 

consumidores, que irão pagar pelos mesmos, contribuindo para o fluxo de caixa da entidade. 

Estes recursos são de extrema importância para a continuidade da empresa, pois através dele a 

empresa irá assumir seus compromissos com terceiros e com seus acionistas. 

Os ativos da empresa são separados por dois grupos, Ativo Circulante e Ativo não 

circulante, no qual segundo Assaf Neto (2012) explica que estes grupos são separados por 

grau de liquidez. De acordo com Iudícibus et al. (2010) no ativo são representadas em 

primeiro lugar as contas que serão convertidas mais rapidamente em disponibilidades, 

iniciando com disponível, contas a receber e estoque e assim sucessivamente. Dentro destes 

grupos o critério de grau de liquidez deverá também ser aplicado. 

O grau de liquidez das contas demonstram a possibilidade que seus componentes 

possuem para se transformarem e dinheiro, como por exemplo, o estoque que serão 

transformados em recurso após serem vendidos. Neste grupo as contas que possuem maior 

grau de liquidez são os caixas e bancos por possuírem a capacidade financeira da empresa de 

forma imediata, por este motivo são as primeiras contas do ativo. (RIBEIRO, 2006).  

O grupo ativo evidencia todos os bens e direitos no qual a organização possui e que 

serão que poderão ser transformados em dinheiro futuramente, as contas deste grupo devem 

ser classificadas em forma de liquidez, ou seja, as contas que serão transformadas em dinheiro 
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mais rapidamente devem estar na parte de cima do ativo. Este grupo do balanço patrimonial 

está divido em duas partes, no ativo circulante e no ativo não circulante, que serão melhores 

detalhados no próximo tópico. 

 

2.1.2.1.1.1 Ativo Circulante 

 

O grupo ativo circulante presente no balanço patrimonial, representam todas as contas 

que serão poderão ser transformadas em dinheiro em curto prazo. O curto prazo significa que 

todos os bens presentes neste grupo são passiveis de conversão até o termino do exercício 

social seguinte, ou seja doze meses.  

As contas presentes neste grupo são as que possuem uma liquidez imediata, ou seja, 

que irão se transformar em dinheiro mais rapidamente. ParaHendriksen e Van Breda (2010) 

os ativos circulantes são o caixa ou outros ativos que se esperam que sejam transformados em 

dinheiro ou consumidos dentro do ciclo operacionais da empresa.   

De acordo com Santos e Schmidt (2009, p.5) “Pode-se dizer que serão classificados no 

ativo circulante o dinheiro em caixa e os bens e direitos que são transformados em dinheiro 

durante o ciclo operacional da empresa, além, é claro, das despesas do exercício seguinte”.  

Silva (2010) possui a mesma visão dos autores anteriores sobre ativo circulante, no 

qual explica que este grupo compreende as disponibilidades, os direitos realizáveis no 

exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte. 

Desta maneira segundos os autores pode-se classificar no grupo de ativo circulante 

todos os bens e direitos e as despesas do exercício seguinte que são realizadas dentro do ciclo 

operacional da empresa. 

Para correta classificação das contas no grupo ativo circulante devem ser atendidos 

alguns critérios no qual de acordo com a NBC TG 26 são: 

a) Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no 

decurso normal do ciclo operacional da entidade; 

b) Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; 

c) Espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou 

d) É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido na NBC TG – 03 – 

demonstração do fluxo de caixa), a menos que sua troca ou uso para líquidação de 

passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data do balanço. 
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Para objeto de estudo deste trabalho serão utilizadas as seguintes contas no grupo ativo 

circulante: 

 Disponibilidades 

 Clientes 

 Estoques 

 Aplicações Financeiras 

 Outras Contas do Ativo circulante 

 

a) Disponibilidades 

Estão classificadas no grupo de disponibilidades as contas que podem ser 

transformadas em dinheiro a qualquer momento. Segundo Matarazzo (2010) estão presentes 

no grupo de disponibilidades as contas que possuem maior liquidez da empresa, ou seja o 

dinheiro que a empresa possui em mãos. Ainda de acordo com Silva (2010, p. 97) “conforme 

o próprio nome sugere, as disponibilidades são compostas dos recursos financeiros possuídos 

pela empresa que podem ser utilizados imediatamente sem restrições”. 

As contas de disponibilidades são de extrema importância, pois influenciam 

diretamente na liquidez da empresa, pois e através destes recursos que serão pagas as 

obrigações da empresa a curto prazo, como folha de pagamento, fornecedores e etc. Segundo 

Zdanowicz (1998) o disponível é o aspecto chave para conseguir uma boa liquidez na 

empresa, pois quanto maior o disponível da empresa, a empresa poderá honrar seus 

compromissos. Ainda de acordo com Zdanowicz (1998, p.118) “quanto mais recursos puder 

aplicar no sistema operacional dos seus negócios, maiores serão as taxas de retorno sobre os 

investimentos realizados”. 

Neste grupo serão classificas das contas que podem ser transformadas em dinheiro em 

curtíssimo prazo, como o caixa, as contas bancárias, as aplicações financeiras de curto prazo e 

o numerário em transito de qualquer natureza, ou seja elas demonstram todo dinheiro da 

empresa e os recursos disponíveis na data de elaboração das demonstrações financeiras. 

(SANTOS E SCHMIDT, 2009). 

 

b) Clientes 

Quando uma empresa trabalha com venda ou produtos de forma a prazo, cria um 

direito com terceiros, que é classificado no balanço patrimonial na conta clientes. De acordo 

com Silva (2010) a conta clientes representa o dinheiro que a empresa tem a receber a partir 
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de produtos ou serviços não recebidos. Segundo Iudícibus e Marion (2008) a conta clientes 

representam os valores que não foram recebidos decorrentes das vendas mercadorias ou 

prestação de serviços que foram realizado com a forma de pagamento a prazo, estes valores 

também pode ser denominados “duplicatas a receber”. Para Ribeiro (2006, p.46) “contas a 

receber de clientes compreende os direitos provenientes de vendas de mercadorias ou 

produtos a prazos que são normalmente contabilizados na conta clientes ou duplicatas a 

receber. Podemos observar que todos os autores citados anteriormente possuem a mesma 

visão sobre a conta clientes. 

O saldo total da conta clientes se refere ao todo valor que será recebido pela empresa 

de acordo com o valor do produto vendido ou serviço prestado, porém quando os mesmo são 

realizados a prazo a empresa pode adicionar um valor de juros ao total do vencimento, sendo 

assim de acordo com Hendriksen e Van Breda (2010) o valor da conta clientes devem ser 

avaliadas descontado do dinheiro a ser recebido futuro, pois como o valor não estará 

disponível antes de certo prazo, a conta a receber não terá o mesmo valor igual ao que teria no 

vencimento, se houver juros de acordo com o contrato. 

 

c)  Estoques 

A definição de estoques segundo o item 8 da NBC TG 16– Estoques abrangem os bens 

que foram adquiridos ou destinados para a venda, no caso de indústrias os estoques também 

compreendem os produtos que estão acabados e os que estão em processo de produção pela 

empresa, incluindo a matéria prima e os materiais aguardando utilização no processo de 

produção.  

No caso das empresas em que a atividade é a venda de produtos ou mercadorias, está 

conta demonstram a quantidade disponível, segundo Assaf Neto (2012) no caso de indústria 

esta conta e utilizada para mostrar a quantidade de produtos acabados, no caso das empresas 

comerciais, são utilizadas para saber a quantidade de mercadorias para revendas. Devemos 

observar que no caso das empresas que possuem processo produtivo, existem outros tipos de 

estoques, como a matéria prima e outros materiais secundários que compõe o estoque 

(IUDÍCIBUS E MARION, 2008). 

As empresas no qual a atividade fim é a venda de mercadorias ou produtos vendidos, o 

saldo da conta estoque representa uma das contas mais importantes do ativo circulante e da 

posição financeira da empresa, no qual sua correta apuração adequada é essencial para uma 

apuração adequada do lucro líquido do exercício. (IUDÍCIBUS ET AL., 2010). 
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Para correta avaliação do estoque, devemos seguir a orientação da NBC TG 16, no 

qual menciona que os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor 

realizável, dos dois o menor. 

 

d) Aplicações Financeiras 

Nesta conta estarão presente as aplicações financeiras de liquidez imediata, ou seja 

que será convertida rapidamente em dinheiro a qualquer tempo, por este motivo serão 

consideradas disponibilidades (RIBEIRO, 2006.). No saldo desta conta estará o saldo das 

aplicações feita pela empresa, mais os acréscimos decorrentes a atualização monetária e os 

ganhos incorridos até a data de fechamento do balanço, em decorrência do princípio contábil 

da competência dos exercícios a empresa deve atualizar o valor das aplicações e reconhecer 

estes acrescimentos como receita do período. (SILVA, 2010). 

O motivo pelo qual as empresas realizam aplicações financeiras de liquidez imediatas, 

se dá pelo fato de possuírem um saldo disponível nas contas bancárias e não precisarão deste 

dinheiro no momento, assim realizam aplicações em instituições financeiras, onde irão obter 

rendimentos financeiros em cima do valor aplicado. Assaf Neto (2012) Descreve que esses 

valores normalmente são utilizados quando a empresa possui um excesso temporário de caixa, 

e são importantes para resguardar o poder de compra em ambientes inflacionários. 

 

e) Outras Contas do Ativo Circulante 

Existem diversos tipos de bens e direitos que podem surgir no ativo circulante 

decorrente de inúmeras operações, como adiantamento a fornecedores, despesas antecipadas 

de seguro e etc. (Matarazzo), este grupo será utilizado para compor o ativo circulante com as 

contas que não possuem uma grande relevância no balanço patrimonial. 

 

2.1.2.1.1.2 Ativo Não Circulante 

 

O ciclo operacional de uma organização se dá entre a aquisição de materiais usados no 

processo produtivo e a realização na forma de dinheiro ou equivalente a dinheiro. Os ativos 

circulantes são ativos que serão vendidos, consumidos e realizados entre o ciclo operacional 

da entidade no prazo de 12 meses, quando não houver expectativa de serem realizados dentro 

do período de 12 meses da data do balanço, devem ser classificados como ativo não 

circulante. (MARION, 2012). 
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O grupo de ativo não circulante é composto pelas contas que possuem menor liquidez 

imediata, ou bens que não são destinados a vendas. (ASSAF NETO, 2012). De acordo com 

Basso (2011) a composição do ativo circulante reúne: os ativos realizáveis após o termino do 

exercício subsequente, investimentos em outras entidades, bens tangíveis utilizados nas 

atividades fins da empresa e bens intangíveis. 

De acordo com Silva (2010), os grupos que compõe o ativo não circulante são: 

 Realizável a longo prazo 

 Investimentos 

 Imobilizado 

 Intangível 

 

a) Realizável a longo prazo 

O grupo ativo realizável a longo prazo são compostos por quase as mesma contas do 

ativo circulante, com exceção de disponibilidades. As contas deste grupo possuem o prazo de 

realização maior que um ano, ou o termino do exercício seguinte, e por este motivo são 

classificadas no grupo de longo prazo. (SILVA, 2010).  

Segundo Iudícibus et. al (2010) de uma forma geral, são classificados no grupo ativo 

realizável a longo prazo as contas da mesma natureza do ativo circulante, que possuem um 

prazo de realização certa ou provável superior a um ano do próprio balanço ou após o termino 

do exercício seguinte. 

Neste grupo será classificada as contas representativas de direitos que serão vencidos a 

longo prazo, ou seja, cujos os vencimentos irão ocorrer em um prazo superior a um ano, 

iniciados a partir da data do balanço em que as referidas contas estão sendo classificadas ou 

em prazo superior ao ciclo operacional da empresa, quando este for maior que um ano. 

(RIBEIRO, 2006). 

Serão classificados como realizável a longo prazo segundo a lei 6.404/76 art. 176, 

inciso II os bens e direitos realizáveis após o termino do próximo exercício social, direitos de 

longo prazo, assim como os oriundos de vendas, adiantamentos ou empréstimos a empresas 

controladas, coligadas, diretores, acionistas ou participantes no lucro da sociedade, que não 

representam negócio usual na exploração do objeto da empresa. 
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b) Investimento 

Os investimentos da empresa que possuem caráter permanente, ou seja, que estão 

destinados a produzir benefícios econômicos futuros para a empresa serão classificados no 

balanço patrimonial como investimentos, dentro do grupo ativo não circulante. (IUDÍCIBUS 

ET. AL, 2010) 

De acordo com Marion (2012, p.363) investimentos pode ser definido como 

aplicações relativamente permanentes, com propensão a produzir renda para a empresa. São 

Participações voluntarias ou incentivadas, em empresas e direitos de propriedade, não 

enquadráveis no ativo circulante, nem mesmo no imobilizado, pois não se destinam à 

atividade operacional da empresa. 

Neste grupo estão os investimentos em participações permanentes em outras 

sociedades e que não está ligada diretamente a manutenção da atividade fim da empresa. De 

acordo com Iudícibus e Marion (2008) as participações (que não destinam à venda) em outras 

sociedades (investimento em coligadas e controladas) e outras aplicações de características 

permanente que não se destinam à manutenção da atividade operacional da empresa são 

considerados investimentos. Segundo Assaf Neto (2012) alguns exemplo de investimento são: 

os incentivos fiscais aplicados, a participação acionaria em empresas coligadas ou 

controladas, terrenos, obras de artes. 

 

c) Imobilizado 

De acordo com o item 6 da NBC TG 27, o ativos imobilizados correspondem “aos 

direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da 

entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive decorrentes de operações que transfiram 

a ela os benefícios, os riscos e controles desse bem” 

[...] subentende-se que nesse grupo de contas do balanço são incluídos todos os 

ativos tangíveis ou corpóreos de permanência duradoura, destinados ao 

funcionamento normal da sociedade e de seu empreendimento, assim como os 

direitos exercícios com essa finalidade (IUDÍCIBUS ET. AL, 2010, p. 222). 

 

Segundo Marion (2012) o ativo imobilizado são os ativos de natureza relativamente 

permanente que são utilizados na operação dos negócios da empresa e que não são destinados 

a venda. Para correta classificação do ativo circulante, ele devem conter três características 

básicas: 

a) Natureza relativamente permanente. 

b) Ser utilizado na operação dos negócios. 

c) Não se destinar a venda. 
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A avaliação do ativo imobilizado é feita pelo custo de aquisição, mais os gatos que 

foram necessários para colocação do mesmo em condições de funcionamento. Ao mesmo 

tempo estes mesmos bens sofrem depreciação, amortização ou exaustão de acordo com sua 

expectativa de vida útil. (SILVA, 2010). 

Sendo assim ativos imobilizados são todos os bens e direitos da empresa que possuem 

por característica trazer benefícios econômicos futuros para a empresa, porém os itens que 

compõem o ativo imobilizado podem ter funções distintas dentro da organização. Como por 

exemplo, no caso de uma empresa que fabrica produtos, os computadores que estão na parte 

administrativa da organização serão considerados imobilizados, mesmo não estando presente 

no processo produtivo, porque ele atende os três requisitos para ser considerado um ativo 

imobilizado. 

 

d) Intangível 

Os intangíveis de uma organização fazem parte do ativo permanente, e compreendem 

os direitos que tenham por objetos incorpóreos destinados à manutenção da companhia 

exercícios com essa finalidade, inclusive o fundo de comercio adquirido. (SILVA, 2010).  

De acordo com Iudícibus e Marion (2010) o ativo intangível, são os direitos que 

tenham por objetos bem incorpores, isto que não se possam pegar, nem tocar, que são 

destinados a manutenção da empresa ou destinados com essa finalidade, inclusive o fundo de 

comercio adquirido. 

É possível observar que os autores possuem a mesma visão sobre os ativos intangíveis, 

no qual se trata de bens incorpóreos, ou seja, que não se pode tocar, porém que são destinados 

a manutenção da atividade da empresa. Um exemplo de ativo intangível e um software que foi 

adquirido pela organização. 

Segundo o item 4 da NBC TG 04 – Ativo intangível, “alguns ativos intangíveis podem 

possuir elementos ou substancias físicas, como no caso de um disco (no caso de software), 

documentação jurídica (caso de licença ou patente) ou em um filme.” Quando um ativo 

possuir elemento tangível e intangível, a empresa deve avaliar qual elemento é mais 

significativo, e assim realizar sua correta classificação dentro do balanço patrimonial.   

Os itens que compõem o subgrupo intangível segundo Iudícibus et al. (2010, p. 265) 

são:  

Em regra geral, abriga marcas, softwares, licenças e franquias, receitas, fórmulas, 

modelos, protótipos, gatos em desenvolvimento e outros que atendem aos critérios 

de reconhecimento, que antes eram tratados no extinto grupo de ativo diferido ou de 

ativo imobilizado; abriga ainda os direitos autorais, presentes em grande parte da 

indústria fonográfica e audiovisual e todo e qualquer direito passível de controle e 
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exploração que gere benefícios incrementais futuros, e que não esteja contemplando 

em uma norma especifica que regule a matéria em particular. 
 

2.1.2.1.2 Passivo 

 

O passivo representa todas as obrigações que a empresa possui e é a fonte de recursos 

da empresa, de acordo com a NBC TG Estrutura Conceitual estas obrigações são provenientes 

de eventos passados cuja liquidação seja capaz de gerar benefícios futuros para a empresa. 

