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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo avaliar a relação entre o nível de eficiência do capital intelectual 

e o desempenho dos clubes do futebol brasileiro. A eficiência do capital intelectual, mensurada 

a partir de modelo proposto por Ricci et al (2015), se pautou na soma dos indicadores do capital 

humano (receitas provenientes de transferências de jogadores divididas por seus direitos 

econômicos) e capital de relacionamento e estrutural (soma das receitas de televisão, imagem e 

de bilheteria, divididas pelo total do ativo menos os direitos econômicos dos jogadores). O 

desempenho foi avaliado considerando a rentabilidade e a capacidade de obtenção de receitas 

de patrocínios e publicidade. Essas duas proxies podem ser afetadas pela composição e pelo 

uso do capital intelectual dos clubes se o sistema contábil for eficiente para capturar essa 

relação. Esta pesquisa classifica-se como explicativa, com abordagem quantitativa, 

operacionalizada por meio da técnica de regressão, considerando-se os dados dispostos em 

painel, com abordagem em efeitos fixos, com uma série de sete anos (2009-2015). Os resultados 

obtidos evidenciam uma associação entre a eficiência do capital intelectual e a rentabilidade. 

Esses resultados estão em conformidade com os achados de Dimitropoulos e Koumanakos 

(2015) e Yasar et al (2015) que estudaram a realidade de clubes de futebol europeus. Contudo, 

não foi encontrada associação com os investimentos em patrocínio e publicidade. Quanto as 

variáveis de controle, a idade foi significativa em todos os modelos considerados. O fluxo de 

caixa operacional e o custo de formação de jogadores também se mostraram significativos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O futebol é um dos esportes mais praticados no mundo, e se consolida cada vez mais 

como um negócio. Porém, constata-se que no Brasil o grau de profissionalização da gestão é 

baixo e ineficiente (Giovannetti, Rocha, Sanches & Silva, 2006).  

 Somente no ano de 2015, os vinte clubes que disputaram a primeira divisão do futebol 

brasileiro alcançaram R$ 3,6 bilhões, um recorde histórico. Entretanto, na soma dos lucros e 

dos prejuízos desses mesmos clubes verifica-se um déficit de R$ 433 milhões. O quadro é 

crítico para os clubes, considerando ainda que seu endividamento atinge R$ 4,8 bilhões (Capelo, 

2016). 

 Uma das formas de realizar esse aperfeiçoamento da gestão financeira consiste em uma 

maior eficiência na utilização do capital intelectual do clube. Edvinsson e Malone (1998) o 

definem como a posse de conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, 

relacionamentos com clientes e habilidades profissionais, que proporcionam a organização uma 

vantagem competitiva no mercado. 

 Segundo Stewart (2012) muitos estudos exploram o tema capital intelectual, pelo fato 

de ser possível observar em muitas empresas bem sucedidas que seu valor de mercado é 

superior ao valor dos ativos divulgados nas demonstrações contábeis. 

 Wallman (1996) estima que a importância dos ativos intangíveis possa exceder em até 

três ou quatro vezes o valor contábil físico de uma empresa, considerando o capital intelectual 

o grande impulsionador na manutenção da sustentabilidade da empresa e na criação de seu 

valor. 

 Com a consolidação do conhecimento como principal recurso da sociedade, surgiu a 

necessidade de buscar novas abordagens e indicadores para acompanhar o desempenho dos 

negócios e, consequentemente, promover uma melhor gestão. Nesse sentido, estudos que tratam 

do capital intelectual oferecem um novo enfoque para destacar as vantagens competitivas que 

distinguem as organizações e que lhes proporcionam um diferencial no mercado.  

 Surge então a necessidade de mensuração do capital intelectual, de forma a se 

possibilitar fazer comparações, tanto entre diferentes intangíveis quanto entre diferentes 

empresas, além de permitir o acompanhamento de sua evolução ao longo do tempo (Vargas, 

Selig, Andrade & Ribeiro, 2008). 

 Os elementos primários da indústria do futebol são as pessoas, preenchendo cargos 

como gestores, jogadores e técnicos. Além disso, os métodos contábeis tradicionais 

estabelecidos são insuficientes para medir esse tipo de “ativo oculto” (ou de difícil mensuração), 

assim a análise da eficiência de utilização do capital intelectual pode representar um dos 

principais fatores que indicam o desempenho e resultados dos clubes de futebol nos 

campeonatos (Yasar, Isik & Calisir, 2015). 

 Diante do exposto e da relevância do futebol para a sociedade brasileira, este estudo 

apresenta investigar o seguinte problema de pesquisa: Qual a relação entre o nível de eficiência 

do capital intelectual e o desempenho dos clubes do futebol brasileiro? 

