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Resumo: O futebol vem movimentando grandes quantias todos os anos, tornando-se um importante
segmento de negócio. Nesse sentido, o artigo teve como objetivo verificar se o nível de transparência
dos clubes está correlacionado com seu tamanho e desempenhos financeiro e esportivo. A
mensuração do nível de transparência baseou-se no índice de transparência dos clubes de futebol
(INFUT) proposto pela organização não governamental Transparencia Internacional España (TIEspanha). Utilizou-se o coeficiente de correlação por postos r de Spearman para análise da
correlação entre o nível de transparência e as seguintes variáveis: tamanho do ativo, rentabilidade,
participação relativa do caixa, variação do nível de endividamento e desempenho esportivo. Para
ampliação da análise, o estudo contempla três cortes temporais: curto prazo (2014), médio prazo
(2012 a 2014) e longo prazo (2010 a 2014). Além disso, essa abordagem também permite analisar se
o comportamento passado das variáveis estudadas possui relacionamento com o nível de
transparência atual dos clubes. A amostra compreende 20 clubes que disputaram as séries A, B ou C
do Campeonato Brasileiro de 2014 e divulgaram suas demonstrações financeiras no período de 2010
a 2014. A partir da aplicação do modelo INFUT, constatou-se que os clubes brasileiros apresentaram
uma média de nível de transparência de 32,29%, sendo o maior grau de adequação aos itens
propostos de 47,92% e o menor 8,33%. Isso transparece que, mesmo com toda a preocupação atual
no que tange a governança corporativa e transparência, os clubes de futebol brasileiro não tem se
atentado de forma real a isso. Adicionalmente, a partir da aplicação do teste de correlação, verificouse que o nível de transparência apresentou correlação moderada com o tamanho e rentabilidade nos
três cortes temporais estudados, bem como a variação do nível de endividamento no médio prazo e o
desempenho esportivo no médio e longo prazo, o que evidencia a importância desse tema para o
sucesso financeiro e esportivo por parte dos clubes de futebol.

Palavras-chaves: Transparência, Governança Corporativa, Clubes de Futebol.
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1. Introdução
O futebol vem movimentando grandes quantias todos os anos, tornando-se um
importante segmento de negócio. Apesar disso, Nakamura (2015) afirma que mesmo com a
grande relevância econômica do futebol brasileiro, as evidências mostram que estes são
administrados de forma pouco profissional, quando comparados com as práticas das empresas
mais bem sucedidas existentes.
Freitas e Fontes Filho (2011) corroboram afirmando que mesmo com grandes
resultados financeiros, os clubes possuem dificuldades em sua gestão e na governança
corporativa, que é definida por Silveira (2015) como o conjunto de mecanismos que tem por
objetivo fazer com que as decisões corporativas sejam tomadas para maximizar a perspectiva
de valor de longo prazo do negócio.
Nesse sentido, esse estudo busca analisar o papel desempenhado pela transparência,
princípio de governança corporativa que representa um importante componente para uma
gestão mais profissional por parte dos clubes de futebol, pois possibilita que as práticas
utilizadas pelos clubes sejam divulgadas as partes interessadas.
De acordo com Marques e Costa (2009) através da adoção dos princípios e práticas de
governança os clubes podem ser beneficiados pelo processo de reconstrução administrativa e
financeira, reorganizando suas estruturas internas e atraindo maiores investimentos.
Diante do exposto, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: O nível de
transparência apresentado pelos clubes está correlacionado ao seu tamanho e aos seus
desempenhos financeiro e esportivo?
Dessa forma, o objetivo do estudo consiste em verificar se o nível de transparência dos
clubes está correlacionado com seu tamanho e desempenhos financeiro e esportivo. Foram
estabelecidos os seguintes objetivos específicos: (a) Aplicar o INFUT proposto pela TIEspanha (2015); (b) Analisar os resultados dos clubes estudados quanto ao nível de
transparência apresentado; (c) Comparar os resultados obtidos pela TI- Espanha (2015) no
estudo de clubes europeus com os resultados dos clubes brasileiros pesquisados; e (d) Aplicar
o coeficiente de correlação por postos r de Spearman, de forma a verificar a existência de
correlação entre a transparência e as demais variáveis estudadas.
Para calcular o nível de transparência dos clubes, este estudo baseou-se no índice de
transparência dos clubes de futebol (INFUT) proposto pela Transparencia Internacional
España (TI-Espanha), uma organização não governamental que criou este índice a fim de
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avaliar os clubes de futebol e impulsionar a transparência das informações fornecidas pelos
mesmos.
Esse estudo se justifica pela importância da governança nesse segmento de negócio,
especialmente pelos altos níveis de endividamento e problemas de gestão existentes. Além
disso, esse segmento apresenta um grande montante financeiro envolvido, o que pode ser
corroborado pelo fato de 18 clubes brasileiros terem arrecadado conjuntamente no ano de
2014 o valor aproximando de 840 milhões de euros, estando ainda entre os 150 clubes de
maior receita do mundo nesse mesmo ano (CAPELO, 2015).
Outra questão relevante envolve as recentes mudanças nas legislações esportivas,
como a Resolução do CFC nº 1.429/2013, que estipula normas de evidenciação de
informações contábeis, e a Lei 13.155/2015, que exige maior atenção a esse tema específico, e
que podem gerar uma maior qualidade no nível de transparência praticado pelos clubes.
É importante destacar que esse assunto é relevante no momento atual do esporte
brasileiro e mundial, tendo em vista escândalos recentes de corrupção no futebol, onde alguns
dirigentes da Fifa chegaram a ser presos acusados por suspeitas de corrupção de até US$ 150
milhões e, inclusive o ex-presidente da CBF José Maria Marin está sendo investigado pelo
suposto envolvimento (REEVELL, 2015).
O presente trabalho está estruturado em cinco seções: a primeira trata do problema de
pesquisa, objetivos, justificativa e estrutura do estudo; a segunda aborda a revisão de literatura
dos conceitos de governança e transparência aplicada à clubes de futebol; a terceira trata da
metodologia empregada; a quarta da análise dos resultados e a quinta as considerações finais.