Iudícibus (2007) explica que o passivo é toda obrigação (divida) que a empresa tem com 

terceiros. Estas obrigações podem com terceiros ou com os próprios sócios. Silva (2010). 

O passivo demonstra todos os recursos que foram consumidos pela entidade para a 

geração de fluxos de caixa futuros. Ele demonstra a origem de recursos que são representados 

pelas obrigações das companhias, tanto para terceiros quanto para os acionistas da empresa. 

(SANTOS E SCHMIDT, 2009). 

Ainda de acordo com Santos e Schmidt (2009, p. 14) “No passivo, as contas são 

dispostas em ordem decrescente de exigibilidade dos elementos nelas registrados, ou seja, 

quanto menor o prazo de vencimento, mais no início do passivo ela deve ser classificada. 

Segundo Marion (2012) a lei da sociedade por ações define que o passivo seja divido 

em dois grupos, Passivo circulante quando os financiamentos vencerem no exercício seguinte, 

e passivo não circulante quando os mesmos tiverem prazo de vencimento maior. 

 

2.1.2.1.2.1 Passivo Circulante 

 

No passivo circulante estão às contas que demonstram as obrigações das empresas com 

terceiros, estes passivos são representados pelas obrigações da companhia que o prazo para 

líquidação ocorra dentro do exercício social seguinte ou de acordo com o ciclo operacional da 

empresa (IUDÍCIBUS ET. AL, 2010). De acordo com Matarazzo (2010) essas obrigações são 

tanto as calculadas com precisão como, dívidas com fornecedores e salários a pagar, e as 

calculadas aproximadamente como férias e juros. Segundo Marion (2012) o passivo circulante 

e composto por todas as obrigações a curto prazo, vencíveis dentro do prazo do exercício 

social, ou de acordo com o ciclo operacional da empresa, se este for superior a um ano. 

Podemos observar que todos os autores possuem um mesmo pensamento sobre passivo 

circulante, no qual explicam que o passivo circulante possuem um prazo até um ano ou dentro 

do ciclo operacional da empresa. 
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A classificação das obrigações do passivo circulante e passivo não circulante irá 

obedecer os mesmo critérios de classificação do ativos relativos os prazos de vencimento das 

obrigações, inclusive os que pertencem ao ciclo operacional da companhia. (SANTOS E 

SCHMIDT, 2009). 

De acordo com a NBC TG 26 o passivo deve ser classificado como circulante quando 

atender os seguintes requisitos: 

a) Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade, 

b) Está mantido essencialmente para finalidade de ser negociado 

c) Deve ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; e  

d) A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante 

pelo menos doze meses após a data do balanço. Os termos de um passivo que 

podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio de emissão de 

instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação. 

Irão fazer à composição do passivo circulante as seguintes contas: 

 Fornecedores 

 Tributos a pagar/recolher 

 Salários e Encargos Sociais 

 Empréstimos e Financiamentos com Instituições Financeiras 

 Outras Contas do Passivo Circulante 

 

a) Fornecedores 

A conta fornecedores são as compras de mercadorias a prazo, destinados a serem 

utilizados no processo produtivo (indústrias) ou mercadorias destinadas a revenda (comercio). 

(MARION, 2012).  Segundo Ribeiro (2006) as contas fornecedores, que também podem ser 

chamadas de duplicatas a pagar, abrangem os compromissos adquiridos com fornecedores de 

mercadoria. De acordo com Silva (2010) conta fornecedores está ligada as compras a prazo de 

mercadoria para revenda, ou componentes usados no processo produtivo do produto.  

Podemos observar que os autores citados possuem a mesma visão sobre a conta 

fornecedores, no qual é destinada a compra de produtos ou mercadorias a prazo. 

 

b) Tributos a pagar/recolher 

A conta de tributos a pagar/recolher destina-se aos impostos em que o fato gerador já 

ocorreu por ocasião da venda de produtos ou prestação de serviços, porém ainda não foram 
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pagos ao governo. (MARION, 2012). De acordo com Ribeiro (2006), no grupo de tributos a 

pagar/recolher estão todas as obrigações da empresa junto ao fisco, seja ele municipal, 

estadual ao federal. 

Conforme Silva (2008) neste item estão agrupados os tributos a pagar/recolher como: 

 ICMS a recolher 

 IPI a recolher 

 ISS a recolher 

 PIS a Recolher 

 COFINS a recolher 

 IRRF a Recolher. 

 

c) Salários e Encargos Sociais 

No grupo de salários e encargos sociais estão presentes as despesas com salários no 

qual foram pagos no mês seguinte aos incorridos, no qual devem ser reconhecidos como 

passivo. Também devem estar provisionados nesta conta as obrigações presidencial social que 

foram resultados dos salários que foram pagos aos funcionários. Estas obrigações englobam 

principalmente a contribuição de INSS e FGTS que e calculado em cima do salário do 

funcionário. (IUDICÍBUS ET. AL, 2010). 

De acordo com Silva (2010), nesta conta está às obrigações das empresas com os 

funcionários e as contribuições sociais como INSS e FGTS. As despesas com estas obrigações 

são contabilizadas no período em que foi sido realizada, mesmo quando o pagamento ocorre 

no mês posterior, como por exemplo, os Salários dos funcionários.  

Segundo Marion (2012) o salários e encargos sociais deverão ser registrados como 

despesas no mês que incorreu a folha de pagamento, e por outro lado, serão registrados como 

uma obrigação no passivo circulante a pagar. 

 

d) Empréstimos e Financiamentos com instituições financeiras 

Nesta conta estão os recursos obtidos pela empresa a partir de empréstimos com 

terceiros, para aumentar os recursos da empresa. De acordo com Ribeiro (2006) estas 

obrigações são assumidas pela empresa para financiarem o capital de giro, no qual 

normalmente estes empréstimos são obtidos junto a instituições financeiras e pagos dentro de 

um ano. 
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Conforme Silva (2010), a expressão financiamentos e utilizada quando as operações 

com instituições financeiras são feitas para financiar o ativo não circulante, por outro lado a 

expressão empréstimo serve para designar, de modo genérico, a obtenção de recursos para 

cobrira necessidade de capital de giro.  

Quando se obtém o empréstimo ou financiamentos, os encargos financeiros são pré-

estabelecidos e descontados antecipadamente na conta encargos financeiros a apropriar, e na 

conta de empréstimos ou financiamentos se contabiliza o valor líquido. Assaf Neto (2012). 

 

e) Outras Contas do Passivo Circulante  

A composição desta conta será semelhante a do ativo circulante. Nela estarão os 

valores que podem ser agrupados, devido à pouca relevância no balanço patrimonial. 

 

2.1.2.1.2.2 Passivo Não Circulante 

 

O Passivo não circulante representará todas as obrigações da empresa que possuem 

vencimento após o termino do exercício seguinte ao fechamento do balanço patrimonial. De 

acordo com Matarazzo (2010) Normalmente os créditos com pagamento superior a um ano 

ocorre com contratos firmados com instituições financeiras, ou parcelamento de dívidas de 

fornecedores e com o governo. 

Segundo Iudícibus e Marion (2008) as dividas a longo prazo que a empresa adquire 

são mais confortáveis, pois possuem um tempo maior para pagamento, e gerar mais recursos 

financeiros. Normalmente este tipo de financiamento é utilizado para financiamento de bens 

do ativo permanente, entretanto nem sempre e fácil obter este tipo de financiamento, 

principalmente quando é destinado ao capital de giro da empresa. 

Conforme Santos e Schmidt (2009) neste grupo estão as obrigações da companhia, 

cujo o vencimento seja superior ao exercício social seguinte, ou seja, referem-se aos mesmo 

itens classificados no passivo circulante, mas com o vencimento superior ao exercício 

seguinte. De acordo com Ribeiro (2006) são classificados no passivo não circulante as 

obrigações em que o vencimento ocorre após o termino do exercício social seguinte do 

balanço patrimonial. Portando as obrigações presentes no passivo circulante poderão estar 

neste grupo, tendo em vista o prazo de vencimento. 
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2.1.2.1.3 Patrimônio líquido 

 

O Patrimônio Líquido da empresa representa os recursos investidos pelos acionistas ou 

sócios da empresa e os lucro gerados em decorrência dos exercícios anteriores. Neste grupo 

de conta se consegue avaliar a quantidade dos recursos próprios da empresa que pertencem 

aos seus acionistas ou sócios. Assaf Neto (2012). 

Conforme Santos e Schmidt (2009) o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o 

passivo, que representa o valor contábil que pertence, segundo a teoria da entidade, a entidade 

como um todo, ou seja, a entidade possui uma vida distinta das atividades e dos interesses 

pessoais dos seus donos. Desta forma o patrimônio líquido representa, no balanço 

patrimonial, a parte da empresa que pertence aos seus donos, no qual é a diferença do ativo 

total e as dívidas da entidade. (SILVA, 2010). 

Neste grupo é possível verificar a verdadeira situação financeira da empresa, de 

acordo com Marion (2009, p.42) “há situações em que o patrimônio é grande, mas as 

obrigações superam os bens e direitos; neste caso, o patrimônio líquido é negativo, isto é não 

há riqueza, a situação da empresa é péssima”. 

As contas relevantes no objeto de estudo contido no Patrimônio Líquido são: 

 Capital Social 

 Prejuízos Acumulados 

 Reservas de Lucros 

 

a) Capital Social 

O Capital Social demonstra o valor que foi investido pelos donos na empresa, De 

acordo com Padoveze (2010) o Capital social é o elemento principal na formação do 

patrimônio líquido, pois demonstra os valores contabilizados dos investimentos iniciais dos 

acionistas para formação do negócio. 

O Capital Social da empresa pode ser representados por ação quando é uma sociedade 

anônima, ou quotas quando é uma sociedade limitada. Desta forma os sócios ou acionistas 

assumem um compromisso com a empresa de participar de seu capital social de acordo com a 

quantidade de quotas ou ações adquiridas. Cada quota ou ação possui um valor unitário, no 

qual a integralização de capital ocorre quando é efetuado o pagamento das mesmas para a 

empresa. (SILVA, 2010). 

O saldo desta conta pode ocorrer através de variações a partir de investimos dos sócios 

ou acionistas, ou de recursos provenientes dos lucros gerados pela empresa que por decisão 
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dos proprietários, se incorporam ao capital social, representando uma forma de renúncia a 

distribuição de forma de dinheiro ou bens (IUDÍCIBUS ET AL. 2010). Pode-se observar que 

nesta conta não se refere apenas ao investimento que foram realizados na integração de 

capital, mas também a parte do lucro e outras reservas não distribuídas que foram 

incorporadas ao capital. (MARION, 2012). 

Nesta conta estão presentes o capital subscrito pelos sócios, deduzida a parcela ainda 

não realizada, no qual Segundo Santos e Schmidt (2009, p.17): 

 A conta Capital Social do discriminara o montante subscrito, e, por dedução a 

parcela ainda não realizada. Esse esclarecimento é feito com o objetivo de explicitar 

que o credito decorrente do capital a integralizar conta os acionistas não constitui o 

ativo, mas o saldo da parcela do capital com que os acionistas se obrigou a 

contribuir na subscrição. 

 

b) Prejuízos Acumulados 

A conta Lucros ou Prejuízos acumuladas foi extinta de acordo com a Lei nº 11.638/07 

no caso das sociedades por ações, porém ela continuaram existindo para receber o resultado 

do período, se forem positivos será destinado as reservas, porém se for negativo esta conta 

poderá permanecer no balanço patrimonial, com o nome de Prejuízos Acumulados. 

(IUDICÍBUS ET. AL, 2010). De acordo com Silva (2010), a conta Lucros ou Prejuízos 

acumulados foi extinta devido a busca da convergência da contabilidade do brasil para os 

padrões internacionais, desta forma no caso de lucros a empresa deve dar sua devida 

destinação. Conforme Matarazzo (2010) em casos que a empresa obtiver prejuízo e estes 

prejuízos não forem compensados, esta conta e denominada Prejuízos Acumulados, e a 

mesma permanecerá como dedução do Patrimônio Líquido. 

 

c) Reservas de Lucros 

A reserva de lucro são as contas de reservas que foram constituídas a partir da 

apropriação do lucro da companhia, conforme previsto na lei nº 6.404/76 art. 182. De acordo 

com Santos e Schmidt (2010) as reservas de lucro representam os lucros obtidos pela 

empresa, retidos com a finalidade especifica, que basicamente visam a proteção dos direitos 

dos credores e acionistas da companhia. Os valores depositados que serão creditados na conta 

reserva de lucros são extraídos do lucro líquido da companhia (RIBEIRO, 2006). 
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2.1.2.1.4 Demonstração do Resultado 

 

As demonstrações do resultado mostram todas as receitas que foram auferidas pela 

empresa, além de diminuir os custos/despesas que foram gerados para conseguir chegar ao 

resultado, que indicara se a empresa teve lucro ou prejuízo no exercício. Para determinar o 

resultado do exercício as receitas e as despesas serão registradas de acordo com o princípio da 

competência, no qual se trata de registrar o fato contábil no período que ocorrem. 

A demonstração do resultado do exercício é a apresentação de forma resumida, de 

todas as operações que foram feitas pela empresa, durante todo seu exercício social, no qual 

demonstra de forma a destacas o resultado líquido do período, incluindo o que se denomina de 

receitas e despesas realizadas. (IUDÍCIBUS ET AL. 2010). 

Segundo Ribeiro (2006) a demonstração do resultado do exercício é um relatório no 

qual evidencia a situação econômica da entidade, no qual através desta demonstração pode-se 

verificar a entidade gerou lucro ou prejuízo em um determinado período. Desta maneira este 

relatório será utilizado para saber qual o resultado financeiro da empresa no período em que 

está sendo analisado. 

De acordo com Marion (2010) a demonstração do resultado do exercício é 

extremamente relevante para avaliar o desempenho da empresa e a eficiência dos gestores em 

obter resultado positivo, no qual o lucro e o principal objetivo das empresas. 

Após apurar o resultado do exercício, todo lucro ou prejuízo que se obteve perante a 

atividade da empresa será transferido para o patrimônio líquido, no qual segundo Assaf Neto 

(2012) as demonstrações de resultado do exercício visam fornece todo resultado que foi 

transferido para as contas de patrimônio líquido de maneira esquematizada. 

Conforme Silva (2010) as demonstrações do resultado abriga: receitas, custos dos 

produtos, mercadorias e serviços; e as despesas relativas a determinado período, que 

normalmente é um ano. Porém quando a empresa realiza a alteração do exercício social, 

podemos ter um exercício diferente a 12 meses. 

Quando se trata de apurar o resultado das entidades esportivas, existe algumas 

particularidades, no qual são abordadas segundo a ITG 2003 – Entidades Desportivas 

Profissional, que tem por objetivo: “Estabelecer critérios e procedimentos específicos de 

avaliação, de registros contábeis e de estruturação das demonstrações contábeis das entidades 

de futebol profissional e demais entidades de práticas deportavas profissionais. 

De acordo com a ITG 2003, a demonstração do resultado deve apresentar de forma 

segredada, as receitas e despesas, os custos e as despesas vinculadas com a atividade 
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desportiva profissional das demais. Sendo assim existe uma necessidade de se evidenciar as 

contas de receitas, custos e as despesas das atividades profissionais das outras atividades 

esportivas.  

O quadro abaixo demonstra as diferenças que a demonstração do resultado das 

entidades esportivas possuem em relação as empresas convencionais 

 

Quadro 1: Modelo Demonstração de Resultado 

 
Demonstração de Resultados 

Segundo a NBC TG 26 

Demonstração de Resultados de Clubes de 

Futebol Segundo a ITG 2003 

(=) Receitas (=) Receita Operacional Bruta 

    (+) Futebol Profissional 

(-) Vendas Canceladas (+) Clubes Sociais e Esportes Amadores 

(-) Abatimentos (+) Receitas Patrimoniais 

(-) Impostos incidentes sobre vendas (-) Tributos Incidentes sobre a receita 

        

(=) Receita Líquida (=) Receita Operacional Líquida 

        

(-) Custo das Mercadorias Vendidas (-) Custo com Pessoal 

    (-) Custo Com Atividades do Futebol 

(=) Lucro Bruto (-) Custos Gerais 

    (=) Futebol Profissional 

(-) Despesas Administrativas e Gerais     

(-) Despesas de Vendas (-) Custo Com Pessoal 

(-/+) Outras Receitas e Despesas Operacionais (-) Custo Gerais 

    (=) Clubes Sociais e Esportes Amadores 

(=) Resultado Antes das Despesas Financeiras     

    (-) Custos Operacionais 

(-/+) Receitas e Despesas Financeiras     

    (=)  Resultado Bruto 

(=) Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro     

    (-) Despesas com Pessoal 

(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social (-) Despesas Administrativas 

    (+/-) Receitas e Despesas Financeiras 

        

(=) Resultado Líquido do Período (=) Resultado Operacional 

        

      Imposto de Renda e Contribuição Social 

        

    (=) Resultado Líquido do Período 

Fonte: Elaborado Pelo Próprio Autor 
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Desta forma o objetivo da demonstração do resultado é evidenciar todas as receitas e 

despesas que foram auferidas durante do exercício financeiro, para que se possa encontrar o 

resultado financeiro, ou seja, se a empresa apresentou lucro ou prejuízo no exercício. 