 O objetivo geral da pesquisa consiste em avaliar a relação entre o nível de eficiência do 

capital intelectual e o desempenho dos clubes do futebol brasileiro. Analisar os clubes de 

futebol é importante para a literatura pelas evidências escassas e para compreender como se 

posicionam os clubes brasileiros no que se refere ao seu capital intelectual, bem como verificar 

sua eventual influência no desempenho. 

 Para mensuração do nível de eficiência do capital intelectual, foi utilizado o modelo 

proposto por Ricci, Scarfato, Celenza & Gilvari (2015), que tem como base dados contábeis, 

estabelecendo indicadores destinados a medir dimensões distintas de capacidade de capital 

intelectual para clubes de futebol. 



 

 

 O desempenho será avaliado considerando a rentabilidade e a capacidade de obtenção 

de receitas de patrocínios e publicidade. Essas duas proxies podem ser afetadas pela composição 

e pelo uso do capital intelectual dos clubes se o sistema contábil for eficiente para capturar essa 

relação. 

  Este estudo se justifica pela representatividade financeira dos atletas para os clubes de 

futebol. Em 2014, por exemplo, os clubes brasileiros investiram aproximadamente R$ 285 

milhões na formação de seus elencos profissionais e R$ 99 milhões nas categorias de base. As 

receitas provenientes da venda de direitos contratuais econômicos dos atletas foram de R$ 367 

milhões (Itau BBA, 2015). 

 Outra justificativa consiste no fato de todos os estudos anteriores envolvendo a relação 

do capital intelectual com o desempenho financeiro dos clubes se restringirem ao ambiente 

europeu, que possui uma realidade econômico-financeira completamente distinta em relação ao 

cenário brasileiro, objeto da amostra do presente estudo. Na Europa, os resultados indicam uma 

associação positiva entre a eficiência de utilização do capital intelectual e seu desempenho 

financeiro. 

   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Capital intelectual em clubes de futebol 

 Conforme Pereira, Fiúsa & Ponte (2004), os estudos envolvendo o Capital Intelectual 

se iniciaram nos anos 80, quando acadêmicos e profissionais do mercado começaram a perceber 

o papel dos ativos intangíveis e do capital intelectual para o sucesso empresarial. 

 As principais razões para o aumento de interesse por esse tipo de estudo foram à 

necessidade de responder aos interesses de diferentes tipos de stakeholders, além da busca por 

novas formas de avaliação da eficiência organizacional, o que não era possível usando apenas 

indicadores financeiros tradicionais (Díez, Ochoa, Prieto & Santidrián, 2010). 

 O capital intelectual no futebol pode ser definido como a vinculação dos recursos 

intangíveis disponíveis pelo clube que facilitam a implementação bem-sucedida de objetivos 

de seus stakeholders. (Andrikopoulos & Kaimenakis, 2006). 

 Bontis (1998) esclarece que estudos empíricos já demonstram a existência de relações 

consistentes entre os componentes do capital intelectual e o desempenho organizacional. O 

Quadro 1 exemplifica enfoques de pesquisadores para sugestões de indicadores de avaliação de 

desempenho a partir de elementos do capital intelectual. 

 
  



 

 

Quadro 1 Abordagens estruturais para sugestão de indicadores de capital intelectual 

Pesquisadores/autores Enfoque das Abordagens 

Edvinsson e Malone 

(1998) Capital humano, capital organizacional e capital de cliente. 

Sveiby (1998) 
Estrutura externa, interna e competência das pessoas, distintas nas áreas de 

crescimento e renovação, eficiência e estabilidade. 

Padoveze (2000) Capital humano, clientela e relacionamentos e capital organizacional. 

Cowi (2000) 

Clientes e mercado, empregados e organização, em três áreas: recursos, processos 

e resultados. 

Cumby e Conrod (2001) Indicadores financeiros, ciência, empregados, alianças e mercado. 

Brennan e Connel (2000) Recursos humanos, clientes/relacional, tecnologia, processos/estrutural. 

Guthrie e Petty (2000) 
Capital interno (estrutural), capital externo (relacional/clientes) e competência dos 

empregados (capital humano). 

Liebowitz e Suen (2000) 
Indicadores para: obtenção de valores, capital do cliente, capital estrutural, criação 

de valor e capital humano. 

Koch e Leitner (2000) 
Três tipos de capital: humano, estrutural e relacional além de pesquisa 

independente, contratos de projetos de pesquisa e resultados. 

Allee (2000) 
Competência humana, estrutura interna, relacionamento externo, identidade 

corporativa, cidadania social e saúde ambiental. 

Fonte: Vargas et al (2008). 