2. Revisão de Literatura
2.1 Governança Corporativa em Clubes de Futebol
Segundo Hoye e Cuskelly (2007), a governança corporativa em clubes de futebol
envolve o estabelecimento de uma direção ou estratégia geral para orientar a organização e
assegurar que seus membros estejam alinhados com as estratégias desenvolvidas e articuladas.
Um clube quando tem como base de gestão as práticas e princípios de governança
possui uma administração organizada e quebra diversos paradigmas, já que sua imagem é
reestabelecida, gerando benefícios econômicos e sociais. (MARQUES, 2005)
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No guia de governança elaborado pela The Football Association (2005), a boa
governança é destacada como essencial para que um clube possa ser gerido de forma eficaz,
demonstrando transparência em seu negócio.
Na visão de Freitas e Fontes Filho (2011) as condições de governança são essenciais
para a manutenção do equilíbrio econômico e esportivo dos clubes de futebol, pois
demonstram a transparência dos recursos alocados e da gestão, tornando esse segmento de
negócio atrativo aos investidores. Michie e Oughton (2005) afirmam que é necessário um
código próprio para os clubes de futebol, a fim de atender os princípios da governança e
divulgar as informações necessárias aos interessados.
A governança aplicada a entidades desportivas possui diversos desafios, conforme
publicado pelo governo neozelandês na Sport and Recreation New Zeland (2004), tais como:
a complexidade da estrutura de governança, ausência de abordagem sistemática por parte dos
conselhos, ausência de habilidades e experiências adequadas.
Rocha (2012) afirma que a governança aplicada a entidades desportivas tem como
objetivo garantir os interesses de associados e torcedores para que sejam realmente satisfeitos
por meio dos clubes e seus dirigentes, criando mecanismos de controle para alinhar os
interesses da gestão e das partes envolvidas.
Nesse contexto, Rodríguez, Késenne e García (2007) afirmam que é de suma
importância que os órgãos diretivos dos clubes se utilizem de mecanismos de governança,
pois devem lidar com as atuais circunstâncias e desafios que estão presentes no processo de
gestão desse segmento de negócio.
De acordo com Silveira (2015) uma organização que possui boas práticas de
governança apresentam maiores perspectivas de fluxo de caixa, decorrente da melhoria em
seu processo decisório como um todo, e maior facilidade de captação de recursos e redução
do custo de capital, em função do maior nível de transparência proporcionado. Nesse sentido,
contata-se que a governança contribui para agregar valor de longo prazo para a companhia,
melhorando sua imagem perante as partes interessadas.
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2.2 Transparência aplicada à Clubes de Futebol
A transparência segundo o IBGC (2009) é conceituada como o desejo de
disponibilizar as partes interessadas informações que sejam de seu interesse, não se
restringindo assim as exigências legais.
Freitas e Fontes Filho (2011) destacam que as organizações devem apresentar
estruturas de relacionamento adequadas com seus financiadores, e a transparência nas
aplicações e ações da gestão é um dos mecanismos a ser utilizado.
Nesse contexto, Marques e Costa (2009) afirmam que os clubes só conseguirão obter
maior controle através do aumento da supervisão e a transparência das informações
fornecidas. De acordo com Ribeiro (2012) a transparência tem sido reivindicada
constantemente no processo de gestão das organizações esportivas, tanto pela mídia quando
pelos atletas, devido ao fato de que estas são instituições sem fins lucrativos, organizadas de
acordo com o Estatuto da entidade.
Ishiwaka, Bezerra Júnior e Ishikura (2002) corroboram afirmando que os clubes ao
adotarem maior transparência em suas práticas contábeis conseguem obter maior
profissionalização de sua gestão, melhor imagem, demonstrando aos investidores que
possuem organização e confiabilidade na realização das atividades praticadas por seus
dirigentes. Os benefícios da adoção de um modelo de gestão pautado na transparência são
expostos abaixo.