 

2.2 Padronização das demonstrações contábeis 

 

Com a finalidade de se obter um melhor resultado ao analisar as demonstrações 

contábeis, é preciso que primeiramente se padronize o balanço patrimonial e a demonstração 

do resultado, para Matarazzo (2010, p.70) a padronização "consiste numa crítica às contas das 

demonstrações financeiras, bem como na transcrição delas para um modelo previamente 

definido", no qual descreve que os motivos para a padronização são: 

 

Quadro 2: Motivo para padronização das contas  

  

Motivos para padronização das contas contábeis 

Simplificação Um balanço com muitas contas dificultam a visualização do balanço como um 

todo, sendo assim realizando a simplificação conseguimos diminuir o número de 

contas para uma facilitar a análise. 

Comparabilidade Como cada empresa possui seu próprio plano de contas, não faz sentido comparar 

empresas que possui contas contábeis diferentes, por isto é preciso padronizar as 

contas para facilitar a análise.  

Adequação aos 

objetivos da análise 

Existe contas que devem ser reclassificadas como as duplicatas descontadas, onde 

contabilmente é uma dedução de duplicatas a receber, porém nada mais é do que 

um empréstimo tomado junto ao banco devido a insuficiência de recursos, sendo 

assim deve estar no passivo circulante. 

Precisão nas 

classificações de 

contas 

Normalmente se encontram em balanços e demonstrações do resultado falhas na 

classificação de contas, como empréstimos de curto prazo que estão no exigível a 

longo prazo. Se o analista conhecer os itens de manipulação e desconfiar de erro, 

deverá reclassificar estas contas. 

Descobertas de erros Quando as contas são padronizadas, é mais fácil identificar os erros, e se foram 

feitos de forma intencional. Se forem identificados deverá ser suspensa a análise 

até que as dúvidas sejam esclarecidas. 

Intimidade do 

analista com as 

Com a necessidade de se analisar cada conta do balanço patrimonial para 

conseguir dar uma melhor classificação a ela no modelo pré definido de 

Continua... 
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demonstrações 

financeiras da 

empresa: 

padronização, o analista consegue obter mais familiaridade com os números da 

empresa, e assim identificando detalhes que sem está padronização não 

conseguiria enxergar. 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010, p.71-72). 

 

As técnicas de padronização das demonstrações contábeis são de extrema importância 

para conseguir simplificar e obter uma melhor análise das contas, onde iremos transcrever os 

balanços patrimoniais e demonstrações do resultado do exercício das empresas a serem 

analisadas para um modelo pré definido. 

Segundo Silva (2010) a reclassificação tem por objetivo diminuir o número de contas 

para serem analisados e diminuir o critério usando pelas empresas para apresentação das 

demonstrações contábeis. Outro motivo da reclassificação é que as demonstrações sejam 

apresentadas de forma igual, para facilitar a análise e a visualização dos números. 

 

2.2.1 Modelo de Padronização das Demonstrações Contábeis 

 

No quadro abaixo está o modelo a ser utilizado para a padronização do Balanço Patrimonial. 

Quadro 3: Modelo Balanço Patrimonial  

1 Ativo 2 Passivo 

    

 

  

1.1 Ativo Circulante 2.1 Passivo Circulante 

1.1.1 Disponibilidades 2.1.1 Fornecedores 

1.1.2 Clientes 2.1.2 Tributos a pagar/recolher 

1.1.3 Estoques 2.1.3 Salários e Encargos Sociais 

1.1.4 Aplicações Financeiras 2.1.4 

Empréstimos e Financiamentos com Instituições 

Financeiras 

1.1.5 

Outras Contas do Ativo 

Circulante 2.1.5 Outras Contas do Passivo Circulante 

  Total do Ativo Circulante 

 

  

    

 

  

1.2 Ativo Não Circulante 2.2 Passivo Não Circulante 

1.2.1 Realizável a Longo Prazo 2.2.1 Empréstimos e Financiamentos 

1.2.2 Permanente 2.2.2 Tributos a pagar/recolher 

1.2.2.1 Investimentos 2.2.3 Outras Contas do Passivo não Circulante 

1.2.2.2 Imobilizado 

 

  

1.2.2.3 Intangível 2.3. Patrimônio Líquido 

    2.3.1 Capital Social 

    2.3.2 Lucros/Prejuízos Acumulados 

    

 

  

  Total do Ativo   Total do Passivo 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Continuação... 
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A seguir está o quadro que será utilizado para realizar a padronização da demonstração 

do resultado. 

Quadro 4: Modelo Demonstração de Resultado 

(=) Receita Operacional Bruta 

(+) Futebol Profissional 

(+) Clubes Sociais e Esportes Amadores 

(+) Receitas Patrimoniais 

(-) Tributos Incidentes sobre a receita 

    

(=) Receita Operacional Líquida 

    

(-) Custo com Pessoal 

(-) Custo Com Atividades do Futebol 

(-) Custos Gerais 

(=) Futebol Profissional 

    

(-) Custo Com Pessoal 

(-) Custo Gerais 

(=) Clubes Sociais e Esportes Amadores 

    

(-) Custos Operacionais 

    

(=)  Resultado Bruto 

    

(-) Despesas com Pessoal 

(-) Despesas Administrativas 

(+/-) Receitas e Despesas Financeiras 

    

(=) Resultado Operacional 

    

  Imposto de Renda e Contribuição Social 

    

(=) Resultado Líquido do Período 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
 

 

2.3 Análise de balanços – Análise horizontal e Análise vertical 

 

As análises vertical e horizontal no balanço patrimonial são de grande importância 

para conseguir avaliar o quanto representativo é uma conta no balanço, e também para avaliar 

sua variação durante o período analisado. Para Silva (2010, p.198) “os métodos de análise 
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vertical e horizontal prestam valiosa interpretação da estrutura e da tendência dos números de 

uma empresa.” Para conseguir se obtiver melhor resultado neste tipo de análise, as duas 

devem ser avaliadas em conjunto, de acordo com Matarazzo (2010) a análise vertical deve ser 

completada pela análise horizontal. 

Segundo Iudícibus (2007) a análise de balanço deve ser entendida dentro de sua 

possibilidade e limitações, pois ela indica problemas a serem investigados, porém pode ser 

utilizada como um poderoso “painel de controle” da administração. 

De acordo com Iudicíbus, é necessário atentar para os seguintes detalhes: 

a) Registros Contábeis da empresa devem ser sempre mantidos com esmero; 

b) Ainda que o departamento de contabilidade da empresa realiza um grande 

esforço para manter os registros de forma correta, é altamente desejável que os 

relatórios financeiros sejam auditados por auditor independente, ou pelo menos, 

tenha havido uma minuciosa revisão por parte da auditoria interna; 

c) É preciso tomar muito cuidado na utilização de valores extraídos de balanços 

iniciais e finais, principalmente na área de contas a receber e estoques, pois muitas 

vezes tais contas, nas datas de balanço não são representativas das médias reais dos 

períodos; 

d) Os Demonstrativos objetos de análise devem ser corrigidos tendo em vista as 
variações do poder aquisitivo da moeda. 

 

2.3.1 Análise Vertical 

 

Segundo Silva (2010, p.199) “o propósito da análise vertical é mostrar a participação 

relativa de cada item de uma demonstração contábil em relação a determinado referencial”, 

sendo assim será analisada o quanto a conta é representativa no grupo em que ela está 

inserida. Segundo Matarazzo (2010, p.171) “se calcula o percentual de cada conta em relação 

a um valor base”.  

Na análise vertical procura-se segundo REIS (2003, p.187) “do lado do passivo 

mostrar cada uma das fontes de recursos, e do lado do ativo, a expressão percentual de cada 

umas das aplicações de recursos efetuados pela empresa”. 

Para Iudícibus (2007) “este tipo de análise é importante para avaliar a estrutura de 

composição e itens e sua evolução no tempo. 

No quadro abaixo segue um exemplo de análise vertical, sobre o passivo de uma 

empresa: 
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Quadro 5: Modelo Demonstração de Resultado 

Nome do Grupo 
Valores em R$ Análise Vertical 

2012 2011 2012 2011 

Passivo 10000 8000  100%  100% 

Passivo Circulante 4000 4000 40,00% 50,00% 

Passivo Não Circulante 3000 2000 30,00% 25,00% 

Patrimônio líquido 3000 2000 30,00% 25,00% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Conforme o quadro 5, para realizar o cálculo da análise vertical consideramos o valor 

do passivo como conta central, e calculamos a porcentagem de cada conta em cima do 

passivo. 

 

2.3.2 Análise Horizontal 

 

A análise horizontal tem por objetivo mostrar qual foi à evolução das contas das 

demonstrações contábeis, este comparativo ser realizado através de um mesmo ano, ou pode 

ser feita historicamente, no qual será feito um comparativo entre vários anos, segundo 

Iudícibus (2007) objetivo da análise horizontal e apontar o crescimento dos itens do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis através de períodos a fim de caracterizar 

tendências; a série desenvolvida no trabalho tem característica de avaliação longitudinal, pois 

partiu do ano de 2011 até o ano de 2015. 

De acordo com Assaf Neto (2012) é uma técnica que compara valores de contas em 

diferentes exercícios sociais, REIS (2003) complementa dizendo que é uma técnica que 

consiste em comparar cada item do demonstrativo, em cada ano, com valor correspondente do 

ano anterior. 

O objetivo genérico da análise horizontal segundo Matarazzo (2010, p.176) “é mostrar 

a evolução de cada conta das demonstrações financeiras e, pela comparação entre si, permitir 

tirar conclusões sobre a evolução da empresa. 

No quadro 6 está um exemplo de análise horizontal sobre o ativo de uma empresa: 

 

Quadro 6: Análise Horizontal 

Nome do Grupo 
Valores em R$ Análise Horizontal 

2012 2011 Variação 

Ativo 10000 8000 25,00% 

Ativo Circulante 4000 3000 33,33% 

Ativo Não Circulante 6000 5000 20,00% 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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Conforme o quadro 6, a análise horizontal e feita através da variação do saldo da conta 

de um ano para o outro. 

 

2.4 Índices de liquidez 

 

De acordo com Marion (2010, p.73) “os índices de liquidez são usados para avaliar a 

capacidade de pagamento da empresa”. Através destes índices conseguimos determinar a 

saúde financeira da empresa, a capacidade de pagar suas dívidas com credores e a sua 

lucratividade. 

Para conseguir obter uma melhor análise econômico-financeira das empresas são 

aplicados os índices de liquidez, no qual segundo Assaf Neto (2010) esses índices tem são 

aplicados para obter uma melhor conclusão sobre o desempenho retrospectivo, presente e 

futuro da empresa. 

Segundo Matarazzo (2010) “índice é a relação entre contas ou grupo de contas das 

Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da situação econômica 

ou financeira de uma empresa, e permitem construir um quadro de avaliação da empresa.” 

 

2.4.1 Liquidez Corrente 

 

Segundo Silva (2010) a liquidez corrente visa demonstra o que a empresa possui de 

direitos e disponíveis realizado no curto prazo, fazendo um paralelo entre suas obrigações que 

devem ser Agar em um mesmo período. Matarazzo (2010) destaca que este índice indica o 

quanto de ativo circulante a empresa possui para cada $1 de obrigações a curto prazo. 

Este índice é a forma mais utilizada para analisar relação entre os ativos e passivos da 

empresa a curto prazo, Bruni (2010) considera que é a forma mais comum de análises a 

solvência da empresa, pois demonstra a relação entre o ativo e passivo da empresa. 

Para Iudícibus (2009) este é o melhor indicador para avaliar a saúde financeira da 

empresa, pois ele demonstra quanto a empresa possui de recurso para pagar suas dívidas a 

curto prazo. 

Para chegar ao índice de liquidez corrente, é usada a seguinte formula:  
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Fórmula 1: Índice de Liquidez Corrente 

Índice de Liquidez Corrente = 
  Ativo Circulante   

  Passivo Circulante   

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010), Silva (2010). 

 

Importante ressaltar que este índice é muito utilizado, pois caracteriza a condição da 

empresa em realizar pagamento imediatamente. Padoveze e Benedicto (2007) retratam que 

este índice tem característica transitória, ou seja, sua variação poderá ser constante, ao mesmo 

tempo em que está baixo poderá sofrer um aumento de um dia para o outro ou até de uma 

semana para outra. 

 

2.4.2 Liquidez Seca 

 

O índice de liquidez seca representa qual a capacidade que a empresa possui em quitar 

suas obrigações do curto prazo imediatamente, ou seja, não poderá ser incluído o estoque para 

esta análise, pois ele precisa ser vendido para gerar recursos à empresa. O índice de liquidez 

seca demonstra “quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada $ 1,00 de passivo 

circulante (dividas a curto prazo) Matarazzo (2010, p.107)”. 

 

Fórmula 2: Índice de Liquidez Seca 

Índice de Liquidez Seca = 
  

 

Ativo Circulante - Estoques   

  

Passivo Circulante 

   

Fonte: Adaptado de Marion (2010) 

 

Marion (2010) enfatiza que nem sempre este índice de liquidez baixo quer dizer que a 

empresa está com dificuldades financeiras, pois um exemplo é o caso de supermercados, que 

possuem a conta de estoque alto, e não possui duplicatas a receber, pois a maioria das suas 

vendas é a vista, neste caso o índice deverá ser baixo.  

De acordo com Silva (2010) este índice demonstra quanto a empresa possui de 

disponibilidade (dinheiro, depósitos bancários a vista e aplicações de liquidez imediata), 

aplicações financeiras a curto prazo e clientes para suas dívidas a curto prazo no passivo 

circulante. 
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2.4.3 Liquidez Geral 

 

A liquidez geral determina a capacidade de a empresa pagar suas dívidas se encerrar 

sua atividade naquele determinado momento, sem considerar os ativos permanentes. De 

acordo com Marion (2010) este índice “mostra a capacidade de pagamento da empresa a 

longo prazo, considerando tudo que ela converta em dinheiro (a curto e longo prazo), 

relacionando-se com tudo que já assumiu de dívida (a curto e longo prazo)”. 

De acordo com Matarazzo (2010) a liquidez geral demonstra a capacidade dos ativos 

circulantes para pagar suas dívidas, sendo assim ao aplicar a fórmula o resultado deve ser 

maior do que 1, no qual demonstrara que a empresa possui 1 real de investimentos ou recursos 

para cada 1 real de dívida. Quando este índice é menor do que 1 demonstra que os recursos 

das empresa não são suficientes para pagar suas dívidas. 

Quando abordado de forma geral este indicador irá demonstrar certa dificuldade na sua 

avaliação, pois existe dificuldade de encontrar um paralelo de avaliação, pois ele é feito de 

forma mais geral entre obrigações, bens e direitos. Com este dificuldade relatada Silva (2010, 

p.281) Diz: “se os prazos de vencimentos das obrigações forem inferiores ao de realização dos 

ativos, mesmo com um bom índice a empresa ainda corre risco de não honrar seus 

compromissos”. 

 

Fórmula 3: Índice de Liquidez Geral 

Índice de Liquidez Geral 

      

 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante   

      

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010), Marion (2010), Silva (2010) 

 

2.4.4 Liquidez Imediata 

 

Este índice mede a quantidade de obrigações de curto prazo que poderá ser quitada 

imediatamente, este indicador não costuma ser muito utilizado, pois as empresas não 

costumam deixar os caixas com valores altos. Padoveze e Benedicto (2007) relatam que é 

importante ter um controle sobre as disponibilidades que a empresa possui, variando com as 

obrigações pendentes sugerindo que o excesso de liquidez é prejudicial às instituições. 
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Fórmula 4: Índice de Liquidez Imediata 

Índice de Liquidez Imediata = 
 

 

Disponibilidade   

 

Passivo Circulante 

   
Fonte: Adaptado de Marion (2010), Assaf Neto (2010) 

 

De acordo com Marion (2010) este índice não costuma ter muita importância, pois as 

empresas possuem datas de recebimentos e data de pagamentos variáveis, sendo assim 

possuem contas que vencerão de 5 a 10 dias, como também as que vencerão daqui a 360 dias, 

que não se enquadram em disponibilidade imediata. 

Deixar recursos financeiros parado no caixa da empresa não costuma ser benéfico, 

pois está perdendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, por exemplo em rendimentos 

financeiros.  Assaf Neto (2010) explica que normalmente este índice costuma ser baixo, pois 

as empresas não costumam tem interesse em manter recursos monetários nos caixa. 

 

2.5 Índices de endividamento 

 

Os indicadores de endividamento irão demonstrar o quanto de recursos de terceiros e 

de recursos próprios foram utilizados para composição do ativo de uma empresa, os 

responsáveis pela aplicação destes recursos esperam justa remuneração pelo fornecimento 

destes fundos, o retorno deste dinheiro aplicado acontece pelo recebimento de dividendos por 

parte dos sócios ou distribuições de lucros, Silva (2010). 

Estes índices possuem a função de demonstrar o grau de endividamento da empresa 

em decorrência dos capitais investidos no patrimônio, Ribeiro (2006). Estes índices irão 

demonstrar o quanto de capital próprio e de terceiros estão investidos através dos valores 

apresentados no balanço patrimonial.  