 

 É interessante observar que essas abordagens tendem a dividir o Capital Intelectual em 

três componentes: Capital de Relacionamento ou de Clientes, Capital Estrutural e Capital 

Humano (Brennan & Connell, 2000). 

 Para Edvinsson & Malone (1998, p. 31), “toda capacidade, conhecimento, habilidade e 

experiência individual dos empregados e gerentes estão incluídos no termo capital humano”. 

Esse termo, conforme Vargas et al (2008), contribui para integração e sinergia entre os 

componentes dos intangíveis.   

 Diante disso, deve-se ter em mente que o capital intelectual em clubes de futebol se 

distingue de outros setores da economia. Para Domeneghetti e Meir (2009 p.6), o capital 

intelectual usualmente está relacionado com “Excelência na gestão de Marcas, Inovação, 

Sustentabilidade, Relacionamento com Clientes, Tecnologia, Governança, Conhecimento e 

Talentos”. 

 O capital de relacionamento inclui os conhecimentos incorporados e as relações obtidas 

com clientes, fornecedores, governo, e demais partes relacionadas (BONTIS, 2002).  Já o 

capital estrutural corresponde aos ativos internos da organização, como sua gestão, seus 

sistemas, processos e a cultura organizacional (Shareef & Davey, 2005). 

 Ricci et al (2015) destacam que o futebol representa um contexto ideal para estudos de 

capital intelectual pela natureza do negócio envolver intensa utilização de pessoal (jogadores), 

além do fato desse setor ser único no reconhecimento do capital humano como investimento no 

balanço patrimonial. 

 Nessa linha, conforme Nascimento (2015) é importante salientar que o atleta em si não 

se constitui no ativo intangível, mas sua habilidade, competência e imagem são consideradas 

bens intangíveis.  

 Para um clube, elementos intangíveis são essenciais, pois influenciam na captação de 

investidores e patrocinadores. Por isso, escândalos, ações judiciais ou rebaixamentos esportivos 

são fatores que prejudicam a imagem do clube e impactam seu desempenho financeiro, o que 

torna primordial por parte dos gestores esportivos criar e trabalhar para que a imagem do clube 

exerça um forte impacto no público, contribuindo para atração de investimentos (Oprean & 

Oprisor, 2014). 



 

 

 Harrison & Sullivan (2000) listam benefícios que podem ser obtidos através da 

mensuração e gerenciamento do capital intelectual: Potencial de geração de lucros; aumento de 

Market-share e da força da marca, inovação, reputação, lealdade de clientes; redução de custos, 

e maior produtividade. Portanto, a partir da alavancagem do seu capital intelectual, pode-se 

atingir um desempenho financeiro mais equilibrado (Knight, 1999).  

 Sveiby (1998) aponta que os investidores possuem dificuldade de se orientar, a partir de 

relatórios financeiros, em relação à avaliação de mudanças no valor dos ativos intangíveis 

capazes de impactar o fluxo de caixa futuro das organizações. 

 Iudícibus (1988) atribui mais importância ao intangível de um balanço, quando o 

objetivo é o de avaliar o potencial da entidade, do que aos elementos tangíveis. Assim, os 

investimentos em capital intelectual ganham importância para o desempenho futuro e para 

avaliar os indicadores de crescimento das organizações (Malhotra, 2001).   

 Dessa forma, conforme Janosevic, Dzenopoljac e Bontis (2013), a mensuração do 

capital intelectual e sua influência sobre o desempenho financeiro devem ser analisadas em 

conjunto para se estabelecer um modelo de mensuração adequado, que permita estimar os seus 

efeitos e contribuição para o desempenho empresarial. 

 A mensuração dos jogadores, conforme Borges (2011) é feita com base no método do 

custo histórico. Os valores que podem ser ativados referem-se aos custos associados com a 

aquisição de contrato do jogador, ou seja, incluem-se os custos do pagamento da taxa de 

transferência, a taxa de assinatura e os pagamentos do agente do atleta (Brommer, 2011). 

 Já no caso do jogador ser um agente livre, ou seja, encontrar-se no momento da 

expiração de seu contrato, o valor residual de seus direitos contratuais registrados no ativo 

intangível de seu clube deve ser zero. Nessa situação, a negociação do agente livre com outro 

clube não envolve o pagamento de uma taxa de transferência (Rowbotton, 1998). 

 Finalmente, no caso de jogador promovido das divisões de base, o clube conforme 

Resolução do CFC n° 1429/2013, capitaliza os valores gastos diretamente relacionados com a 

formação dos atletas, que são reclassificados para a conta atletas formados na ocasião da 

assinatura do contrato profissional. 

 Assim, segundo Lozano & Gallego (2011) os direitos contratuais dos atletas são apenas 

parcialmente reconhecidos como ativos na contabilidade, pois apenas jogadores adquiridos de 

outros clubes possuem taxas de transferências para serem capitalizadas, o que pode ocasionar 

um grande distanciamento entre o valor de mercado do patrimônio do clube e seu valor contábil. 