Figura 1. Modelo PLURI de Sucesso de um Clube de Futebol

Fonte: Pluri Consultoria (2013).

Este modelo mostra de forma sequencial que os clubes ao adotarem uma gestão com
transparência, responsabilidade orçamentária e correta separação entre executivos e politica,
elevam sua capacidade de atrair patrocínios, investidores, parcerias e atletas. A partir disso
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engajam suar torcidas, possuem maior competitividade em campo, montam melhores times,
tornam-se mais robustos economicamente e consequentemente, geram maiores receitas
(PLURI CONSULTORIA, 2013).
Após a exposição do conceito de transparência, cabe analisar aspectos presentes na
legislação esportiva relacionados ao tema desse trabalho. Com o intuito de regulamentar o
processo de gestão transparente dos clubes, surgiu a preocupação com a transparência por
parte do governo, ao estipular com a Lei 10.672/2003 que um dos princípios a serem
observados para a exploração e gestão desportiva é a transparência financeira e
administrativa. A última legislação referente a isso foi sancionada em agosto de 2015, a Lei nº
13.155, denominada de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte (LRFE), onde deixa
expressamente claro em seu art.2º o objetivo de promover a gestão transparente e democrática
das entidades desportivas.
Portanto, em decorrência da importância da transparência no ambiente dos clubes de
futebol, até mesmo o governo vem se posicionando para que o nível de gestão dos clubes
melhore e as práticas de governança sejam adotadas, o que promoveria maior
profissionalização da gestão e consequentemente, melhoraria a situação atual dos clubes.
O modelo utilizado no presente estudo foi adaptado do INFUT, proposto pela
organização não governamental TI-Espanha. Foram desconsiderados do modelo original 12
questões que versavam sobre informações contábeis ou indicadores exigidos pela Liga de
Futebol Profissional Espanhola e que não se aplicavam ao contexto brasileiro. Nesse sentido,
o modelo adaptado contempla 48 itens, subdivididos em cinco dimensões conforme
evidenciado abaixo.
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Tabela 1: Índice de Transparência dos Clubes de Futebol

Fonte: Adaptado de TI-Espanha (2015).

Assim, é interessante observar que o modelo elaborado pelo INFUT se caracteriza por
um elevado número de questões e dimensões, o que permite avaliar o nível de transparência
dos clubes de uma forma completa, contemplando questões financeiras, administrativas,
relacionamentos com torcedores e governos, além de programas sociais praticados pelos
clubes.