De acordo com Marion (2010) é importante observar ao analisar o grau de 

endividamento da empresa se a empresa está utilizando o capital de terceiros investidos no 

ativo para pagar suas dívidas ou expandir seus negócios. Na primeira situação e considerado 

que a empresa está correndo um risco de falência pois não está demonstrando uma boa 

lucratividade, já na segunda situação e considerada benéfica pois demonstra que a empresa 

está em crescimento. 

 



51 

 

 

2.5.1 Participação de Capitais de Terceiros 

 

Com relação a recursos para empresa, seja de capital próprio e de terceiros, a 

participação de capital de terceiros é um índice que visa um risco, como uma dependência de 

empréstimos ou financiamentos para manter o equilíbrio na instituição. Há risco, porque nem 

sempre se endividar de forma extensa é uma boa solução, mas por outro lado tendo uma 

capacidade relevante em amortizar dívidas, pode sim ser um ponto positivo, aliás, pode até ser 

mais interessante do que uma empresa com menos endividamento, já a dependência por parte 

da empresa, é analisada quando a grande maioria das vezes possui meios de custo inferior ao 

capital próprio. Matarazzo (2010). 

De acordo com Silva (2008, p. 270 e 271) “Este índice procura identificar o percentual 

dos recursos de terceiros em relação ao patrimônio líquido, verificando o nível de 

dependência da empresa”. Quando este índice é analisado friamente, quanto maior o índice 

pior e a situação e o risco da empresa. 

Este índice possui um ponto bastante relevante que é demonstrar se o percentual de 

financiamento da empresa com seus próprios recursos. Assaf Neto (2010) explica que será 

vantajoso trabalhar com esse tipo de recurso se o lucro obtido for maior do que os recursos 

capitados com terceiros.  

 

Fórmula 5: Participação de Capital de Terceiros 

Participação de capital de terceiros = 

 

Capital de Terceiros 

 
 

 

Patrimônio Líquido 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010), Silva (2008) 

 

2.5.2 Composição do Endividamento 

 

O índice de composição de endividamento evidencia qual a composição da dívida da 

empresa, se ela é composta por dívidas de curto ou longo prazo. Segundo Matarazzo (2010) 

quanto maior for as dívidas de curto prazo pior para empresa, pois ela necessitara de captar 

recursos mais rapidamente para saldar as dívidas com credores, agora quando for dívida de 

longo prazo a empresa dispõe de tempo para captar recursos. 

Este índice visa analisar a qualidade da dívida da empresa, que normalmente em curto 

prazo é utilizada para financiar o ativo circulante da empresa, e que em longo prazo e 

 X 100 
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utilizada para financiar o ativo permanente Marion (2009). Para a empresa e sempre melhor 

possuir dividas a longo prazo, pois haverá mais tempo para captar recursos e pagar suas 

dívidas. 

Para Silva (2010, p.260) “este índice é da leitura quanto maior pior. Razão é quanto 

mais dividas para pagar a curto prazo, maior será a pressão para a empresa gerar recursos e 

honrar seus compromissos. 

 

Fórmula 6: Composição de Endividamento 

 

Composição de Endividamento = 

 

Passivo Circulante 

  

X 100 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010), Marion (2009) e Silva (2010) 

 

2.5.3 Imobilização do Patrimônio líquido 

 

O índice de imobilização do patrimônio líquido demonstra quanto do patrimônio 

líquido está aplicado no ativo permanente, de acordo com Matarazzo (2010, p.91) “o índice 

indica quanto a empresa aplico no ativo permanente para cada R$100,00 de patrimônio 

líquido. As empresas devem se planejar antes de aplicar os recursos próprios em ativo 

permanente pois irá diminuir a capacidade dos recursos a curto prazo da empresa, Matarazzo 

(2010) explica que caso a empresa aplique muito dos recursos em ativo permanente, poderá 

ocasionar o aumento da dívida com terceiros para conseguir financiar o ativo circulante. 

Para Silva (2010) cabe destacar que o índice de imobilização envolve importante 

decisões estratégicas da empresa, quanto à expansão, compra e aluguel ou leasing de 

equipamento. São investimentos que caracterizam o risco da atividade empresarial. 

Segundo Marion (2009, p.178) “O índice de imobilização dos recursos não correntes 

indica o quanto de reais a empresa aplicou no permanente (ou imobilizado) para cada R$1,00 

de exigível a longo prazo e de patrimônio líquido.” 

 

Fórmula 7: Imobilização do P.L 

Imobilização do P. L = 

 

Investimentos + Imobilizado + Intangível 

   

X 100 

Patrimônio Líquido 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010), Marion (2009) e Silva (2010) 
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2.5.4 Imobilização dos Recursos não Correntes 

 

Este índice indica o percentual dos recursos não correntes da empresa aplicado no 

ativo permanente, como normalmente os ativos permanentes possuem uma grande vida útil, 

Segundo Matarazzo (2010) para obter ativos permanentes não precisa ser necessariamente 

aplicados recursos de liquidez imediata, poderá ser feita uma dívida de longo prazo, desde que 

está de acordo com a duração do imobilizado, ou que o prazo de pagamento dê a empresa 

possibilidade de gerar recursos capazes de quitar as dívidas a longo prazo. 

Segundo Iudícibus (2007, p. 96), a empresa em franca expansão deve procurar 

financiá-la, em grande parte, com endividamento de longo prazo, de forma que, à medida que 

ela ganhe capacidade operacional adicional com a entrada em funcionamento dos novos 

equipamentos e outros recursos de produção, tenha condições de começar a amortizar suas 

dívidas.  

De acordo com Marion (2009, p.178) “o índice de imobilização dos recursos não 

correntes indica o quantos reais a empresa aplicou no permanente (ou imobilizado) para cada 

R$1,00 de exigível a longo prazo e de patrimônio líquido. 

 

Fórmula 8: Imobilização dos recursos não correntes 

 

Imobilização do P. L = 

 

 

Investimentos + Imobilizado + Intangível 
 

X 100 
Patrimônio Líquido+ Exigível a longo prazo 

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010), Marion (2009) e Iudícibus (2007). 

 

2.6 Índices de Rentabilidade 

 

As rentabilidades proporcionam visualizar o quanto renderam os investimentos 

realizados pela empresa, Conforme Matarazzo (2010) os índices presentes neste grupo 

mostram o quanto foi rentável o capital investido, e o grau de êxito da empresa a partir dos 

rendimentos do investimento realizado. 

Segundo Ribeiro (2006) os índices de rentabilidade serve para medir a capacidade 

econômica da empresa, isto é, evidenciam o grau exato econômico obtido pelo capital 

investido na empresa. São calculados com base em valores extraídos da demonstração de 

resultado do exercício e do balanço patrimonial. 
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Gitman (2004, p. 52) destaca que existem várias formas de medições de rentabilidade, 

e ele acredita que:  

Como grupo, essas medições permitem ao analista avaliar os lucros da empresa em 

relação a certo nível de vendas, a certo nível de ativos ou ao volume de capital 

investido pelos proprietários. Sem lucros, uma empresa não poderia atrair capital 

externo. Os proprietários, credores e administradores preocupam-se muito com o 

aumento do lucro, pois isso é visto como algo muito importante no mercado. 

 

2.6.1 Rentabilidade do Ativo Total 

 

Neste contexto vamos tratar dos ativos da empresa considerados base para sua 

operação. Silva (2010) afirma que a rentabilidade do ativo mostrará o quanto a instituição 

financeira atua com a operação referente aos seus bens e direitos utilizados na geração de 

riquezas. 

Já Padoveze e Benedicto (2007) destacam a importância da avaliação do seu ativo no 

cálculo do indicador, pois de forma completa esta variável implicara em verificar a média de 

ativos utilizados em proporção ao lucro líquido da empresa. 

De acordo com Marion (2010), Investimento é toda aplicação realizada pela empresa 

com o objetivo de obter o lucro (retorno). As aplicações estão evidenciadas no ativo. Assim 

temos as aplicações em disponíveis, estoques, imobilizado, investimentos etc. A combinação 

de todas essas aplicações proporcionam resultado para a empresa: lucrou ou prejuízo. 

 

Fórmula 9: Rentabilidade Total do Ativo 

Rentabilidade total do ativo = 
 

 

Lucro Líquido   

 

Ativo Total 

   

Fonte: Adaptado de Marion (2010), Silva (2010), Padoveze e Benedicto (2007). 

 

 

2.6.2 Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

 

A Rentabilidade do Patrimônio Líquido, conforme Silva (2010) indica “quanto de 

prêmio que os acionistas ou proprietários da empresa estão obtendo em relação aos seus 

investimentos no empreendimento. O lucro, portanto, é o prêmio do investidor pelo risco de 

seu negócio”. 

Este índice compara o lucro líquido do exercício e o patrimônio líquido da empresa, 

comparando o resultado do exercício com o capital próprio, assim este índice demonstra o 
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retorno sobre o patrimônio líquido proporcionado por unidade de investimento dos acionistas. 

(Matarazzo, 2010) 

De acordo com Padoveze e Benedicto (2007, p.118), “a análise de rentabilidade sob a 

ótica do acionista toma como referência o patrimônio líquido do balanço patrimonial como 

investimento do acionista. Utilizaremos para o cálculo o valor do patrimônio líquido.” 

Conforme Marion (2009) a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido pode ser 

definida como a rentabilidade do ponto de vista dos proprietários, ou seja, o poder de ganho 

(ou não) dos mesmos, já que relacionamos o lucro líquido com o patrimônio líquido onde 

estão alocados os recursos das empresas e a partir dessa análise verificar a remuneração que 

está sendo oferecida ao capital próprio. 

 

Fórmula 10: Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido =  
 

 

Lucro Líquido   

 

Patrimônio Líquido 

   

Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010), Marion (2010), Silva (2010), Padoveze e Benedicto (2007) 

 

2.6.3 Giro do Ativo 

 

Uma empresa para obter sucesso no mercado necessita de um grande volume de 

vendas, este volume está diretamente ligado ao montante que foi investido. O fato da empresa 

está vendendo muito não quer dizer que ela está sendo lucrativa, pois o seu custo de 

investimento pode ser alto, fazendo com que seu lucro diminua. Matarazzo (2010). 

Segundo Silva (2010) o giro do ativo é um dos principais indicadores da empresa, pois 

ele demonstra a relação entre o investimento realizado na empresa e as vendas que foram 

efetuados no período. Este índice consiste em mostrar quantas vezes o ativo girou no período.  

De acordo com Ribeiro (2006, p.146) “este índice evidencia a proporção existente 

entre o volume das vendas e os investimentos totais efetuados na empresa, ou seja, quanto a 

empresa vendeu para cada real investido no total”. 

O giro do ativo total demonstra o quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 

investido, no qual quanto maior der o resultado deste índice, melhor. Matarazzo (2010). 
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Fórmula 11: Giro do ativo 

Giro do ativo =  
 

 

Receita Líquida   

 

Ativo 

   
Fonte: Adaptado de Matarazzo (2010), Ribeiro (2006), Silva (2010). 

 

 

 

2.6.4 Margem Líquida 

 

As vendas de uma empresa representam a receita obtida por ela, porém não expressa o 

valor que foi de fato o lucro devido aos custos que se teve para realizar as vendas, Silva 

(2010) explica que o índice de margem líquida demonstra qual o percentual de lucro que a 

empresa está obtendo em relação ao seu faturamento. 

Este índice revela a margem de lucratividade obtida pela empresa em função do seu 

faturamento, isto é, quanto a empresa obteve de lucro líquido para cada real vendido. A 

interpretação deste índice deve ser direcionado a verificar a margem de lucro da empresa em 

relação as vendas. (RIBEIRO, 2006). 

Segundo Marion (2009, p.154) “significa quantos centavos de cada real de venda 

restaram após a dedução de todas as despesas (inclusive imposto de renda)”. Para análise 

deste índice, quanto maior índice, melhor o resultado da empresa. 

 

Fórmula 12: Margem líquida 

Margem líquida =  
 

 

Lucro Líquido do Exercício   

 

Receita líquida 

   

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2006), Marion (2009). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A função da metodologia é determinar como será conduzida a pesquisa e o que será 

feito para atingir os objetivos. Segundo Gil, (1999), “o objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”.  

A metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa é a descritiva, que, segundo Andrade 

(2002) preocupa-se em observar os fatos, registrá-los, analisá-los, e interpretá-los, lembrando 

que o pesquisador não pode interferir nestes dados.  

Em relação à pesquisa descritiva Gil (1999) afirma que “... uma de suas características 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.”, tal 

característica será aplicada nesta pesquisa através da padronização de balanços distintos e 

análise financeira das empresas. Vale ressaltar que a análise financeira é obtida através da 

aplicação de índices e das técnicas de análise horizontal e vertical. 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

O delineamento da pesquisa se trata do começo do trabalho, no qual segundo Gil 

(1999) refere-se ao planejamento da pesquisa no seu contexto mais amplo, que envolve tanto 

a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta de dados.  

Conforme Ludke e André (1986), para realizar uma pesquisa é preciso promover um 

confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e 

o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Trata-se de construir uma porção do saber. 

Nesta pesquisa analisaremos os dados dos balanços emitidos pelos clubes de futebol, 

no qual será realizada uma padronização e, em seguida, escolheremos os indicadores que 

trarão as informações necessárias para comparação dos balanços. Feito isso conseguiremos 

chegar os diagnósticos e conclusões para propor as tomadas de decisões. 

 

3.2 População e Amostra 

 

A população é entendida como um conjunto de elementos que possui características 

desejáveis para realizar um estudo, no qual trata-se de um conjunto de indivíduos ou objetos 
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apresentam semelhança determinadas características definidas para o estudo (FONSECA E 

MARTINS, 1996). 

 Após identificarmos a população do estudo iremos escolher a amostra, no qual será 

escolhida de acordo com a representatividade na população (SILVEIRA, 2004). Segundo 

Beuren (2012), as amostras, frações ou parcelas da população devem ser obtidas mediante a 

aplicação de uma técnica adequada e especifica de amostragem.  

A população que será utilizada no presente estudo, são clubes de futebol brasileiros da 

série A, a amostra trata-se de dois clubes de futebol, Atlético-MG e Corinthians, escolhidos 

de forma intencional, pois se tratam de dois times com representação em seus estados.  

 

3.3 Procedimentos Para Coleta de Evidencias 

 

A forma de pesquisa será documental, no qual se trabalha com informações que não 

receberam tratamento analítico. Segundo Marconi e Lakatos (2002), a característica da 

pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos escritos ou 

não, constituindo o que se denomina de fontes primarias.  

A pesquisa documental servira de base de sustentação para as teorias e análises 

apresentadas no trabalho. Fachin (2002) relata que a pesquisa documental será toda 

informação encontrada durante a pesquisa, além de todas as formas e situações que ajudam na 

sustentação, podendo ser documentos oficiais, não oficiais e vários tipos considerados 

documentos. 

O instrumento de coletas de dados se dará através de um levantamento das 

demonstrações financeiras dos anos de 2011 até 2015, no qual serão obtidos através dos sites 

dos próprios clubes de futebol, que foram escolhidos no processo de amostra intencional. 

 

3.4 Análise de Dados 

 

Quanto a análise de dados utilizou-se a abordagem qualitativa, pois será necessário o 

cálculo dos índices para que seja realizada a análise dos itens que compõe as demonstrações 

financeiras. Segundo Beuren (2012) neste tipo de pesquisa concebem-se análises mais 

profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado. 
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Segundo Richardson (1999, p.70) “os estudos empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 

variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais”. 

Segundo Beuren (2012) a contabilidade apesar de trabalhar intensamente com 

números, se trata de uma ciência social, o que justifica a abordagem qualitativa. 

“Na Contabilidade, é bastante comum o uso da abordagem qualitativa como 

tipologia de pesquisa. Cabe lembrar que, apesar de a Contabilidade lidar 
intensamente com números, ela é uma ciência social, e não uma ciência exata como 

alguns poderiam pensar, o que justifica a relevância do uso da abordagem 

qualitativa.” (Beuren, 2012, p. 92) 

 

Desta forma no presente estudo será utilizada a forma de pesquisa qualitativa para 

obtenção e análise de dados. 

 

3.5 Constructo da Pesquisa. 

 

O tópico constructo da pesquisa será apresentado por um quadro que indica a 

definição constitutiva dos elementos críticos dos constructos, dos principais autores sobre a 

análise das demonstrações financeiras. 

 

Quadro 7: Definição constitutiva dos elementos críticos dos constructos 

 

   Continua... 



60 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

3.6 Resumo do Desenho da Pesquisa 

 

O quadro a seguir mostra o resumo do desenho da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuação... 
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Quadro 8: Resumo do Desenho da Pesquisa 

PROBLEMA 

Como dois dos times de futebol do Brasil apresentam suas performances financeiras 

trablhando com realidades diferentes ? 

 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar a performance financeira dos clubes Atletico-MG x Corinthians no período de 2011 

a 2015. 

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1º FASE- DELINIAMENTO DA PESQUISA 

Pesquisa Descritiva, abordagem qualitativa e análise de conteúdo. 

 

 
 

2º FASE - CONSTRUCTO DA PESQUISA 

Definição constitutiva dos elementos críticos dos constructos e principais conceitos 

dos autores. 