 Quanto aos jogadores formados na base, três atletas mundialmente conhecidos do 

Barcelona, Iniesta, Piqué e Messi, não apresentam valor contábil no balanço de seu clube devido 

à sua condição de jogadores formados e, portanto, nenhuma taxa de transferência foi paga 

quando eles se tornaram atletas profissionais (Lozano & Gallego, 2011). 

 Dessa forma, pelas exigências impostas pelo CPC 04, determinados investimentos não 

são registrados no ativo intangível, pelo fato de não haver estimativas razoáveis e dados 

concretos. Contudo, para que a entidade se torne competitiva no contexto econômico atual, é 

importante que se estabeleça como seus ativos intangíveis contribuem para o seu desempenho 

financeiro (Chareonsuk & Chansa-Ngavej, 2008). 

 Percebe-se assim uma grande diferença entre o valor de aquisição do jogador e seu valor 

de mercado atual, que pode ser influenciado por muitas variáveis e, consequentemente, é de 

difícil mensuração. 

 Dessa forma, um gerenciamento mais eficiente de seu capital intelectual, seja em uma 

gestão mais adequada, ou em uma melhor preparação e condições de trabalho para que seus 

jogadores se formem e possam desenvolver seu futebol da melhor maneira possível, pode 

contribuir para uma melhor situação financeira dos clubes.  



 

 

 Diante do exposto, e considerando resultados dos estudos de Shareef e Davey (2005), 

Mnzava (2013), Dimitropoulos & Koumanakos (2015) e Yasar et al (2015) e Mota, Brandão & 

Ponte (2016), formulou-se as seguintes hipóteses de pesquisa: 

 

H1: A Eficiência do Capital Intelectual tem um efeito positivo sobre a rentabilidade dos clubes 

de futebol. 

 

H2: A Eficiência do Capital Intelectual tem um efeito positivo sobre a captação de receitas de 

patrocínios e publicidade dos clubes de futebol. 

 

2.2 Modelos de mensuração do capital intelectual em clubes de futebol 

 Foram identificados na literatura dois modelos utilizados para mensurar o capital 

intelectual em clubes de futebol. O primeiro se refere ao VAIC (Value Added Intellectual 

Coefficient), utilizado por Gürel, Ekmekçi e Küçükkaplan (2013), Dimitropoulos e 

Koumanakos (2015) e Yasar et al (2015). Esses autores mensuraram o capital intelectual a partir 

da soma de três componentes: VAIC = HCEi + SCEi + CEEi. 

 O componente HCE corresponde a Eficiência do capital humano, obtido pela divisão do 

total de valor adicionado sobre o total de salários e despesas de salário. SCE representa a 

Eficiência do capital estrutural, obtido pela divisão do capital estrutural (interpretado como a 

diferença entre o valor adicionado e o capital humano) sobre o valor adicionado. Ele consiste 

de todos os ativos não-humanos, tais como sistemas, procedimentos, bancos de dados, direitos 

autorais, patentes e políticas. Por fim, CEE é a Eficiência do capital empregado, obtido pela 

divisão do total de valor adicionado sobre a quantidade total de capital financeiro empregado 

(valor do ativo total). 

 O segundo modelo é o proposto por Ricci et al (2015). Seu valor é determinado a partir 

da soma dos indicadores de eficiência de capital humano e eficiência do capital de 

relacionamento e estrutural. Ressalta-se que essa subdivisão do capital intelectual nesses dois 

indicadores já havia sido feita por Edvinsson e Malone (1998). 

 A eficiência do capital humano é obtida pela divisão das receitas provenientes de 

transferências de jogadores sobre seus direitos econômicos. A justificativa para este indicador 

situa-se no pressuposto de que os clubes de futebol são mais ou menos eficiente em relação ao 

seu capital humano na medida em que conseguem aumentar, através de atividades de 

treinamento e desenvolvimento, o valor e "negociabilidade" dos direitos econômicos dos seus 

jogadores. 

 A eficiência do capital de relacionamento e estrutural abrange todo conhecimento 

armazenado na infraestrutura organizacional do clube (banco de dados, processos, patentes, 

marcas, dentre outros). Dentro desse componente, destaca-se o capital de relacionamento, que 

representa as relações desenvolvidas com os principais clientes. A proxy sugerida consiste na 

soma de diferentes fontes de receitas provenientes de stakeholders chave (receitas de televisão, 

imagem e de bilheteria) dividido pelo total do ativo menos os direitos econômicos dos 

jogadores. 