2.4 Estudos Semelhantes
Estudos que abordam a questão do nível de transparência de clubes estão inseridos
dentro dos temas de evidenciação e governança corporativa.
Em relação à evidenciação, Silva e Carvalho (2009) analisaram as demonstrações
contábeis de 17 clubes de futebol da 1ª divisão do campeonato brasileiro de 2004,
mensurando-se o nível de evidenciação e o correlacionando ao resultado financeiro, a partir
dos valores obtidos na demonstração de resultados, e também ao desempenho obtido no
campeonato brasileiro. O nível de evidenciação médio obtido foi de aproximadamente 62% e
sua correlação com o desempenho foi de 0,624, concluindo que os clubes que evidenciam
suas demonstrações contábeis em maior grau são essencialmente os mesmos que apresentam
melhores resultados no campo e em termos financeiros.
Silva, Teixeira e Niyama (2009) tiveram como objetivo avaliar o nível de
evidenciação dos clubes de futebol no Brasil, verificando a influência do porte e do
desempenho recente. Foi utilizado um modelo em forma de checklist, com 48 itens de
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evidenciação preconizados na Lei 9.615/98, na Resolução CFC 1.005/04, na Lei 6.404/76
(alterada pela Lei 11.638/2007) e demais itens de evidenciação contábil não obrigatórios.
Foram coletadas as demonstrações contábeis de 19 clubes que disputaram o campeonato
brasileiro de 2007. Verificou-se que quanto maior o total de receitas recebidas pelo clube de
futebol, maior é o nível de evidenciação de suas informações contábeis. O desempenho dos
clubes em competições profissionais apresenta certa relação com as decisões de evidenciar
informações financeiras.
Quanto aos estudos de governança, Rezende, Facure e Dalmácio (2009) elaboraram o
índice de governança corporativa para clubes de futebol (IGCCF), para avaliação de práticas
de governança corporativa de 27 clubes brasileiros, contemplando análises de estatutos,
demonstrações contábeis, e conteúdo informacional de seus web sites. O maior índice obtido
não ultrapassou 45,1%, sendo a média nacional dos clubes de 28,7%. Para efeito de
comparação, aplicou-se o modelo num clube Europeu (Porto), obtendo-se um resultado de
60,1% do total possível de pontos.
Freitas e Fontes Filho (2011) utilizaram uma abordagem qualitativa, realizando um
estudo de caso do Flamengo, objetivando mapear as estruturas e as práticas de governança
adotadas. Por meio da análise do estatuto do clube e entrevistas com ex dirigentes,
evidenciou-se uma grande diferença entre as estruturas e as práticas de governança do clube e
as recomendadas pelos códigos nacionais e internacionais, apontando-se alguns pontos com
possibilidades de melhoria, tais como o número excessivo de categorias de associados, de
órgãos sociais, de relacionamentos e tratamento de assimetrias entre as partes, além de
fragilidades nos controles e no relacionamento com stakeholders.
Rezende e Dalmácio (2015) construíram um modelo para capturar o nível de
governança dos clubes brasileiros, a partir de cinco dimensões: evidenciação, conselhos e sua
estrutura e funcionamento, direitos de propriedade, ética e conflito de interesses e benefícios
sociais gerados. Foram pesquisados 27 clubes, que compõem as séries A, B e C do
campeonato brasileiro. Como resultados, identificou-se relações significativas e positivas
entre o nível de governança mensurado com as variáveis performance esportiva e
performance econômico financeiro. A variável tamanho, mensurada pelo número de
torcedores, também apresentou uma relação positiva e significativa com o grau de aderência
do indicador de governança.
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3. Metodologia
3.1 Caracterização da Pesquisa
No que tange a metodologia empregada, a pesquisa classifica-se como explicativa, já
que de acordo com Gil (2002) tem como preocupação a identificação dos determinantes do
fenômeno estudado. Nesse caso, o intuito é verificar se há correlação entre a transparência dos
clubes e seu tamanho e desempenho financeiro e esportivo.
Quanto ao método empregado, esse estudo classifica-se como documental, pois de
acordo com Marconi e Lakatos (2008) este tipo de pesquisa tem como fonte de coleta de
dados documentos, que podem ser recolhidos durante ou depois do fenômeno a ser estudado.
Nesse sentido, a pesquisa classifica-se dessa maneira, pois utiliza diversos documentos
fornecidos pelos clubes analisados.
Em relação ao tipo de abordagem do problema, foram analisadas de forma qualitativa
e quantitativa, as informações fornecidas pelos clubes em seus respectivos sites, bem como
suas demonstrações contábeis.

3.2 Amostra
A amostra foi não probabilística, intencional e por acessibilidade (MARCONI e
LAKATOS, 2008). Como critério de seleção da amostra, foram considerados os clubes que
disputaram as séries A, B ou C do Campeonato Brasileiro de 2014 e divulgaram suas
demonstrações financeiras no período de 2010 a 2014. Assim, foram selecionados 20 clubes,
descritos abaixo.

Tabela 2: Composição da Amostra.