 
 

 

 
 

 

 
                                                                                                                                           Continua... 

Padronizar e 

reclassificar as 

demonstrações 

financeiras 

dos cinco 

últimos 

exercícios 

Fazer a Análise 

Horizontal e 

Análise Vertical 

Calcular os 

índices da 

estrutura 

Financeira; 

 

Comparar os 

índices 

econômicos 

financeiros dos 

dois times 

Analisar os 

resultados 

encontrados nos 

índices 

3º FASE - PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE EVIDÊNCIAS 

Demonstrações financeiras emitidas por Atlético-MG e Corinthians de 2011 a 2015. 
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4º FASE – PESQUISA QUALITATIVA   

Cálculo dos índices para análise dos itens que compõe as demonstrações contábeis. 

 

 

5º FASE - ANÁLISE DE DADOS 

           Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS  
 

Neste capitulo é apresentado os clubes no qual o trabalho foi aplicado, bem como as 

análises de dos dados e posteriormente as considerações sobre o capitulo. 

As demonstrações contábeis foram padronizadas conforme quadro 3 e 4 que encontra-

se no presente trabalho. 

 

4.1. Clubes Objetos de Estudo 

 

O presente estudo irá padronizar e aplicar os índices nas demonstrações contábeis 

divulgadas por Atlético-MG e Corinthians, e verificar a performance financeira e econômicas 

de clubes que trabalham com realidades diferentes. 

O Clube Atlético Mineiro também denominado CAM ou GALO é um clube criado 

em 25 de março de 1908 por um grupo de estudantes que se reuniam no coreto do parque 

municipal em Belo Horizonte. Segundo o estatuto do Clube, o mesmo é classificado como 

uma associação civil de atividade pública com personalidade distinta da de seus membros, 

sem fins lucrativos. Tem por objetivo promover atividades esportivas de pelo menos três 

modalidades diferentes e de forma especial o futebol. Em pesquisa realizada pelo LANCE! 

em parceria com o Ibope, mostra que é o clube com a sexta maior torcida no Brasil com 7 

milhões de torcedores (HISTÓRIA CLUBE ATLÉTICO MINEIRO , 2014). 

 Sport Club Corinthians foi fundado em 1910 por um grupo de operários formados 

por Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Raphael Perrone, 

que se juntavam na esquina das rua José Paulino e Conêgo Martins, no bairro Bom Retiro em 

São Paulo. Em pesquisa realizada pelo LANCE! em parceria com o Ibope, mostra que é o 

clube com segunda maior torcida no Brasil com 27,3 milhões de torcedores (HISTÓRIA 

SPORT CLUB CORINTHIANS, 2014). 

 

4.2. Análise de Dados 

 

Na sequencia são apresentados os dados e a interpretação dos mesmos, utilizou-se das 

técnicas e ferramentas de análise de balanços expostas no referencial teórico. O Balanço 

Patrimonial e a Demonstração do Resultado foram padronizados conforme os quadros 3 e 4. 
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4.2.1. Padronização e Reclassificação das demonstrações financeiras dos cinco últimos 

exercícios 

 

Conforme mencionado no referencial teórico, a técnica de análise de balanço exige 

uma padronização das demonstrações contábeis e uma reclassificação de suas contas para se 

obter uma melhor resultado.  

Os valores das demonstrações de 2011, 2012, 2013 e 2014 foram atualizados 

monetariamente pela Taxa de Juros SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custodia), 

que foi de 47,42% em 2011, 35,91% em 2012, 25,60% em 2013 e 13,26% em 2014, com 

intuito de eliminar as diferenças dos valores em decorrência dos efeitos inflacionários. 

O quadro 9 apresenta a padronização do Balanço Patrimonial do Clube Atlético-MG 

no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 9: Balanço Patrimonial – Clube Atlético Mineiro 

 
                                                                                                                                              Continua... 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O quadro 10 apresenta a padronização do Balanço Patrimonial do Sport Clube 

Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 10 Balanço Patrimonial – Sport Clube Corinthians 

 
Continua... 

Continuação... 
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Fonte: Elaborado pelo Auto 

O quadro 11 apresenta a padronização da Demonstração do Resultado do Exercício do 

Clube Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 11: Demonstração do Resultado do Exercício – Atlético-MG 

 

Continuação... 

     Continua... 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

O quadro 12 apresenta a padronização da Demonstração do Resultado do Exercício do 

Sport Clube Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 12: Demonstração do Resultado do Exercício – Corinthians 

Continua... 

 

    Continuação... 
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Continuação 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.2.2. Análise Vertical e Horizontal 

 

Neste Tópico serão apresentados às análises horizontal e vertical das demonstrações 

contábeis dos clubes Atlético-MG e Corinthians entre 2011 a 2015. 

 

4.2.2.1. Análise Vertical 

 

Através da Análise Vertical é possível identificar o percentual que uma determinada 

conta contábil representa em relação ao total do ativo, passivo, ou com relação ao total da 

receita no caso da DR. 

 

a) Atlético-MG  

O quadro 13 apresenta os resultados encontrados na Análise Vertical do Ativo do 

Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 13: Análise Vertical do Ativo Atlético-MG 

Ano Ativo Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente 

2015 4,06% 7,97% 87,97% 

2014 2,55% 6,92% 90,53% 

2013 12,59% 1,02% 86,38% 

2012 2,56% 2,80% 94,64% 

2011 3,05% 1,87% 95,08% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 



69 

 

 

A Análise Vertical do Ativo aponta que o circulante se manteve estável entre os anos 

de 2011 e 2012, entretanto em 2013 houve um aumento chegando a representar 12,59% do 

Ativo Total, este aumento ocorreu em função do aumento da conta clientes que era de 

R$9.258.632,00 em 2012 e chegou a R$116.173.282 em 2013. Entre 2013 e 2015 ocorreu 

uma queda de 8,53%, esta diminuição fez com que o Ativo Circulante representasse 4,06% do 

Ativo Total. 

O valor representado pelo Ativo Realizável a Longo Prazo apresentou um aumento de 

6,10% entre 2011 e 2015 chegando a 7,97% em 2015, seu maior valor no período analisado. 

Esta variação ocorreu em função do aumento do saldo da conta Realizável a Longo Prazo em 

R$41.708.820,00 e diminuição do saldo das contas presentes no ativo permanente em 

R$307.577.783,00. 

Os percentuais do Ativo Permanente apresentaram oscilação negativa, devido à 

diminuição do saldo da mesma que era de R$981.505.779,00 em 2011 e passou para 

R$673.927.996,00 em 2015, representando 87,97% do Ativo Total. 

O quadro 14 apresenta os resultados encontrados na Análise Vertical do Passivo do 

Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 14: Análise Vertical do Passivo Atlético-MG 

Ano Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimônio Social 

2015 22,38% 54,46% 23,16% 

2014 23,91% 50,28% 25,81% 

2013 23,14% 46,10% 30,76% 

2012 10,99% 52,10% 36,91% 

2011 16,18% 41,23% 42,58% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O Passivo Circulante que em 2011 representava 16,18% aumentou para 23,16% em 

2015, o que demonstra uma variação de 19,42% durante os 5 anos, este aumento ocorreu 

devido ao aumento do grupo Outras Contas do Passivo Circulante.  

Quanto ao Passivo Não Circulante, entre 2011 e 2015 ocorreu um aumento em todos 

os anos, este aumento ocorreu devido à diminuição da representatividade do Patrimônio 

Social no grupo do Passivo, devido à diminuição do saldo da mesma. O percentual 

apresentando em 2015 foi de 54,46%. 

A conta Patrimônio Social apresentou variação negativa em todos os anos analisados, 

passando de 42,58% em 2011 para 23,16% em 2015. Esta variação ocorreu em função dos 
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prejuízos acumulados nos anos anteriores, que afetou diretamente o saldo da conta, que era de 

R$439.613.973,00 em 2011 e passou para R$177.403.367,00. 

O quadro 15 apresenta os resultados encontrados na Análise Vertical da DR do 

Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 15: Análise Vertical da Demonstração do Resultado Atlético-MG 

Ano CT Operacionais Resultado Bruto Desp. Operacionais Resultado Operacional 

2015 -73% 27% -32,00% -5% 

2014 -115% -15% -16,00% -31% 

2013 -71% 29% -39,00% -10% 

2012 -87% 13% -35,00% -22% 

2011 -102% -2% -36,00% -37% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Realizando a Análise Vertical da Demonstração do Resultado, verifica-se que com 

exceção das despesas operacionais, nenhum dos valores encontrados apresentam estabilidade 

devido a constante variação da Receita Operacional Líquida e também dos Custos e Despesas 

Operacionais entre 2011 e 2015. Contudo um ponto relevante a ser observado é que entre os 

períodos analisado o resultado operacional apresentou uma melhora, que passou de 37% 

negativo para 5% negativo, esta variação ocorreu em função do aumento da Receita 

Operacional Líquida, que era de R$142.640.732,00 em 2011 e chegou a R$242.140.345,00 

em 2015. 

 

b) Corinthians 

 

O quadro 16 apresenta os resultados encontrados na Análise Vertical do Ativo do 

Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 16: Análise Vertical do Ativo Corinthians 

Ano Ativo Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente 

2015 16,40% 58,86% 24,74% 

2014 13,74% 55,12% 31,15% 

2013 18,77% 60,19% 21,04% 

2012 17,64% 64,27% 18,09% 

2011 24,94% 42,53% 32,53% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A Análise Vertical do Ativo aponta que o circulante apresentou uma redução entre os 

anos de 2011 e 2015, esta redução ocorreu em função da redução da conta clientes, que era de 
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R$249.865.051,00 em 2011 e chegou a R$200.946.000,00 em 2015. Esta diminuição fez com 

que o Ativo Circulante representa-se 16,40% do Ativo Total. 

O valor representado pelo Ativo Realizável a Longo Prazo apresentou um aumento de 

21,74% entre 2011 e 2012 chegando a 64,27% em 2012, seu maior valor no período 

analisado. Esta variação ocorreu em decorrência do aumento do saldo em R$742.723.900,00. 

Entre 2013 e 2015 a representatividade do Ativo Realizável a Longo Prazo diminuiu 4,59%, 

chegando a 58,86% devido a diminuição do saldo da conta, que era de R$968.417.013,00 em 

2013 e passou a ser de R$795.607.000,00 em 2015, entretanto esta variação não foi maior 

pois no mesmo período o Saldo do Ativo Permanente apresentou variação positiva. 

Os percentuais do Ativo Permanente apresentaram oscilações negativas entre 2011 e 

2015, devido à diminuição do saldo da mesma, que era de R$362.386.582,00 em 2011 e 

passou para R$334.461.00,00 em 2015 representado 24,74% do Ativo Total. 

O Quadro 17 apresenta os resultados encontrados na Análise Vertical do Passivo do 

Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 17: Análise Vertical do Passivo Corinthians 

Ano Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimônio Social 

2015 29,09% 79,66% -8,75% 

2014 27,07% 74,81% -1,88% 

2013 23,93% 70,14% 5,93% 

2012 28,64% 65,98% 5,38% 

2011 38,28% 52,81% 8,91% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

O Passivo Circulante que em 2011 representava 38,28% diminui para 29,09% em 

2015, o que demonstra uma variação de 9,19% durante os 5 anos, esta variação ocorreu 

devido a diminuição do saldo do grupo em R$33.284.642,00 e também em decorrência do 

aumento do grupo Passivo não Circulante. 

Quanto ao Passivo Não Circulante, entre 2011 e 2015 ocorreu um aumento em todos 

os anos, este aumento ocorreu devido à diminuição da representatividade do Patrimônio 

Social no grupo do Passivo, devido à diminuição do saldo da mesma em 79,66%. 

A conta Patrimônio Social apresentou variação negativa em todos os anos analisados, 

passando de 8,91% em 2011 para 8,75% negativo em 2015. Esta variação ocorreu em função 

dos prejuízos acumulados nos anos anteriores, que afetou diretamente o saldo da conta, que 

era de R$99.259.944,00 em 2011 e passou para R$118.212.000,00 negativo em 2015. 

O Quadro 18 apresenta os resultados encontrados na Análise Vertical da DR do 

Corinthians no período de 2011 a 2015. 
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Quadro 18: Análise Vertical da Demonstração do Resultado Corinthians 

Ano CT Operacionais Resultado Bruto Desp. Operacionais Resultado Operacional 

2015 -65% 35% -70,00% -35% 

2014 -69% 31% -70,00% -40,00% 

2013 -56% 44% -44,00% 0,00% 

2012 -49% 51% -49,00% 2,00% 

2011 -54% 46% -44,00% 2,00% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

4.2.2.2. Análise Horizontal 

A Análise Horizontal das demonstrações contábeis é a variação que ocorre em cada 

conta contábil em relação ao ano anterior ou a um ano base. 

 

a) Atlético-MG 

O Quadro 19 apresenta os resultados encontrados na Análise Horizontal do Ativo do 

Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 19: Análise Horizontal do Ativo Atlético-MG 

Ano Ativo Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente 

2014/2015 43,19% 3,67% -12,58% 

2013/2014 -82,56% 480,85% -9,86% 

2012/2013 399,08% -62,89% -7,40% 

2011/2012 -20,65% 41,25% 5,90% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Análise Horizontal do Ativo Circulante apresentou queda em 2012 de 20,65%, e um 

aumento de 399,08% em 2013, o aumento da conta clientes em 1154,76% influenciou 

diretamente no resultado encontrado. Já em 2014 ocorreu a redução em 82,56% devido a 

diminuição da conta clientes ocasionadas pelo recebimento dos mesmos. O crescimento do 

circulante em 2015 de 43,19% teve influencia significativa do aumento da conta 

Disponibilidades em 253%. 

Quanto ao realizável a longo prazo houve uma oscilação em todos os anos, entre 2013 

e 2014 ocorreu a maior variação, chegando a 480,85%, devido ao aumento dos depósitos 

judiciais em R$44.234.787,00. Em 2015 o índice apresentou-se estável, com uma variação de 

apenas 3,67%. 
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O Ativo Permanente com exceção de 2012 apresentou variação negativa em todos os 

anos, devido à diminuição do saldo das contas presente neste grupo. Esta diminuição ocorreu 

em função da depreciação acumulada, que foi maior do que a aquisição de novos ativos 

permanentes. 

O Quadro 20 apresenta os resultados encontrados na Análise Horizontal do Passivo do 

Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 20: Análise Horizontal do Passivo Atlético-MG  

Ano Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimônio Social 

2014/2015 -15,79% -2,55% 19,27% 

2013/2014 -11,11% -6,19% -27,84% 

2012/2013 113,53% -10,23% -15,45% 

2011/2012 -35,78% 19,44% -18,07% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O Passivo Circulante teve queda de 35,78% em 2012 e em 2013 um aumento de 

113,53%, um dos fatores que influenciaram esta variação foi o aumento de R$33.952.801,00 

da conta Exibilidades Com Atletas, e também da conta empréstimos em R$18.733.498,00. 

Nos anos de 2014 e 2015 o passivo apresentou redução de 11,11% e 15,79% respectivamente, 

devido a diminuição dos empréstimos e financiamentos a curto prazo e também dos tributos a 

pagar/recolher.   

A conta Passivo Não Circulante apresentou variação positiva apenas em 2012 de 

19,44% em função do aumento da conta tributos a pagar/recolher em 38,42%. Nos anos 

seguintes este grupo apresentou variação negativa devido redução de suas dividas a longo 

prazo. 

O Patrimônio Social apresentou variação negativa em todos os anos, em função dos 

prejuízos acumulados no período de 2012 a 2015. 

O Quadro 21 apresenta os resultados encontrados na Análise Horizontal da 

Demonstração do Resultado do Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 21: Análise Horizontal da Demonstração do Resultado Atlético-MG 

Ano 
Receita 

Líquida 
CT Operacionais Desp. Operacionais Resultado Operacional 

2014/2015 23,04% -21,74% 148,96% -15,30% 

2013/2014 -28,28% 16,15% -71,32% -37,28% 

2012/2013 31,47% 7,75% 47,61% 112,74% 

2011/2012 46,32% 24,67% 43,43% -80,22% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O grupo de receita líquida apresentou variação positiva entre 2011 e 2015, que era de 

R$142.640.732,00 em 2011 e chegou a R$242.140.345,00 em 2015. Contudo deve-se 

ressaltar que em 2014 a receita líquida apresentou redução de 28,28%. Mesmo com esta 

redução, se comparamos com o valor da receita em 2011, o resultado continuara apresentado 

variação positiva. 

Já os custos operacionais apresentaram variação positiva entre 2012 e 2014, porém em 

2015 houve uma redução de 21,74% em função da diminuição do saldo do grupo Custo com 

Atividade do Futebol em R$42.386.198,00. 

Quanto as Despesas Operacionais, foi o grupo que apresentou as maiores 

particularidades no período analisado. Entre 2012 e 2013 ocorreu um aumento no grupo 

devido às atualizações dos valores dos tributos e também dos juros. Já em 2014 houve uma 

diminuição de 71,32% nas despesas operacionais, devido ao perdão de multa e juros de 

R$78.377.162,00 que foi considerado como receita da Demonstração do Resultado.  