 O modelo escolhido no presente trabalho para mensuração da eficiência do capital 

intelectual nos clubes de futebol é o proposto por Ricci et al (2015). Isso se justifica pelo fato 

do mesmo ser mais adequado as especificidades do cenário brasileiro. Dois componentes do 

cálculo do valor adicionado do modelo VAIC, os dividendos e os lucros retidos, não se aplicam 

aos clubes do Brasil, que são em sua grande maioria instituições sem fins lucrativos e não 

listados em bolsa.  



 

 

 Além disso, o VAIC é um modelo amplamente utilizado em diversos outros segmentos 

de negócios e, por esse motivo, utiliza o total de salários e despesas de salários para medir a 

eficiência do capital humano. Porém, como já salientado, os clubes têm a particularidade de 

ativação dos investimentos dos atletas nas demonstrações contábeis e, com isso, os direitos 

econômicos representam uma medida mais apropriada para avaliação do capital humano.  

 O modelo proposto por Ricci et al (2015), por ter sido idealizado apenas para clubes de 

futebol, contempla em seu indicador de capital humano os direitos econômicos dos atletas, 

representando o valor investido, além das receitas de transferências, que correspondem ao 

retorno obtido pelos clubes. Já no seu indicador de capital de relacionamento e estrutural 

fornece, conforme Andrikopoulos e Kaimenakis (2009), toda a infraestrutura necessária para o 

desenvolvimento e comercialização do capital humano. 

 

2.3 Estudos Anteriores 

 Silva (2013) analisou o nível de disclosure de ativos intangíveis, a partir de itens de 

exigência obrigatória do CPC 04, de 50 clubes de futebol entre os anos de 2010 e 2011, além 

de verificar os principais determinantes de divulgação de informações sobre ativos intangíveis. 

Mostrou-se que o grau de relação entre o nível de evidenciação e a representatividade do 

intangível e retorno dos ativos é muito fraca, enquanto que as variáveis receita total, 

endividamento e desempenho apresentaram correlação moderada. Por fim, as regressões 

revelaram que a receita total, o endividamento e o desempenho apresentam influência 

significativa no nível de disclosure de ativos intangíveis. 

 Mota, Brandão & Ponte (2016) investigaram a correlação entre a materialidade dos 

ativos intangíveis e os respectivos níveis de disclosure dos 28 clubes que disputaram a série A 

do Campeonato Brasileiro no período de 2010 a 2012. Os resultados indicam que a 

materialidade do intangível e as variáveis oportunidades de crescimento e desempenho 

esportivo influenciam o seu nível de disclosure. 

 Mnzava (2013) analisou o impacto dos ativos intangíveis no desempenho esportivo e 

financeiro de 26 clubes listados no Reino Unido, no período de 1998 a 2007. Utilizaram-se 

como procedimento metodológico as regressões múltiplas.  As variáveis dependentes foram o 

desempenho esportivo, mensurado a partir do percentual de vitórias do clube, e o desempenho 

financeiro, medido a partir das receitas totais em termos logarítmicos. A variável independente 

correspondeu ao ativo intangível dos clubes, a partir do valor dos direitos econômicos dos 

jogadores. Como variáveis de controle, foram usados os salários dos jogadores, o número de 

funcionários do clube e a experiência dos gestores. Os resultados obtidos indicam que os ativos 

intangíveis e as variáveis de controle utilizadas afetam tanto o desempenho esportivo quanto o 

econômico. 

 Dimitropoulos & Koumanakos (2015) examinam o impacto do capital intelectual na 

rentabilidade de 23 clubes europeus listados em bolsa. A amostra compreende nove países entre 

2005 a 2010. Utilizou-se a abordagem de dados em painel. O capital intelectual foi determinado 

com base na metodologia VAIC. A rentabilidade foi medida a partir do retorno sobre o ativo e 

retorno sobre o patrimônio como variáveis dependentes, e o capital intelectual e seus 

componentes foram as variáveis independentes. As variáveis de controle utilizadas são tamanho 

(ativo total em termos logarítmicos), grau de endividamento, e a razão entre o fluxo de caixa 

operacional e o ativo total. As evidências indicam uma associação positiva entre o capital 

intelectual e rentabilidade. Especificamente, o indicador de eficiência do capital humano 

apresenta a associação mais significativa com a rentabilidade, o que indica que o investimento 

em capital humano agrega maior valor para o clube e contribui para o reforço da posição 

financeira da organização. 