Fonte: Elaborado pelos autores
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3.3 Instrumentos de Análise dos Dados
Na abordagem qualitativa, utilizou-se o procedimento de análise de conteúdo para
avaliação das informações coletadas pelos clubes estudados e preenchimento das questões
abordadas no modelo proposto pela TI-Espanha (2015).
Na abordagem quantitativa, a análise de correlação é utilizada para verificar se o nível
de transparência dos clubes está correlacionado com seu tamanho e desempenho financeiro e
esportivo. Para ampliação da análise, o estudo contempla três cortes temporais: curto prazo
(2014), médio prazo (2012 a 2014) e longo prazo (2010 a 2014), com o objetivo de avaliar se
o aspecto temporal exerce influência no valor da correlação. Além disso, essa abordagem
também permite analisar se o comportamento passado das variáveis estudadas possui
relacionamento com o nível de transparência atual dos clubes.
Utilizou-se o coeficiente de correlação por postos r de Spearman, técnica nãoparamétrica que permite avaliar o grau de relacionamento entre observações emparelhadas de
duas variáveis, quando os dados se dispõem em postos. Esse instrumento foi escolhido tendo
em vista o reduzido número da amostra, e pelo fato do valor a ser calculado do nível de
transparência refletir apenas o ano em que o modelo é aplicado, não sendo possível assim a
utilização de regressão linear. O software SPSS foi utilizado para o cálculo do coeficiente.
O valor calculado para os coeficientes de correlação poderão variar de -1 a 1. Se o
resultado for próximo de 1, isto indica que os dois conjuntos de dados apresentam forte grau
de relacionamento. Quanto mais o coeficiente calculado se aproximasse de zero, menor seria a
força da associação (STEVENSON, 1981).
A interpretação dos coeficientes de correlação foi feita a partir da classificação por
faixas propostas por Shimakura (2006), divididas em: até 0,19 a correlação é bem fraca; fraca
de 0,2 a 0,39; moderada de 0,40 a 0,69; forte de 0,70 a 0,89; e muito forte, de 0,90 a 1.
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3.4 Variáveis do Estudo e Resultados Esperados
As variáveis do estudo, bem como suas proxies de cálculo, são elencadas na tabela 3.
Tabela 3: Variáveis Estudadas.

Fonte: Elaborado pelos autores

A análise de aderência aos itens do INFUT foi realizada em janeiro de 2016, obtendose assim o Nível de transparência atual dos clubes de futebol, que foi correlacionado com as
demais variáveis nos três cortes temporais estudados. Para o cálculo das variáveis no curto
prazo, utilizou-se os dados referentes ao ano de 2014. No médio prazo, considerou-se a soma
dos dados entre os anos de 2012 a 2014 e no longo prazo de 2010 a 2014. A exceção foi a
variável de Variação do Nível de Endividamento, que foi medida no curto prazo como a
diferença do endividamento em 2013 em relação ao ano base 2014; no médio prazo
contemplou o ano 2012 em relação a 2014; e no longo prazo o ano 2010 em relação a 2014.
Para mensurar o nível de transparência, adaptou-se o índice de transparência dos
clubes de futebol (INFUT). Foi atribuído um ponto para cada item divulgado, sendo a
pontuação obtida de cada clube dividida pelo número total de 48 questões. Ao final, aplicouse a análise em termos percentuais.
O tamanho do clube foi calculado a partir do seu respectivo ativo total. Espera-se que
clubes com tamanho maior apresentem maior nível de transparência, pelo fato de existirem
mais torcedores e um acompanhamento mais expressivo por parte da mídia esportiva.
Em relação ao desempenho financeiro, foram selecionados os seguintes atributos para
avaliação: Rentabilidade; Participação Relativa do Caixa; e Variação do Nível de
Endividamento. Espera-se que clubes mais rentáveis e com maior caixa (solidez financeira)
sejam mais transparentes e reduzam seu nível de endividamento ao longo dos anos. O
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endividamento será obtido pela divisão de dívidas onerosas (curto e longo prazos) pelo
passivo exigível.
Como instrumento de mensuração do desempenho esportivo foi utilizado um modelo
elaborado pela Pluri Consultoria (2015), que atribui uma pontuação, de acordo com o grau de
importância do campeonato, e conforme a posição final do clube na competição. É
interessante destacar que é atribuída pontuação negativa quando o clube é rebaixado de uma
divisão para a outra do campeonato brasileiro. Espera-se que clubes com maior nível de
transparência apresentem melhor desempenho esportivo.
Essas premissas estão em conformidade com os achados de Rezende e Dalmácio
(2015), que identificaram que quanto maior o grau de governança praticado pelo clube,
melhor será a gestão dos recursos financeiros na condução da estrutura esportiva, os modelos
de negócio tornam-se mais eficientes na mitigação de riscos, e mais investimentos serão
destinados na formação de capital humano, concluindo que um aumento do nível de
governança está relacionado à melhores resultados esportivos e econômicos.
Silva e Carvalho (2009) e Silva, Teixeira e Niyama (2009) também identificaram
relação entre o nível de evidenciação das informações contábeis dos clubes e seu desempenho
financeiro e esportivo.
Destaca-se que os autores supracitados mensuraram o desempenho financeiro a partir
das receitas dos clubes, e o desempenho esportivo foi medido por Silva, Teixeira e Niyama
(2009) pelo Ranking da Confederação Brasileira de Futebol, que considera o desempenho nas
competições nacionais (campeonato Brasileiro e copa do Brasil), enquanto Silva e Carvalho
(2009) consideraram a pontuação obtida no campeonato brasileiro.
Esse estudo busca estender as discussões do desempenho financeiro, considerando
além da rentabilidade, a solidez financeira do caixa e o nível de endividamento. Além disso, a
utilização do modelo da Pluri Consultoria (2015) possibilita considerar o desempenho
esportivo do clube em todas as competições disputadas, não se restringindo assim a sua
performance em competições nacionais.