Quanto a 2015 em relação a 2014 o grupo apresentou uma variação de 148,96%, 

devido ao fato que os valores de perdões de multa e juros foram de R$26.914.369,00, valor 

R$51.462.793,00 inferior ao ano anterior. Outro ponto relevante que influenciou o aumento 

das Despesas Operacionais foi o grupo Variação Cambial, que apresentou o saldo de 

R$17.797.716,00. 

O Resultado Operacional manteve-se instável no período analisado, por mais que as 

receitas aumentaram proporcionalmente os custos e as despesas. Comparando-se o Resultado 

Operacional entre 2011 e 2015 é possível observar uma evolução significativa no resultado 

mesmo apresentando prejuízos, que foi de R$53.280.671,00 em 2011 e chegou a 

R$11.908.723,00 em 2015. 

 

b) Corinthians 

O quadro 22 apresenta os resultados encontrados na Análise Horizontal do Ativo do 

Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 22: Análise Horizontal do Ativo Corinthians 

Ano Ativo Circulante Realizável a Longo Prazo Permanente 

2014/2015 26,57% 13,23% -15,76% 

2013/2014 -42,01% -27,45% 17,27% 

2012/2013 -9,58% -20,40% -1,12% 

2011/2012 20,16% 156,72% -5,51% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A Análise Horizontal do Ativo Circulante apresentou um aumento em 2012 de 

20,16%, devido ao aumento de R$30.249.380,00 no grupo disponibilidades. Nos anos de 

2013 e 2014 ocorreu uma variação negativa do grupo, devido à diminuição da conta 

disponibilidades 82% e 95% respectivamente. Também em 2014, houve uma redução na 

conta Clientes de 42,21%, ocasionadas pelo recebimento dos mesmos, influenciando no 

resultado encontrado. Já em 2015 ocorreu um crescimento no circulante devido ao aumento 

das contas de disponibilidades que cresceu em 154% e na conta de clientes que ampliou 

35,37%.  

Quanto ao realizável a longo prazo houve um aumento entre os anos de 2011 e 2012, 

esse aumento foi de 156,72% devido ao crescimento das contas a receber e dos direitos para 

negociação. Já em 2013 ocorreu uma diminuição de 20,40%, devido a redução do contas a 

receber. Nos anos de 2014 e 2015, não foi evidenciado uma variação relevante. 

O Ativo Permanente apresentou variações em todos os anos. Em 2012 houve 

diminuição de 5,51% devido a redução das contas presente neste grupo. Esta diminuição 

ocorreu em função da depreciação acumulada, que foi maior do que a aquisição de novos 

ativos permanentes. Em 2013 ocorreu uma variação negativa, de 1,12%. Em 2014 devido ao 

aumento do intangível, ocorreu uma oscilação positiva nesta conta que passou de 

R$70.146.585,00 para R$ 199.964.197,00, obtendo uma variação de 17,27%. Já em 2015 os 

índices caíram, passando para 15,76% negativos. 

O Quadro 23 apresenta os resultados encontrados na Análise Horizontal do Passivo do 

Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 23: Análise Horizontal do Passivo Corinthians 

Ano Passivo Circulante Passivo Não Circulante Patrimônio Social 

2014/2015 13,96% 12,90% 394,03% 

2013/2014 -10,40% -15,49% -125,10% 

2012/2013 -28,98% -9,65% -6,33% 

2011/2012 27,13% 112,25% 2,52% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

No Passivo Circulante ocorreu variação positiva de 27,13% em 2012 devido ao 

aumento de tributos e salários em 31,52% e 63,39% respectivamente. Já em 2013 ocorreu 

uma queda e passou para 28,98% negativos devido a uma diminuição de R$162.153.164,40 

da conta Salários e Encargos Sociais, e também da conta tributos em R$7.328.168,00. De 

2013 para 2014 houve uma variação negativa de 10,40%. No ano de 2015 ocorreu um 
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aumento no passivo chegando a 13,96%, por causa do aumento das contas: Empréstimos e 

Financiamentos, Tributos Parcelados e Receitas a Realizar. 

Com exceção de 2012, o Patrimônio Social apresentou variação negativa em todos os 

anos, em função dos prejuízos acumulados entre 2013 e 2015. 

O Quadro 24 apresenta os resultados encontrados na Análise Horizontal da 

Demonstração do Resultado do Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 24: Análise Horizontal da Demonstração de Resultado Corinthians 

Ano Receita Líquida CT Operacionais Desp. Operacionais Resultado Operacional 

2014/2015 1,30% -4,88% 0,08% -11,64% 

2013/2014 -27,02% -9,79% 17,72% -8710,41% 

2012/2013 -17,93% -5,24% -27,29% -87,54% 

2011/2012 11,88% 0,61% 24,84% 30,64% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A Análise Horizontal da Receita Líquida apresentou variação positiva em 2012 de 

11,88% devido ao aumento da Receita com Direitos de Transmissão. Em 2013 ocorreu a 

redução de 17,93% da receita líquida, em função da Redução de R$51.238.000,00 com os 

Direitos de Transmissão. No ano de 2014 o índice novamente apresentou variação negativa, 

entretanto diferentemente dos anos anteriores, esta redução foi ocasionada pela queda da 

Receita de Arrecadação de Jogos, que era de R$32.075.000,00 em 2013 e foi de 

R$6.911.000,00 em 2014. Já em 2015 a Receita Líquida cresceu 1,30%, devido ao aumento 

dos Direitos de Transmissão e também de premiações, programa fiel torcedor e também das 

receitas no segmento clube social e esportes amadores. 

Os Custos Operacionais apresentaram variação positiva irrelevante em 2012 de 0,61%, 

entretanto entre 2013 e 2015 houve uma redução de 5,24% e 9,79% e 4,88% respectivamente. 

Esta redução deve-se ao fato de ter ocorrido redução em seus custos do Futebol Profissional, e 

também dos custos do futebol amador.  

Quanto as Despesas Operacionais em 2012 ocorreu o aumento de 59,18% devido ao 

aumento de todas as contas presentes no neste grupo. Já em 2013 houve uma diminuição de 

84,96% em função da redução das despesas financeiras líquidas em R$39.914.000,00. Quanto 

a 2014 ocorreu uma variação positiva de 504,69% devido ao aumento de R$50.655.957,00 

das Receitas e Despesas Financeiras. Em 2015 todas as contas no grupo continuaram 

crescendo, o que ocasionou um aumento das Despesas Operacionais em 20,09%. 

O Resultado Operacional apresentou variação negativa em todo período analisado, 

com destaque para 2014, ano em que a variação apresentou o resultado impressionante de 
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8.710,41%. Isto ocorreu em função da diminuição da Receita em R$90.447.784,00 e do 

aumento das despesas financeiras em 504,69%. Se comparamos o Resultado Operacional 

entre 2011 e 2015 é possível observar uma redução das receitas, e em contra partida os custos 

e despesas se mantiveram estáveis, este fato fez com que os prejuízos de 2014 e 2015 

chegassem a R$109.877.470,00 e R$97.084.000,00 respectivamente. 

 

4.2.3. Calculo dos índices de estrutura financeira 

 

Nesta seção demonstra-se o resultado dos índices de liquidez, endividamento e 

rentabilidade dos dois clubes que compõe a amostra deste estudo.  

 

4.2.3.1. Liquidez Corrente 

 

O índice de liquidez corrente demonstra a capacidade de pagamento dos clubes em 

relação às dividas de curto prazo, ou seja, pega-se o total do ativo que representa o potencial 

de recursos que a empresa dispõe, divido pelo total do passivo circulante que representa suas 

dividas de curto prazo.  

 

a) Atlético-MG 

O quadro 25 apresenta os resultados do indicador de Liquidez Corrente do Atlético-

MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 25: Liquidez Corrente Atlético-MG 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O índice de liquidez corrente do Atlético-MG apresentou um aumento de 0,19 para 

0,23 entre 2011 e 2012, variação que ocorreu em função da redução em seu passivo 

circulante. Em 2013 com relação ao ano de 2012 houve um aumento de 0,31 pontos devido ao 

aumento do valor disponível no ativo circulante que passou de R$24.977.402,00 para 

R$124.657.284,00, variação que ocorreu em função do aumento da conta clientes.  
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Já em 2013 para 2014 aconteceu uma redução no grupo ativo circulante, que afetou 

diretamente o índice de liquidez que chegou a 0,11 o valor mais baixo atingido nos anos 

analisados. Em 2015 o índice retomou um crescimento em relação a 2014, e atingiu 0,18 

pontos. 

De forma geral, de 2011 a 2015 os índices de liquidez corrente tiveram uma variação 

baixa, em 2011 o índice era R$0,19 e em 2015 R$0,18, entretanto nenhum dos índices atingiu 

R$1,00, ou seja, o Atlético-MG não conseguiria cumprir com suas obrigações de curto prazo. 

Assim o Clube Atlético-MG está faltando em media R$0,80 para cumprir suas obrigações de 

curto prazo. 

 

b) Corinthians 

O quadro 26 apresenta os resultados do indicador de liquidez corrente do Corinthians 

no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 26: Liquidez Corrente Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A liquidez corrente do Corinthians apresentou uma redução entre os anos de 2011 e 

2012 de 0,03 pontos. Já em 2013 o índice apresentou o melhor resultado do período analisado 

chegando aos 0,78 pontos, devido à redução do seu passivo circulante que era de 

R$542.184.890,00 em 2012 e chegou a R$385.069.573,00 em 2013. Contudo em 2014 o 

índice atingiu seu pior resultado 0,51 pontos, essa piora ocorreu em função da diminuição do 

grupo ativo circulante em R$126.833.267,00.  

Entre 2014 e 2015 constatou-se um aumento no ativo circulante de R$46.526.852,00 , 

fato que influenciou no aumento do índice em 0,05 pontos.  

Entende-se que no período analisado entre 2011 a 2015, a empresa perdeu a 

capacidade de pagamento de suas dividas devido a redução do índice, que em 2011 era de 

0,65 e em 2015 chegou a 0,56 pontos. Desta forma o Corinthians não conseguiria pagar todas 

suas dividas de curto prazo. 
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c) Análise Liquidez Corrente - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Liquidez Corrente dos dois clubes que compõem a amostra 

deste estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 1 comparando os resultados obtidos.  

 

Gráfico 1: Análise Liquidez Corrente – Atlético-MG x Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Comparando os dois clubes, conclui-se que o Corinthians possui uma melhor 

capacidade de saldar suas dividas a curto prazo, entretanto como nenhum dos dois atingiram o 

índice maior do que R$1,00, ou seja, não conseguiriam cumprir com suas obrigações de curto 

prazo. 

 

4.2.3.2. Liquidez Seca 

 

O índice de Liquidez Seca demonstra a capacidade que a empresa possui para pagar 

suas dividas em curto prazo, a formula utilizada para calculo do índice é o total do ativo que 

representa o potencial de recursos que a empresa dispõe menos os estoques, divido pelo total 

do passivo circulante que representa suas dividas de curto prazo. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 27 apresenta os resultados do indicador de Liquidez Seca do Atlético-MG no 

período de 2011 a 2015. 
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 Quadro 27: Liquidez Seca Atlético-MG 

Fonte: Dados da pesquisa 

Pelos resultados contidos no quadro 27 percebe-se que não houve variação dos índices 

de Liquidez Corrente e Liquidez Seca, devido ao fato que os estoques presentes nas 

demonstrações contábeis não possui um valor relevante no grupo de contas do Ativo 

Circulante. 

 

b) Corinthians 

O quadro 28 apresenta os resultados do indicador de Liquidez Seca do Corinthians no 

período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 28: Liquidez Seca Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico de índice de Liquidez Seca percebe-se, que o saldo da conta 

estoques apresenta um valor irrelevante em relação ao saldo do grupo de contas do ativo 

circulante, desta forma mesmo excluindo o saldo para análise, não houve alteração nos índices 

em relação ao índice de liquidez corrente. 

 

c) Análise Liquidez Seca - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Liquidez Seca dos dois clubes que compõem a amostra deste 

estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 2 comparando os resultados obtidos. 
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Gráfico 2: Análise Liquidez Seca – Atlético-MG x Corinthians 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando o gráfico de índice de Liquidez Seca, percebe-se que não há variação em 

relação ao resultado obtido no índice de liquidez corrente, desta forma o Corinthians continua 

apresentando um melhor resultado em relação ao Atlético-MG. 

 

4.2.3.3. Liquidez Geral 

 

O índice de Liquidez Geral determina a capacidade de pagamento dos clubes em 

relação as suas dividas de curto e longo prazo, ou seja, pega-se o Ativo Total que representa 

todos os bens e direitos do clube, dividido pelo passivo total que demonstra todas as 

obrigações do clube com terceiros. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 29 apresenta os resultados do indicador de Liquidez Geral do Atlético-MG 

no período de 2011 a 2015 

 

 Quadro 29: Liquidez Geral Atlético-MG 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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No período analisado entre 2011 e 2012 o Atlético-MG apresentou uma piora de 0,01 

no índice de liquidez seca. Já em 2013 o índice apresentou seu melhor desempenho, subindo 

para 0,20 pontos. Este aumento ocorreu em função do aumento da conta clientes presente do 

grupo do Ativo Circulante, que era de R$9.258.632,00 em 2012 e aumentou para 

R$116.173.282,00 em 2013. Em 2014 verificou-se uma redução do índice para 0,13 devido a 

redução a conta clientes em R$54.161.447,00. Já em 2015 constatou-se uma variação positiva 

do índice atingindo 0,16 pontos. 

Mesmo com o aumento do índice de liquidez geral no período analisado, em nenhum 

dos anos apresentou um resultado satisfatório, demonstrando que em nenhum momento o 

clube conseguiria honrar todas as suas dividas. 

 

b) Corinthians 

O quadro 30 apresenta os resultados do indicador de Liquidez Geral do Corinthians no 

período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 30: Liquidez Geral Corinthians 

Fonte: Dados da pesquisa 

Constatou-se que entre 2011 e 2012 o índice obteve uma melhora, apresentando seu 

melhor desempenho (0,87), esta evolução aconteceu em decorrência do aumento do grupo 

realizável a longo prazo em R$798.742.053,00, porém o índice não atingiu um melhor 

resultado pois os grupos do passivo apresentaram um aumento de R$1.014.971.367,00 em 

2011 para R$1.791.233.764,00 em 2012. Entre 2013 e 2014 constatou-se um declínio no 

índice chegando a 0,68 pontos, o pior resultado entre os períodos analisados, a diminuição 

deste índice ocorreu em função da redução do grupo ativo realizável a longo prazo em  

R$265.795.813,00. Já em 2015 o índice apresentou crescimento de 0,01 pontos.  

Conforme análise, e percebr-se que entre os períodos analisados o Corinthians 

apresentou uma redução na capacidade de pagamento de suas dividas a curto prazo, mesmo 
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em 2013 quando o índice atingiu seu melhor resultado (0,83), não conseguiria honrar todas as 

suas divida tanto de curto e longo prazo. 

 

c) Análise Liquidez Geral - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Liquidez Geral dos dois clubes que compõem a amostra deste 

estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 3 comparando os resultados obtidos. 

 

Gráfico 3: Análise Liquidez Geral – Atlético-MG x Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando o gráfico percebe-se um melhor resultado no índice de Liquidez Geral 

Corinthians em relação ao Atlético-MG, indicando que o Corinthians possui uma capacidade 

maior de honrar suas dividas, mesmo com a evolução do Atlético e retrocesso do Corinthians 

no período entre 2011 e 2015. 

 

4.2.3.4. Liquidez Imediata 

 

O Índice de Liquidez Imediata mede a quantidade de obrigações de curto prazo que os 

clubes poderão quitar imediatamente, ou seja, pega-se o grupo disponível que demonstra os 

valores que podem ser convertidos em dinheiro imediatamente, divido pelo total do passivo 

circulante que representa suas dividas de curto prazo. 
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a) Atlético-MG 

O quadro 31 apresenta os resultados do indicador de Liquidez Imediata do Atlético-

MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 31: Liquidez Imediata Atlético-MG 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O índice de liquidez imediata apresentou uma melhora de 0,09 pontos entre 2011 e 

2012 atingindo seu melhor resultado no período analisado, esta variação deve-se ao aumento 

das disponibilidades em R$8.161.928,00 entre 2011 e 2012, outro fato que influenciou na 

melhora do índice foi a diminuição do grupo passivo circulante em R$59.775.413,00. Em 

2013 e 2014 o índice apresentou seu pior resultado, chegando a 0,02 pontos, devido à 

diminuição do grupo disponibilidades e aumento do grupo passivo circulante.  Em 2015 o 

índice apresentou um crescimento, chegando aos 0,08 pontos. 

Entre 2011 e 2015 o Atlético-MG apresentou um índice insatisfatório de liquidez 

imediata, indicando que o clube não conseguiria quitas todas as suas dividas de curto prazo 

com as disponibilidades. 

 

b) Corinthians 

O quadro 32 apresenta os resultados do indicador de liquidez Imediata do Corinthians 

no período de 2011 a 2015. 

 

 

Quadro 32: Liquidez Imediata Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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No período entre 2011 e 2012 o índice de Liquidez Imediata do Corinthians 

apresentou um aumento de 0,06 pontos chegando ao seu melhor resultado (0,07) entre os anos 

analisados. Este aumento ocorreu em função do aumento do grupo disponibilidades, que era 

de R$5.901.082,00 em 2011 e chegou a R$36.150.462,00 em 2012. Entre 2013 e 2015 o 

índice apresentou uma redução de 0,07, chegando a 0,00 pontos em 2015, essa redução 

ocorreu devido à diminuição das disponibilidades em R$35.398.462,00. 