 

 

 Yasar, Isik & Calisir (2015) exploram o desempenho do capital intelectual, calculado 

pelo método VAIC, considerando como variáveis dependentes a rentabilidade, a eficiência e a 

razão entre o valor de mercado e o valor patrimonial. Como variáveis independentes foram 

considerados o capital intelectual e seus respectivos componentes, o grau de endividamento, o 

tamanho do clube, e o valor de mercado em termos logarítmicos.  A análise descritiva 

identificou que o capital humano representa o maior valor médio dos componentes do capital 

intelectual. Os resultados empíricos sugerem que maiores taxas de capital intelectual 

representam um dos principais fatores que indicam o lucro e o sucesso de um clube.  

 Por fim, Ricci et al (2015) exploram, por meio de análise quantitativa, o impacto da 

eficiência do capital intelectual no desempenho de 12 clubes da série A do campeonato italiano, 

considerando a performance esportiva como proxy do desempenho, nas temporadas de 

2007/2008 a 2011/2012. Os autores propõem um modelo de mensuração da eficiência do capital 

intelectual, representado pela soma dos componentes eficiência do capital humano e eficiência 

do capital de relacionamento. Dentre os resultados obtidos, os autores constataram que, 

diferente do esperado, verificou-se uma associação negativa entre a eficiência do capital 

humano e o desempenho esportivo, o que pode ser justificado pelo fato dos clubes venderem 

seus jogadores mais talentosos como forma de geração de caixa, priorizando assim objetivos 

econômicos a conquistas esportivas. Finalmente, observou-se que ao longo do tempo, o 

desempenho esportivo de clubes com maior eficiência de capital de relacionamento é mais 

elevado que a média da população. 

 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Amostra  
 A amostra foi não probabilística, intencional e por acessibilidade. Como critério de 

seleção, foram considerados os clubes que disputaram ao menos uma única vez as séries A ou 

B do campeonato brasileiro, entre os anos de 2009 a 2015, e divulgaram suas demonstrações 

financeiras no período estudado. Os clubes incluídos na pesquisa foram os que apresentaram as 

informações necessárias para a análise.  

 Dessa forma, a amostra do trabalho é de 54 clubes. Foram encontradas demonstrações 

contábeis, em ao menos um dos anos estudados, de 29 clubes. Contudo, cinco clubes foram 

excluídos por não apresentarem nenhum tipo de detalhamento de seu ativo intangível nas notas 

explicativas, impossibilitando a criação dos indicadores de capital intelectual. Dos 24 clubes 

restantes (168 observações), foram excluídas 16 observações por ausência de demonstrações 

financeiras, cinco foram desconsideradas por não detalharem as receitas obtidas, e quatro por 

apresentarem tanto a conta direitos econômicos quanto a de direitos de imagens de valor zero, 

obtendo-se assim 143 observações e 23 clubes na amostra. Os dados foram coletados das 

demonstrações contábeis publicadas entre novembro de 2016 a fevereiro de 2017 e tabulados 

manualmente. 

 Compõem a amostra da pesquisa os seguintes clubes: Atlético Mineiro, Atlético 

Paranaense, Avaí, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Criciúma, Cruzeiro, Figueirense, 

Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Paraná, Ponte Preta, Santos, 

São Caetano, São Paulo, Vasco da Gama e Vitória. 

 

3.2 Modelo Econométrico e Variáveis da Pesquisa 

 Para a regressão, feita para a análise do desempenho financeiro, considerou-se os dados 

dispostos em painel, com abordagem de efeitos fixos, com uma série de sete anos (2009-2015), 



 

 

representando cada um desses uma cross-section com 23 clubes. A análise foi conduzida com 

um painel desbalanceado com 143 observações. 

 Conforme Hsiao (2003), a modelagem de dados em painel controla a heterogeneidade 

presente nos indivíduos e permite o uso de mais observações, aumentando o número de graus 

de liberdade e diminuindo a colinearidade entre as variáveis explicativas, aumentando a 

qualidade da estimação dos parâmetros. 

 

Os modelos econométricos utilizados foram os seguintes: 

 

RENT𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ECH𝑖,𝑡 + 𝛼2FOR𝑖,𝑡 + 𝛼3IDADE𝑖,𝑡 + 𝛼4FCO𝑖,𝑡 + 𝛼5SERIE A𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 
RENT𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ECER𝑖,𝑡 + 𝛼2FOR𝑖,𝑡 + 𝛼3IDADE𝑖,𝑡 + 𝛼4FCO𝑖,𝑡 + 𝛼5SERIE A𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 
RENT𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ECI𝑖,𝑡 + 𝛼2FOR𝑖,𝑡 + 𝛼3IDADE𝑖,𝑡 + 𝛼4FCO𝑖,𝑡 + 𝛼5SERIE A𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 
PAT𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ECH𝑖,𝑡 + 𝛼2FOR𝑖,𝑡 + 𝛼3IDADE𝑖,𝑡 + 𝛼4FCO𝑖,𝑡 + 𝛼5SERIE A𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 
PAT𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ECER𝑖,𝑡 + 𝛼2FOR𝑖,𝑡 + 𝛼3IDADE𝑖,𝑡 + 𝛼4FCO𝑖,𝑡 + 𝛼5SERIE A𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 
 