3.5 Limitações do Estudo
As principais limitações do estudo referem-se aos resultados, que são restritos aos
clubes analisados no período delimitado e ao pressuposto de confiabilidade adotado nos dados
fornecidos pelos respectivos clubes.
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Ressalta-se outra limitação proveniente do modelo de mensuração de desempenho
esportivo utilizado, tendo em vista que algumas competições, como a Copa do Brasil e a Copa
Libertadores em 2012 não podem ser disputadas simultaneamente por questões de
regulamento. Logo, um clube pode não ter obtido uma pontuação maior não pelo fato de ter
apresentado um desempenho esportivo insatisfatório, mas porque simplesmente não
participou da competição. Esse também é o caso da Copa Sulamericana e Libertadores em
2014.
Outra limitação diz respeito ao julgamento do pesquisador que, por mais objetivo que
seja, podem existir problemas ou diferentes interpretações na avaliação sobre a divulgação ou
não de determinado item do modelo de transparência estudado.

4. Análise dos Resultados
4.1 Análise do Nível de Transparência
A partir da análise através do modelo INFUT adaptado da TI- Espanha (2015), os
vinte clubes de futebol brasileiro analisados apresentaram os seguintes resultados, em relação
a cada uma das dimensões analisadas, conforme a Figura 2.
Figura 2. Percentual geral em relação a cada uma das dimensões do INFUT

Fonte: Dados da Pesquisa (2016).

No que diz respeito à dimensão informações sobre o clube de futebol, houve uma
adequação de 21,67%, onde dezesseis clubes apresentaram a normativa legal, institucional e
estatutária a ser cumprida; apenas três publicam os acordos da assembleia geral; e seis
possuem código de ética e especificam os dados das categorias de futebol existentes. Não
foram localizados em nenhum dos clubes analisados: informações referentes aos dados
biográficos do presidente e do Conselho de Administração; os endereços de e-mails do
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presidente e demais responsáveis dos departamentos; a lista dos postos de trabalho; a
informação sobre a possível insolvência do clube e o inventário de bens.
Na dimensão que tange sobre as relações com os sócios, torcedores e público em geral
houve adequação de 41,39%, sendo que, os itens canal para denúncias, canal de sugestões,
espaço reservado para sócios foram encontrados em dezessete clubes; dezesseis possuem
perfis nas redes sociais; quatorze apresentaram mapa da web e buscador interno nos
respectivos sites. Uma seção da transparência foi localizada em nove clubes; sete
apresentaram os itens de publicação de medidas de responsabilidade social; e seis publicaram
a relação com as torcidas organizadas. Nenhum clube apresentou os resultados de pesquisas
realizadas e os dados sobre a segurança em cada um dos eventos nos quais participou.
A dimensão de transparência econômico-financeira foi a que obteve maior adequação,
de 45,71% dos clubes analisados. Cabe ressaltar que dezenove apresentaram as
demonstrações dentro do prazo e publicam as despesas relevantes; dezessete publicam a
receita subdividida pelas respectivas fontes. No entanto, nenhum clube apresentou a lista de
dívidas e créditos com os empregados.
A menor adequação foi na dimensão de transparência na contratação e suprimentos,
com apenas 15%. Dos quatro itens analisados, três foram localizados (valores de contratação e
transferência e o número de crianças recrutadas) em quatro clubes e o item que diz respeito a
lista com os salários dos jogadores não foi apresentado por nenhum clube.
Quanto à dimensão de indicadores de transparência os clubes apresentaram 23% dos
itens analisados. Isso ocorreu pois dos dez itens que foram buscados, quatro não foram
localizados em nenhum dos clubes. São os seguintes: publicação de contratos periódicos
menores assinados com qualquer entidade pública; relação de acordos assinados, com menção
das partes signatárias, sua finalidade e obrigações financeiras acordadas; remuneração dos
membros do conselho de administração; e remuneração dos principais executivos. O
organograma com as respectivas funções foi apresentado por dois clubes; um clube
apresentou os contratos e subsídios recebidos de entidades públicas e todos apresentaram as
demonstrações anuais obrigatórias e relatório de auditoria.
O clube com melhor desempenho foi o Corinthians, que apresentou 47,92% dos itens
analisados. Cabe ressaltar que este clube foi o único que publicou a lista de dívidas relevantes
com o governo, os contratos firmados com entidades públicas e subsídios. Em segundo lugar
está o Internacional (que foi o único a apresentar a publicação detalhada do endividamento do
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clube) e o Grêmio, com 45,83% dos itens analisados. Destaca-se que o Internacional e o
Corinthians foram os únicos a apresentarem o organograma detalhado.
Os dezessete clubes restantes apresentaram desempenho abaixo de 42%, ou seja,
possuem menos de 19 dos 48 itens analisados, o que denota um problema de transparência nas
informações divulgadas por esses clubes.
Comparando a média dos clubes analisados nesse estudo com a do estudo realizado
pela TI- Espanha (2015) nos clubes espanhóis observa-se diferença, pois enquanto os
brasileiros obtiveram uma média de 32,29% dos itens do índice, os espanhóis atenderam a
44%. Outro aspecto a destacar refere-se ao primeiro lugar em cada um dos estudos, pois
enquanto no Brasil o Corinthians obteve 47,92% de aproveitamento, o Real Madrid e o Eibar
alcançaram 100%. Ou seja, o cenário brasileiro quanto à transparência dos clubes de futebol
ainda pode evoluir mais para promover um grau de detalhamento maior de informações a seus
stakeholders.