Desta forma, o Corinthians apresentou um índice de liquidez menor que 1, ou seja, não 

conseguiria honrar todas as suas dividas de curto prazo. 

 

c) Análise Liquidez Imediata - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Liquidez Imediata dos dois clubes que compõem a amostra 

deste estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 4 comparando os resultados obtidos. 

 

Gráfico 4: Análise Liquidez Imediata – Atlético-MG x Corinthians 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando o gráfico percebe-se que nenhum dos clubes obtiveram resultados 

satisfatórios entre 2011 e 2015. Entretanto os gráficos indicam que o Atlético-MG possui uma 

capacidade um melhor para quitar suas obrigações a curto prazo imediatamente. 
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4.2.3.5. Participação de Capital de Terceiros 

 

O Índice de Participação do Capital de Terceiros é um indicador de dependência de 

capital de terceiros por parte da empresa, a formula utilizada para o calculo do índice é 

passivo circulante que representa as dividas de curto prazo, mais o passivo exigível a longo 

prazo que representa suas dividas a longo prazo, divido Patrimônio Social que é composto 

pelo valor dos bens ou dinheiro que os sócios contribuem para o clube sem direito a 

devolução. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 33 apresenta os resultados do indicador de Participação do Capital de 

Terceiros do Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 33: Participação do Capital de Terceiros Atlético-MG 

Fonte: Dados da pesquisa 

No período entre 2011 até 2015, percebe-se uma redução do Patrimônio Social em 

R$262.210.606,00, esta redução ocorreu em função dos prejuízos acumulados em todos estes 

anos, o que impactou diretamente no resultado dos índices. Tomando como partida 2011 até 

2015 houve um aumento na necessidade de capital de terceiros de 96,47 pontos.  

Analisando os resultados encontrados pelos índices até 2015, para cada R$100,00 de 

capital próprio, o clube utilizada R$170,26 de recursos de terceiros. 

 

b) Corinthians 

O quadro 34 apresenta os resultados do indicador de Participação do Capital de 

Terceiros do Corinthians no período de 2011 a 2015. 
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Quadro 34: Participação do Capital de Terceiros Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Realizando a análise entre os anos de 2011 a 2015, percebe-se um aumento de 809,30 

pontos no índice de participação do Capital de terceiros. Verificou-se que este aumento foi 

provocado em decorrência dos prejuízos acumulados nos anos anteriores, este fato fez com 

que o Patrimônio Social diminui-se R$217.471.944,00, ocorrendo a inversão do mesmo. 

 

c) Análise Participação do Capital de Terceiros - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Participação do Capital de Terceiros dos dois clubes que 

compõem a amostra deste estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 5 comparando os resultados 

obtidos 

Gráfico 5: Análise Participação Capital de Terceiros – Atlético-MG x Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Analisando o gráfico percebe-se um aumento em todos os anos no índice de 

participação de capital de terceiros. Comparando os resultados obtidos entre os dois clubes, 

percebe-se que o Atlético-MG possui uma menor dependência em relação ao capital de 

terceiros em relação o Corinthians.  

 

4.2.3.6. Composição Endividamento 

 

O índice de composição do endividamento evidencia qual a composição da divida dos 

clubes, se ela e composta por dividas de curto ou longo prazo, ou seja, utiliza-se o passivo 

circulante que representa suas dividas de curto prazo, dividido pelo passivo total que 

demonstra todas as obrigações do clube com terceiros. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 35 apresenta os resultados do indicador de Composição de Endividamento 

do Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 35: Composição Endividamento Atlético-MG 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O índice de Composição do Endividamento a curto prazo apresentou uma redução de 

28,19 para 17,43 entre 2011 e 2012, esta redução ocorreu em função da diminuição da conta 

tributos a pagar presente no Curto Prazo em R$46.982.413,00. Entretanto em 2013 esta 

mesma conta apresentou um aumento, chegando a R$33.565.555,00, o que provocou um 

aumento do índice para 33,42 pontos, o pior entre os períodos analisados.  

 Entre os anos de 2014 e 2015 o saldo da conta tributos a pagar apresentou uma 

diminuição chegando R$4.264.663,00 em 2015, contudo mesmo com a diminuição o índice 

continuou estável, devido a pouca variação das contas que compõe o passivo circulante e o 

passivo não circulante. 
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Analisando os índices, é possível afirmar que a Composição de liquidez corrente teve 

uma baixa variação, em 2011 o índice apresenta 28,19 e em 2015 apresentou 29,13, ou seja, 

para cada R$100, R$29,13 faz parte do passivo circulante. 

 

b) Corinthians 

O quadro 36 apresenta os resultados do indicador de Composição de Endividamento 

do Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 36: Composição Endividamento Corinthians 

Fonte: Dados da pesquisa 

O índice de composição de endividamento apresentou uma redução de 42,02 para 

30,27 pontos entre 2011 e 2012, variação que ocorreu em função do aumento do grupo 

Passivo Não Circulante que passou de R$1.014.971.367,00 em 2011 para R$1.791.233.764,00 

em 2012. Já 2013 ocorreu a redução do índice em função da diminuição do saldo na conta 

Salários e Encargos Sociais, que apresentava o saldo de R$184.307.824,00 em 2012 e passou 

ser de R$22.154.660,00 em 2013, e também pela redução de R$18.006.715,00 na conta 

empréstimos do passivo não circulante, fazendo com que o índice atingi-se 25,44 pontos, o 

melhor resultado encontrado no período analisado. Entre 2014 e 2015 o índice se manteve 

estável devido a pouca variação dos grupos Passivo Circulante e Passivo Não Circulante. 

Analisando os índices,é possível afirmar que a Composição de liquidez corrente teve 

uma melhora entre 2011 (42,02) e 2015 (26,75), ou seja, para cada R$100, R$26,75 faz parte 

do passivo circulante.  

 

c) Composição de Endividamento - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Composição de Endividamento dos dois clubes que compõem a 

amostra deste estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 6 comparando os resultados obtidos. 
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Gráfico 6: Análise Composição Endividamento – Atlético-MG x Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Analisando o gráfico de Composição do Endividamento, percebe-se que o Atlético-

MG apresenta melhor resultado em relação ao Corinthians, ou seja, suas dividas estão na 

maior parte concentradas no Passivo Não Circulante. 

 

4.2.3.7. Imobilização do Patrimônio Líquido 

 

O índice de imobilização do patrimônio líquido demonstra quanto do patrimônio 

líquido esta aplicado no ativo permanente, desta forma para calculo índice utiliza-se o grupo 

Ativo Imobilizado, que trata-se do conjunto de bens e direitos necessário à manutenção das 

suas atividades, divido Patrimônio Social que é composto pelo valor dos bens ou dinheiro que 

os sócios contribuem para o clube sem direito a devolução. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 37 apresenta os resultados do indicador de Imobilização do Patrimônio 

Líquido do Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 
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Quadro 37: Imobilização do Patrimônio Líquido Atlético-MG 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em todos os anos analisados, o índice apresenta um aumento em função da diminuição 

do patrimônio social ocasionado pelos prejuízos dos anos anteriores, Prejuízos que 

acumulados somam R$198.831.323,00. Entre 2014 e 2015 o índice atinge mais de 100 

pontos, ou seja, mais de 100% do capital próprio está investido no ativo imobilizado.  

 

b) Corinthians  

O quadro 38 apresenta os resultados do indicador de Imobilização do Patrimônio 

Líquido do Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 38: Imobilização do Patrimônio Líquido Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme os dados descritos acima, entre os anos de 2011 e 2013 o índice apresentou 

uma baixa variação, passando de 286,18 pontos em 2011 para 281,61 pontos em 2013. 

Entretanto em função dos prejuízos acumulados entre 2014 e 2015 que somados atingem 

R$206.961.470,00 o Patrimônio Social ficou com seu saldo negativo. Em função deste fato o 

índice em 2015 apresentou o resultado de 157,65 pontos negativos. 
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c) Imobilização do Patrimônio Líquido - Atlético-MG x Corinthian 

Efetuado o cálculo de Imobilização do Patrimônio Líquido dos dois clubes que 

compõem a amostra deste estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 7 comparando os resultados 

obtidos. 

 

Gráfico 7: Análise Imobilização Patrimônio Líquido – Atlético-MG x Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Efetuando a análise do gráfico, percebe-se que em todos os anos o Atlético-MG 

apresenta um índice menor de imobilização do Patrimônio Líquido, contudo merece destaque 

o resultado negativo do índice do Corinthians, entre os anos de 2014 e 2015 devido a inversão 

do capital do Corinthians. 

 

4.2.3.8. Imobilização de Recursos Não Correntes 

 

O índice de imobilização de recursos não correntes indica a aplicação do Patrimônio 

Social e passivo não circulante em recursos não corrente, ou seja, pega-se todo ativo 

permanente que representa os bens e direitos aplicados de permanência duradoura, e divide 

pelo passivo exigível a longo prazo que demonstra as dividas de curto prazo mais o 

Patrimônio Social que é composto pelo valor dos bens ou dinheiro que os sócios contribuem 

para o clube sem direito a devolução. 
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a) Atlético-MG 

O quadro 39 apresenta os resultados do indicador de Imobilização de Recursos Não 

Correntes do Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 39: Imobilização dos Recursos Não Correntes Atlético-MG 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em todo o período analisado, percebe-se um aumento do índice mesmo com a 

diminuição do valor de seus investimentos em R$307.577.783,00 entre 2011 e 2015, porém 

em função da diminuição do patrimônio social ocasionado pelos prejuízos dos anos anteriores, 

Prejuízos que acumulados somam R$198.831.323,00, o índice sofreu uma variação positiva. 

Ao analisar este índice, percebe-se o clube destinou mais de 100% de seus recursos 

não correntes, ou seja, de recursos ao longo prazo, para o ativo permanente, mostrando que 

ela não dispõe de nenhum recurso para investir no ativo circulante. 

 

b) Corinthians 

O quadro 40 apresenta os resultados do indicador de Imobilização de Recursos Não 

Correntes do Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 40: Imobilização dos Recursos Não Correntes Corinthians 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em todo período, o índice de imobilização dos recursos não correntes do Corinthians 

apresenta um aumento, começando em 278,80 pontos em 2011 e chegando aos 337,05 

negativos em 2015. 

Analisando os resultados encontrados nos índices percebe-se que o valor do grupo 

ativo permanente teve poucas variações entre 2011 (R$362.386.582,00) e 2015 

(R$334.461.000,00), entretanto a diminuição dos recursos não correntes em função da 

diminuição patrimônio social afetou diretamente o resultado. É possível observar que nos de 

2014 e 2015 o índice atingiu o resultado negativo, devido a inversão do Patrimônio Social, 

que ocorreu em função dos prejuízos acumulados nos anos anteriores que somados chegam a 

R$206.961.470,00. 

 

c) Imobilização dos recursos não correntes - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Imobilização dos recursos não correntes dos dois clubes que 

compõem a amostra deste estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 8 comparando os resultados 

obtidos. 

 

Gráfico 8: Análise Imobilização Recursos Não Correntes – Atlético-MG x Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Efetuando a análise dos dados, percebe-se que os dois clubes apresentaram aumento 

do índice de imobilização de recursos não correntes, devido aos prejuízos acumulados dos 

anos anteriores. De forma geral o Atlético-MG apresentou um pouco melhor que o do 

Corinthians.  
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4.2.3.9. Rentabilidade Total do Ativo 

 

O índice de Rentabilidade Total do Ativo mostrará a eficiência da aplicação dos ativos 

e quanto de lucros eles estão gerando, ou seja, a formula utilizada será o Lucro Líquido que 

trata-se da do confronto das receitas com os custos e despesas de determinado ano ou período, 

divido pelo Ativo Total que representa todo os bens e direitos. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 41 apresenta os resultados do indicador de Rentabilidade Total do Ativo do 

Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 41: Rentabilidade Total do Ativo Atlético-MG 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O índice de Rentabilidade Total do Ativo não apresentou variação entre os anos de 

2011 e 2012 mantendo-se em 0,05 negativo. Em 2013 em relação a 2012 houve uma melhora 

de 0,02 pontos, devido a diminuição do prejuízo do exercício passou de R$45.126.1980,00 em 

2012 para R$28.303.029,00 em 2013. Entre 2013 e 2014 o Atlético-MG teve aumento no 

prejuízo do exercício de R$31.908.892,00, o que contribuição para a piora do índice de 0,04 

negativos. Em 2015 o índice retomou o crescimento em relação a 2014, atingindo 0,02 

negativo, o melhor resultado no período analisado.  

De forma geral, de 2011 a 2015, a rentabilidade total do ativo teve uma variação baixa, 

em 2011 era de 0,05 negativo e em 2015 0,02 negativo, entretanto nenhum dos índices 

apresentaram resultados positivos. Desta forma não obteve retorno dos seus investimentos 

totais. 

 

b) Corinthians 

O quadro 42 apresenta os resultados do indicador de Rentabilidade Total do Ativo do 

Corinthians no período de 2011 a 2015. 
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Quadro 42: Rentabilidade Total do Ativo Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O índice de Rentabilidade Total do Ativo não apresentou variação entre os anos de 

2011 e 2012 mantendo-se em 0,01, seus melhores resultados no período analisado. Em 2013 

em relação a 2012 houve um  uma piora de 0,01 pontos, devido a diminuição do lucro líquido 

que passou de  R$10.245.213,00 em 2012 para R$1.276.100,00 em 2013. Entre 2013 e 2014 o 

Corinthians teve no prejuízo do exercício de R$109.877.470,00, o que contribuição para a 

piora do índice de 0,09 negativos. Em 2015 o índice retomou o crescimento em relação a 

2014, atingindo 0,07 pontos negativos.  

Analisando os resultados encontrados pelos índices de rentabilidade total do ativo 

entre 2011 e 2015 constatou-se uma piora de 0,08 pontos, ou seja, não há retorno dos seus 

investimentos totais.   

 

c) Rentabilidade Total do Ativo- Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Imobilização Rentabilidade Total do Ativo dos dois clubes que 

compõem a amostra deste estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 9 comparando os resultados 

obtidos. 

Gráfico 9: Análise Rentabilidade Total do Ativo – Atlético-MG x Corinthians 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Comparando os dois clubes, conclui-se que o Corinthians possui uma melhor 

eficiência dos seus recursos aplicados, entretanto de forma geral nenhum dos clubes obteve 

retorno de seus investimentos totais. 

 

4.2.3.10. Rentabilidade Patrimônio Líquido 

 

O índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido demonstra o percentual de Lucro 

Líquido ou Prejuízo que os acionistas ou proprietários estão obtendo em relação aos seus 

investimentos no empreendimento, ou seja, a formula utilizada será o Lucro Líquido que 

trata-se da do confronto das receitas com os custos e despesas de determinado ano ou período, 

divido pelo Patrimônio Líquido que representa o montante investido pelos acionistas ou 

proprietários. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 43 apresenta os resultados do indicador de Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido do Atlético-MG no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 43: Rentabilidade do Patrimônio Líquido Atlético-MG 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido do Atlético-MG apresentou pouca 

variação nos anos de 2011 e 2013 de 0,03 pontos. Já em 2014 em relação a 2011 houve uma 

piora de 0,15 pontos negativos devido aos prejuízos entre 2011 e 2013, que foram de 

R$53.280.671,00, R$45.126.980,00 e R$60.211.921,00 respectivamente.  Em 2015 o índice 

retomou o crescimento em relação a 2014 e atingiu 0,07 pontos negativo, o melhor resultado 

entre os períodos. 



98 

 

 

Analisando os resultados entre 2011 a 2015, os índices de rentabilidade do Patrimônio 

Líquido teve uma variação baixa, no entanto nenhum dos apresentaram resultados positivos, 

ou seja, não houve retorno nenhum do patrimônio investido pelos sócios. 

 

b) Corinthians 

O quadro 44 apresenta os resultados do indicador de Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido do Corinthians no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 44: Rentabilidade do Patrimônio Líquido Corinthians 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O índice de rentabilidade do Patrimônio Líquido do Corinthians apresentou pouca 

variação entre os anos de 2011 e 2012 de 0,02 pontos. Já em entre 2012 e 2013 o índice 

apresentou uma piora de 0,09 em função da diminuição do Líquido de R$8.969.113,00 entre 

dois anos. Em 2014 o índice alcançou de 4,59 pontos, entretanto não podemos considerar que 

houve uma melhora no resultado em relação a 2013, pois devido ao prejuízo de 

R$109.877.470,00 o Patrimônio Social passou a ter R$23.928.066,00 negativos, por este 

motivo ao aplicarmos a formula encontramos resultado positivo, fato que não reflete a 

realidade do clube.  

Entre 2014 2015 houve uma melhora piora no índice de 3.77 pontos, devido a 

diminuição do Patrimônio Social, que era de R$23.928.066,00 negativo e passou a ter 

R$118.212.000,00 negativo em 2015. 