PAT𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ECI𝑖,𝑡 + 𝛼2FOR𝑖,𝑡 + 𝛼3IDADE𝑖,𝑡 + 𝛼4FCO𝑖,𝑡 + 𝛼5SERIE A𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

Em que:  

 

RENT: Rentabilidade, obtida pela divisão do Lucro Liquido pelo Ativo Total; 

 

PAT: Atratividade de Investimentos, obtido pela receita de patrocínios e publicidade, em termos 

logarítmicos; 

 

ECH: Eficiência do capital humano, obtida pela divisão das receitas provenientes de 

transferências de jogadores sobre seus direitos econômicos. 

 

ECER: Eficiência do capital estrutural e de relacionamento, obtida pela soma das receitas de 

transmissão, imagem e bilheteria sobre o ativo total menos os direitos econômicos. 

 

ECI: Eficiência do capital intelectual, obtida pela soma dos componentes da eficiência do 

capital humano e da eficiência do capital de relacionamento e estrutural. 

 

FOR: Investimento nas divisões de base e formação de jogadores, obtido pelo logaritmo natural 

do custo de formação dos jogadores da base; 

 

IDADE: Idade média do elenco de jogadores profissionais, obtido pelo logaritmo natural da 

média de idade dos jogadores profissionais do clube; 

 

FCO: Fluxo de caixa operacional, obtido pela divisão entre o fluxo de caixa operacional e o 

ativo total. 

 



 

 

SÉRIE A: Variável dummy que assume valor 1 caso o clube dispute a primeira divisão do 

campeonato brasileiro e 0, caso contrário. 

 

 Para mensuração do desempenho, são utilizadas duas variáveis dependentes: a primeira 

refere-se à Rentabilidade (RENT), calculada a partir da divisão do lucro líquido pelo ativo total. 

Essa proxy permite avaliar a capacidade dos ativos em gerarem resultados e foi utilizada nos 

estudos de Silva (2013), Dimitropoulos & Koumanakos (2015), Yasar et al (2015) e Mota, 

Brandão & Ponte (2016). 

 Propõe-se avaliar também a capacidade de obtenção de recursos de patrocínios e 

publicidade (PAT), obtida a partir da soma dessas receitas em termos logarítmicos. 

 Já a variável independente representa a Eficiência do capital intelectual (ECI), conforme 

modelo de Ricci et al (2015),  

 As variáveis de controle utilizadas são a Razão entre o fluxo de caixa operacional e o 

ativo total, conforme proposta por Dimitropoulos e Koumanakos (2015), para verificar se 

clubes com melhores fluxos de caixa, por terem mais capacidade de converter ativos em 

dinheiro, podem responder de forma mais rápida a oportunidades de lucro. 

 Foram propostas outras três variáveis de controle: a idade média do elenco de jogadores, 

em termos logarítmicos, considerando que os jogadores representam o capital humano dos 

clubes, é importante analisar o comportamento de sua idade com relação ao desempenho 

financeiro. Foram considerados adicionalmente os investimentos registrados pelos clubes nas 

divisões de base, em termos logarítmicos, tendo em vista que esse valor não está contemplado 

no indicador de capital humano, pois o mesmo foi elaborado para avaliação do cenário europeu 

e, conforme Oprean & Oprisor (2014), os jogadores formados internamente não são 

considerados ativos na Europa. Porém, como o Brasil permite essa capitalização, esse valor foi 

incorporado à análise. 

 Por ultimo, utilizou-se uma variável dummy de série A do campeonato brasileiro, para 

verificar se clubes que disputam a primeira divisão do futebol brasileiro apresentam 

desempenho financeiro diferente dos clubes que disputam divisões inferiores. 

 

3.3 Limitações do estudo 

 Em relação às limitações da pesquisa, os resultados obtidos estão restritos aos clubes 

observados, no período definido para o estudo, que compreende os anos de 2009 a 2015, não 

podendo ser generalizado aos demais clubes e demais anos. Adicionalmente, quanto à coleta de 

dados, deve-se considerar que os dados obtidos são confiáveis. 

 Outra limitação diz respeito à mensuração da eficiência do capital intelectual. Pelo fato 

de seu conceito ser muito abrangente, não é possível captar através de método de mensuração 

utilizado todas as particularidades da influência do capital humano. Optou-se por um modelo 

cuja eficiência é pautada exclusivamente em termos financeiros, a partir da venda dos atletas e 

de seus direitos econômicos. Sendo assim, não foram considerados, por exemplo, a influência 

do papel do treinador ou da comissão técnica, por não existir modelo de mensuração adequado. 