4.2 Análise de Correlação
A tabela 4 apresenta os resultados do coeficiente de correlação por postos r de
Spearman.
Tabela 4: Teste de Correlação do Nível de Transparência com as Variáveis Estudadas
Variável
Nível de
Transparência
Tamanho do Ativo
Rentabilidade
Participação
Relativa no Caixa
Variação do Nível
de Endividamento
Desempenho
Esportivo

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo
Coef. Sig. Coef. Sig. Coef. Sig.
1,000
0,453
0,499

1,000
*
*

0,468
0,562

1,000
*
**

0,469
0,564

-0,293

-0,080

-0,193

-0,512

*

-0,131

0,338

0,479

*

0,564

*
**

-0,051

**

Fonte: Dados da Pesquisa (2016). Nota: * A correlação é significativa no nível 0,05 (2 extremidades); ** A
correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades).

Conforme classificação por faixas propostas por Shimakura (2006) verifica-se que o
tamanho do ativo apresentou correlação moderada positiva com o nível de transparência,
variando de 0,453 no curto prazo a 0,469 no longo prazo, indicando que clubes de maior
tamanho, possivelmente por apresentarem um número elevado de torcedores e exposição pela
mídia, apresentam maior nível de transparência.
Rezende e Dalmácio (2015) destacam que empresas detentoras de direito de
transmissão, conselheiros e investidores promovem pressões comerciais e estatutárias visando
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à adequação de uma gestão que consiga dar respostas às diversas demandas, tanto esportivas
quanto econômicas. A transparência, nesse sentido, contribui para a promoção de um melhor
alinhamento de interesses entre as diversas partes interessadas.
O desempenho financeiro também se mostrou correlacionado com o nível de
transparência, já que a variável rentabilidade apresentou correlação moderada positiva nos
três períodos estudados, enquanto a variação do nível de endividamento apresentou correlação
moderada negativa apenas no médio prazo.
O valor da correlação da rentabilidade variou de 0,499 no curto prazo a 0,564 no longo
prazo, o que demonstra que clubes mais transparentes tendem a ser mais rentáveis.
Esses resultados se justificam, tendo em vista que o clube que possui mais fontes de
receitas é mais exigido em sua prestação de contas, por possuir um maior número de usuários,
com objetivos diversos, interessados em informações sobre a gestão dos recursos investidos
(SILVA; TEIXEIRA; NIYAMA, 2009).
A variável referente à variação do endividamento indicou uma correlação moderada
negativa de -0,512 no médio prazo. Entretanto, a correlação encontrada foi bem fraca no curto
e longo prazo, no valor de -0,193 e -0,131 respectivamente. O sinal negativo está em linha
com o esperado, tendo em vista que clubes mais transparentes tendem a assumir melhores
práticas de gestão, e consequentemente, teriam mais responsabilidades com os gastos e
buscariam diminuir o endividamento ao longo dos anos. Dessa forma, esperava-se que nos
três cortes temporais estudados o valor da correlação seria significativo.
A variável participação relativa do caixa, ao contrário do esperado, não apresentou
correlação significativa em nenhum dos períodos estudados. Essa ausência de relacionamento
pode ser explicada pelos constantes problemas financeiros que os clubes atravessam, com
penhoras em suas rendas e constantes atrasos salariais e disputas judiciais que não permitem
que os clubes, mesmo se transparentes, tenham um valor de caixa representativo em relação
ao ativo total.
O desempenho esportivo apresentou correlação fraca de 0,338 e moderada de 0,479 e
0,564 no médio e longo prazo. Esse resultado era esperado, pois conforme Freitas e Fontes
Filho (2011), a manutenção econômica e esportivamente competitiva dos clubes de futebol
necessita de recursos financeiros, de investidores e de patrocinadores, sendo fundamental