Analisando os resultados entre 2011 a 2013 e possível verificar que os resultados 

foram positivos, desta forma houve retorno do patrimônio investido, entretanto entre 2014 e 

2015 mesmo com o índice apresentando resultado positivo, pode-se apurar que existiu 

prejuízos que fizeram o Patrocínio Social ter o saldo negativo, sendo assim ao aplicarmos a 

formula, a mesma gerou resultados positivos irreais. 
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c) Rentabilidade do Patrimônio Líquido - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Rentabilidade do Patrimônio Líquido dos dois clubes que 

compõem a amostra deste estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 10 comparando os resultados 

obtidos. 

 

Gráfico 10: Análise Rentabilidade Patrimônio Líquido – Atlético-MG x Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Comparando os dois clubes, conclui-se que o Atlético-MG possui um melhor retorno 

do Capital Social, entretanto vale ressaltar que o os resultado encontrados nos anos de 2014 e 

2015 no Corinthians mesmo gerando resultados positivos não reflete a realidade do clube. 

 

4.2.3.11 Giro do Ativo 

 

O índice Giro do Ativo demonstra a relação entre o investimento realizado na empresa 

e as vendas que foram efetuadas no período, ou seja, a formula utilizada será a receita líquida 

que trata-se da receita bruta de vendas subtraído pelas deduções de vendas, divido pelo Ativo 

Total que representa todo os bens e direitos. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 45 apresenta os resultados do indicador de Giro do Ativo do Atlético-MG no 

período de 2011 a 2015. 
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Quadro 45: Giro do Ativo Atlético-MG 

Fonte: Dados da pesquisa 

No período analisado, o Atlético-MG apresentou um amento na capacidade do Giro do 

Ativo, haja vista que o índice aumentou de 0,14 em 2011 para 0,32 em 2015. Isto ocorre 

porque houve um aumento na receita líquida de R$99.499.613,00 entre 2011 e 2015. 

Analisando os resultados entre 2011 a 2015, os índices de Giro do Ativo teve uma 

variação positiva chegando a 0,32 pontos em 2015, ou seja, vendeu R$0,32 para cada  R$1,00 

investido. 

 

b) Corinthians 

O quadro 46 apresenta os resultados do indicador de Giro do Ativo do Corinthians no 

período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 46: Giro do Ativo Corinthians 

Fonte: Dados da pesquisa 

No período analisado, o Corinthians apresentou uma diminuição na capacidade do giro 

do Ativo, chegando ao seu menor resultado em 2015 com 0,21 pontos. Isto ocorreu porque 

houve uma diminuição da receita líquida de R$132.843.803,00 entre 2011 e 2015.  

Analisando os resultados entre 2011 a 2015, os índices de Giro do Ativo teve uma 

variação negativa chegando a 0,21 pontos em 2015, ou seja, vendeu R$0,21 para cada  R$1,00 

investido. 

 

 



101 

 

 

c) Giro do Ativo - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo de Giro do Ativo dos dois clubes que compõem a amostra deste 

estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 11 comparando os resultados obtidos. 

 

Gráfico 11: Análise Giro do Ativo – Atlético-MG x Corinthians 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Comparando os resultados encontrados nos índices, conclui-se que o Corinthians 

possui um melhor resultado em relação ao giro do ativo em relação ao Atlético-MG. Contudo 

vale ressaltar que entre 2013 e 2015 o Atlético-MG demonstrou melhores resultados, mas na 

média geral o Corinthians apresentou os melhores resultados. 

 

4.2.3.12 Margem Líquida 

 

O índice de Margem Líquida demonstra qual o percentual de lucro que a empresa está 

obtendo em relação ao seu faturamento, ou seja, a formula utilizada será o Lucro Líquido que 

trata-se da do confronto das receitas com os custos e despesas de determinado ano ou período, 

divido pela receita líquida, que representa a receita bruta de vendas subtraído pelas deduções 

de vendas. 

 

a) Atlético-MG 

O quadro 47 apresenta os resultados do indicador de Margem Líquida do Atlético-MG 

no período de 2011 a 2015. 
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Quadro 47: Margem Líquida Atlético-MG 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O índice de Margem Líquida do Atlético-MG apresentou um aumento de 0,27 pontos 

entre 2011 e 2013, variação que ocorreu em função do aumento da Receita Líquida em 

R$131.753.297,00. Já entre 2014 e 2013 houve uma redução a Receita Líquida, que passou de 

R$274.394.029,00 em 2013 para R$196.800.830,00 em 2014, fato que contribuiu para a 

redução do índice, chegando a 0,31 pontos negativo. Em 2015 o índice retomou o crescimento 

em relação a 2014, e atingiu 0,05 pontos negativos, o melhor resultado entre os períodos 

analisados. 

Analisando os índices entre 2011 a 2015 houve uma melhora de 0,32 pontos, apesar 

disso os índices apresentam resultados negativos, ou seja, o clube não está obtendo lucro em 

relação ao seu faturamento. 

 

b) Corinthians 

O quadro 48 apresenta os resultados do indicador de Margem Líquida do Corinthians 

no período de 2011 a 2015. 

 

Quadro 48: Margem Líquida Corinthians 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O índice de Margem Líquida do Corinthians, apresentou um redução de 0,42 pontos 

entre 2011 a 2014, variação que ocorreu em função da diminuição da receita líquida em 

R$154.437.257,00. Já em 2015 o índice retomou o crescimento em relação a 2014 em 0,05 

pontos, devido ao aumento da Receita Líquida, que era de R$277.148.546,00 em 2014 e 

chegou a R$280.742.000,00 em 2015. 

Analisando os índices entre 2011 a 2015 houve uma piora de 0,37 pontos, chegando a 

0,35 pontos negativos, desta forma os índices apresentam resultados negativos, ou seja, o 

clube não está obtendo lucro em relação ao seu  faturamento. 

 

c) Margem Líquida - Atlético-MG x Corinthians 

Efetuado o cálculo da Margem Líquida dos dois clubes que compõem a amostra deste 

estudo, apresenta-se abaixo o Gráfico 12 comparando os resultados obtidos. 

 

Gráfico 12: Análise Margem Líquida – Atlético-MG x Corinthians 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Efetuando a análise do gráfico, percebe-se que o Corinthians apresenta um melhor 

resultado em relação ao Atlético-MG entre 2011 e 2013, já entre 2014 e 2015 o Atlético-MG 

apresentou os melhores resultados. Mesmo com a melhora no desempenho do índice de 

margem líquida do Atlético-MG, realizando a análise dos 5 anos, na média o Corinthians foi 

clube que apresentou melhores resultados 
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4.2.4. Comparação dos Índices Financeiros dos dois Clubes 

 

Nesta seção, serão apresentados a media dos índices de liquidez, endividamento e 

rentabilidade de Atlético-MG e Corinthians, e uma análise comparativa entre os resultados 

encontrados através do sistema de pontuação. 

Para cada pontuação, ou seja, identificada pelo “X” ganha-se um ponto para o item 

médio de melhor potencial. Ao final do trabalho será analisado a quantidade de itens médios 

de melhor potencial para se concluir qual o clube possui o melhor desempenho financeiro. 

 

4.2.4.1. Índices de Liquidez 

 

A tabela 1 apresenta a media dos índices de Liquidez de Atlético-MG x Corinthians.  

 

Tabela 1: Media Índices de Liquidez 

Medica Índices de Liquidez 

Liquidez Corrente 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 0,18 0,11 0,54 0,23 0,19 0,25 

Corinthians 0,56 0,51 0,78 0,62 0,65 0,62 

Liquidez Seca 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 0,18 0,11 0,54 0,23 0,19 0,25 

Corinthians 0,56 0,51 0,78 0,62 0,65 0,62 

Liquidez Geral 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 0,16 0,13 0,20 0,08 0,09 0,13 

Corinthians 0,69 0,68 0,84 0,87 0,74 0,76 

Liquidez Imediata 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 0,08 0,02 0,02 0,12 0,03 0,05 

Corinthians 0,00 0,00 0,02 0,07 0,01 0,02 

Pontuação Índices de Liquidez 

  Atlético-MG Corinthians 

Liquidez Corrente   X 

Liquidez Seca   X 

 Liquidez Geral   X 

Liquidez Imediata X   

Total de Pontos 1 3 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Efetuando a análise dos resultados obtidos, o Corinthians apresenta vantagem em 3 

dos 4 índices de liquidez sobre o Atlético-MG. Esta vantagem deve-se ao fato de que o 

Corinthians distribui melhor os recursos entre o Ativo Circulante e o Ativo Não Circulante.  

Realizando a media entre 2011 e 2015 dos recursos presentes no Ativo Circulante, o 

Atlético-MG possui apenas 4,96% de recursos alocados no Ativo Circulante, enquanto o 

Corinthians 18,30%. Esta diferença influencia diretamente na capacidade de pagamentos com 

de suas obrigações com recursos de curto prazo.  

O único índice que o Atlético-MG apresenta vantagem sobre o Corinthians é o de 

Liquidez Imediata, ou seja, por mais que o Corinthians possua uma melhor capacidade de 

pagamento com recursos do Ativo Circulante, o dinheiro disponível imediatamente é inferior 

aos do Atlético-MG. 

 

4.2.4.2. Índices de Endividamento 

 

A tabela 2 apresenta a media dos índices de Endividamento de Atlético-MG x 

Corinthians. 

 

Tabela 2: Media Índices de Endividamento 

Índices de Endividamento 

Participação do Capital de Terceiros 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 170,26 158,53 118,28 74,53 73,79 119,08 

Corinthians -348,68 -1483,88 404,13 550,62 460,62 -83,44 

Composição Endividamento 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 29,13 32,23 33,42 17,43 28,19 28,08 

Corinthians 26,75 26,57 25,44 30,27 42,02 30,21 

Imobilização do Patrimônio Líquido 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 111,04 101,56 82,51 75,88 67,78 87,75 

Corinthians -157,65 -823,62 281,61 270,63 286,18 -28,57 

Imobilização dos Recursos Não Correntes 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 218,83 211,51 196,30 177,15 164,43 193,64 

Corinthians -337,05 -2858,47 354,73 285,59 278,80 -455,28 

Pontuação Índices de Endividamento 

  Atlético-MG Corinthians 

Participação do Capital de Terceiros X   

Continua... 



106 

 

 

Composição Endividamento X 
 

Imobilização do Patrimônio Líquido X   

Imobilização dos Recursos Não Correntes X   

Total de Pontos 4 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Realizando a Análise dos resultados obtidos, O Atlético-MG apresenta vantagem em 

todos dos 4 índices de endividamento sobre o Corinthians. Esta vantagem deve-se ao fato de 

que o Atlético-MG possui dividas menores em seu Passivo Circulante e Não Circulante e 

também um Patrimônio Social maior. 

Um ponto relevante a ser avaliado na análise de endividamento do Corinthians, é o 

fato que devido aos prejuízos acumulados nos anos 2014 e 2015, ocorreu a inversão do 

Patrimônio Social, ou seja, o clube é financiado totalmente por capitais de terceiros. Esta 

situação afetou diretamente os resultados encontrados nos Índices de Endividamento. 

 

4.2.4.2. Índices de Rentabilidade 

 

A tabela 3 apresenta a media dos índices de Rentabilidade de Atlético-MG x 

Corinthians. 

 

Tabela 3: Media Índices de Rentabilidade 

Índices de Rentabilidade 

Rentabilidade Total Do Ativo 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG -0,02 -0,07 -0,03 -0,05 -0,05 -0,04 

Corinthians -0,07 -0,09 0,00 0,01 0,01 -0,03 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG -0,07 -0,27 -0,09 -0,13 -0,12 -0,14 

Corinthians 0,82 4,59 0,01 0,10 0,08 1,12 

Giro do Ativo 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG 0,32 0,23 0,28          0,21  0,14 0,24 

Corinthians 0,21 0,22 0,24 0,24 0,37 0,26 

Margem Líquida 

Ano 2015 2014 2013 2012 2011 Total 

Atlético-MG -0,05 -0,31 -0,10 -0,22 -0,37 -0,21 

Corinthians -0,35 -0,40 0,00 0,02 0,02 -0,14 

Pontuação Índices de Rentabilidade 

Continuação... 

Continua... 
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  Atlético-MG Corinthians 

Rentabilidade Total Do Ativo 

 

 X 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido X   

Giro do Ativo 

 

X 

Margem Líquida 

 

 X 

Total de Pontos 1 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Efetuando a análise dos resultados obtidos, o Corinthians apresenta vantagem em 3 

dos 4 índices de Rentabilidade em relação ao Atlético-MG. Esta vantagem ocorreu devido ao 

bom desempenho que o clube apresentou entre 2011 e 2013, nos anos posteriores devido aos 

prejuízos acumulados entre 2014 e 2015, fez com que os índices apresentassem uma piora, 

entretanto na media dos 5 anos o Corinthians apresentou melhores resultados em relação ao 

Atlético-MG. 

É importante ressaltar que mesmo com o resultado positivo encontrado no Índice de 

Rentabilidade do Patrimônio Líquido do Corinthians, não foi refletido sua real situação. Pois 

como o Clube apresentou Prejuízo Líquido no período e também ocorreu a inversão do 

Patrimônio Social devido aos Prejuízos Acumulados, ao utilizarmos a formula foi encontrado 

positivo, fato que não reflete a realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Continuação... 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo geral analisar a performance financeira entre os clubes 

Atlético-MG e Corinthians no período de 2011 a 2015. Para isso tomou-se o segmento de 

futebol como população e os dois clubes como amostra.  

No intuito de atingir este objetivo e responder o problema proposto por este estudo, 

que indaga sobre a performance financeira dos clubes de futebol no período de 2011 a 2015 

determinou-se os objetivos específicos. 

Tomou-se como partida a padronização dos Balanços Patrimoniais e das 

Demonstrações do Resultado dos clubes Atlético-MG e Corinthians devido à diferença da 

estrutura dos mesmos. Esta padronização foi necessária para realizar a comparação dos 

índices entre o período analisado e avaliar a similaridade do resultado entre os clubes. 

Logo após foram realizadas as análises verticais para identificar o quanto as contas 

contábeis eram representativas em relação aos grupos contas presentes no Ativo, Passivo e na 

Demonstração do Resultado. Em seguida a análise horizontal, que tem por objetivo 

demonstrar a variação das contas entre os períodos contábeis analisados. 

Em seguida procedeu-se o calculo dos índices que demonstram a performance 

financeira de cada um dos clubes, e calculou-se a media entre os períodos analisados com 

objetivo de realizar a comparação dos mesmos para identificar qual dos clubes possui a 

melhor situação financeira. 

Para identificar a situação financeira dos clubes foram calculados e analisados os 

índices de liquidez, endividamento e de rentabilidade. 

Quanto aos índices de liquidez, que segundo Marion (2010) são usados para avaliar a 

capacidade de pagamento da empresa, constatou-se que o em 3 dos 4 índices avaliados o 

Corinthians apresentou, diante da métrica adotada, um melhor potencial de desempenho 

financeiro, influenciado diretamente pela melhor distribuição dos seus recursos entre o Ativo 

Circulante e Ativo Não Circulante. 

Em relação aos índices de endividamento que possuem a função de demonstrar o grau 

de endividamento da empresa em decorrência dos capitais investidos no patrimônio, Ribeiro 

(2006), os resultados demonstram que o Atlético-MG, diante da métrica adotada, apresentou 

um melhor potencial de desempenho financeiro nos 4 índices de endividamento avaliados 

sobre o Corinthians. Esta vantagem deve-se ao fato que o Atlético-MG possuir dividas 

menores em seu Passivo Circulante e Não Circulante e também um Patrimônio Social maior. 
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Analisando os índices de rentabilidade, que mostram o quanto foi rentável o capital 

investido, e o grau de êxito da empresa a partir dos rendimentos do investimento realizado 

(MATARAZZO, 2010), constatou-se que o Corinthians, diante da métrica adotada, 

apresentou um melhor potencial de desempenho financeiro em 3 dos 4 índices de 

rentabilidade analisados na media dos 5 anos. Contudo um ponto interessante a ser observado, 

que entre os anos 2014 e 2015 devido aos prejuízos acumulados, os índices apresentaram 

resultados inferiores aos do Atlético-MG, mas na média entre os anos 2011 e 2015 o 

Corinthians apresentou uma melhor performance nos índices de rentabilidade. 

Diante do exposto, concluiu-se que o Corinthians, diante da métrica adotada, 

apresentou um melhor potencial de desempenho financeiro entre os anos 2011 e 2015 em 

relação ao Atlético-MG, demonstrando que as diferenças econômicas e financeiras entre os 

dois estados influenciam diretamente nos resultados encontrados através das análises das 

demonstrações contábeis. É possível observar que em todos os anos o Corinthians obteve 

receitas superiores as do Atlético-MG. Tais receitas podem ter sidos influenciadas 

diretamente por sua maior visibilidade e quantidade de torcedores  no Brasil, diferença que, 

possivelmente,  reflete diretamente nos resultados apresentado nos índices dos dois Clubes. 

O presente estudo teve algumas limitações que dificultaram o processo de análise, tais 

como: falta de padrão nas demonstrações contábeis apresentadas pelos clubes e falta de 

informações nas notas explicativas. 

Em relação a novos estudos relacionados a este segmento, sugere-se a replicação do 

mesmo devido aos poucos trabalhos disponíveis em relação ao segmento de futebol. 
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