dessa forma a existência de estruturas de relacionamento e transparência adequadas com esses
financiadores, a fim de assegurar o acesso de seus recursos.
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5. Considerações Finais
Este estudo teve como objetivo verificar se o do nível de transparência dos clubes está
correlacionado com seu tamanho e desempenho financeiro e esportivo. A partir da aplicação
do modelo INFUT, constatou-se que os clubes brasileiros apresentaram uma média de nível
de transparência de 32,29%, sendo o maior grau de adequação aos itens propostos de 47,92%
e o menor 8,33%.
Comparando estes resultados ao obtido pela TI nos clubes europeus, nota-se a
diferença entre o nível de transparência no Brasil e na Espanha, que apresentou dois clubes
com 100% de aderência aos indicadores e uma média de 44%. Isso transparece que, mesmo
com toda a preocupação atual no que tange a governança corporativa e transparência, os
clubes de futebol brasileiro não tem se atentado de forma real a isso.
Adicionalmente, a partir da utilização do coeficiente de correlação por postos r de
Spearman, verificou-se que o nível de transparência apresentou correlação moderada com o
tamanho e rentabilidade nos três cortes temporais estudados, bem como a variação do nível de
endividamento no médio prazo e o desempenho esportivo no médio e longo prazo.
Ressalta-se que as variáveis tamanho, rentabilidade e desempenho esportivo
aumentaram sua correlação com o nível de transparência à medida que se estendeu o intervalo
de tempo estudado, o que pode sinalizar a existência de um relacionamento entre o
comportamento passado das variáveis estudadas e o nível de transparência atual praticado
pelos clubes.
Analisando ainda o resultado deste estudo com o feito pela Pluri Consultoria (2013),
onde a mesma promoveu um ranking de transparência financeira de clubes de futebol
percebe-se que o Corinthians obteve primeiro lugar em ambos, ou seja, este clube já vem se
destacando no que tange a transparência em sua gestão, o que poderia ser um dos fatores que
explicam seu atual momento esportivo, com a construção recente de seu estádio de futebol e
suas recentes conquistas de campeonatos importantes, como a copa Libertadores, o mundial
interclubes da Fifa e o campeonato brasileiro.
O clube Internacional, que obteve o segundo melhor nível de aderência ao INFUT,
também atravessou um bom momento esportivo entre 2010 e 2014, conquistando a copa
Libertadores e a Recopa Sul Americana nesse período.
Esses dados reforçam a importância desse tema no cenário da gestão esportiva. Porém,
segundo Dubin (2015), existe uma busca incessante pela transparência, mas o futebol ainda
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resiste a isso, sendo considerado um ambiente muitas vezes retrógrado e contrário a
mudanças. O governo brasileiro já vem se posicionando para trazer a gestão transparente para
esse segmento de negócio e a Lei nº 13.155/2015 é um exemplo disso, restando apenas o
engajamento por parte da administração dos clubes para colocá-la em prática e acabar com a
visão de gestão ineficiente que existe. Somente a partir disso, será possível converter todo
sucesso econômico e profissional em profissionalização e qualidade de gestão.
Recomenda-se para pesquisas futuras, ampliar a amostra de clubes analisados no
cenário brasileiro, expandi-la para clubes internacionais, a fim de promover um ranking de
transparência mundial. Outra possível abordagem seria a realização de um estudo qualitativo,
por meio de estudo de caso, através de entrevistas com gestores dos clubes na busca por
entender quais são as causas do baixo nível de transparência praticado no futebol brasileiro.
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