 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Com base no software GRETL 1.9, são apresentados a seguir os resultados dos testes 

realizados a partir dos dados dispostos em painel, com abordagem de efeitos fixos. Todas as 

regressões se apresentaram significativas, com p-valor do teste F inferior ao nível de 

significância estabelecido de 5%. 



 

 

 Em relação aos pressupostos das regressões, verificou-se que os resíduos não possuem 

distribuição normal, considerando o p-valor do teste Jarque-Bera <0,05. Porém, considerando 

o teorema do limite central, e tendo em vista que foram utilizadas mais de 100 observações, 

esse pressuposto pode ser relaxado (Brooks, 2002). 

 Em relação à multicolinearidade, o valor de Durbin-Watson variou nos modelos entre 

1,39 a 1,96 (aproximadamente igual a 2), indicando que não há problemas de 

multicolinearidade. O teste de Wald independente da distribuição para heteroscedasticidade, 

com p-valor igual a 0, rejeitou a hipótese nula, constatando que há heterocedasticidade. 

Utilizou-se a correção de erros padrão robustos para tornar os resultados consistentes para 

heterocedasticidade. 

 A tabela 1 destaca os resultados do modelo de rentabilidade considerando o indicador 

de eficiência do capital intelectual: 

 
Tabela 1 Resultados do Modelo de Rentabilidade com ECI 

Variável Explicativa ou 

Independente
Coeficiente Erro Padrão t p-value Sig

ECI 0.0160849 0.00119682 13.44 <0,0000 ***

FCO 0.11809 0.194662 0.6066 0.5453

FOR 0.0332201 0.0259988 1.278 0.2039

IDADE −2,74214 1.54603 −1,774 0.0788 *

SÉRIEA −0,124749 0.189764 −0,6574 0.5122

C 3.45068 2.26466 1.524 0.1303  
 Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 Pode-se perceber que o coeficiente ECI é significativo e associado positivamente com 

a rentabilidade, sustentando a primeira hipótese da pesquisa e evidenciando a importância dos 

clubes administrarem de forma eficiente seus recursos intangíveis, o que pode vir a ser um 

diferencial competitivo para os mesmos.  

 A variável idade também se mostrou significativa e com sinal negativo, sugerindo uma 

associação entre clubes com elencos mais novos e um amento da rentabilidade. Isso pode 

ocorrer pelo fato desses atletas, por serem mais jovens, serem mais buscados no mercado de 

transferências, e consequentemente, gerarem mais entradas financeiras do que jogadores de 

mais idade. 

 A seguir, apresenta-se os resultados dos indicadores decompostos do capital intelectual. 

A tabela 2 considera o capital humano: 

 
Tabela 2 Resultados do Modelo de Rentabilidade com ECH 

Variável Explicativa ou 

Independente
Coeficiente Erro Padrão t p-value Sig

ECH 0,0161627 0,00114832 14,08 <0,0000 ***

FCO 0,121569 0,194306 0,6257 0,5328

FOR 0,033204 0,0258635 1,284 0,2018

IDADE −2,73762 1,54254 −1,775 0,0786 *

SÉRIEA −0,122172 0,190349  −0,6418 0,5223

C 3,44798 2,25978 1,526 0,1298  
 Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 



 

 

 Observa-se que o capital humano, assim como o capital intelectual, é significativo e 

positivo. A idade permanece como a única variável de controle significativa. A tabela 3 ilustra 

os resultados considerando o indicador de capital estrutural e de relacionamento. 

  
Tabela 3 Resultados do Modelo de Rentabilidade com ECER 

Variável Explicativa ou 

Independente
Coeficiente Erro Padrão t p-value Sig

ECER −0,631078 0,640137 −0,9858 0,3263

FCO 0,301007 0,14699 2,048 0,0429 **

FOR 0,0267823 0,0292737 0,9149 0,3622

IDADE −3,59256 1,68366 −2,134 0,035 **

SÉRIEA −0,0106798 0,189289 −0,05642 0,9551

C 4,8817 2,38182 2,05 0,0427 **  
Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 O indicador de relacionamento e estrutura não se mostrou significativo, o que evidencia 

que o capital intelectual possui relação com a rentabilidade fundamentalmente a partir de uma 

gestão eficiente de contratação e venda de atletas, o que pode ser reforçado considerando o R² 

ajustado dos modelos. Tanto o de capital intelectual quanto de capital humano possuem 

aproximadamente 22%, enquanto que o de estrutura e relacionamento de 13%. 

 Em relação às variáveis de controle, a idade permanece significativa, assim como o 

FCO, que indica que clubes com mais capacidade de converter dinheiro em caixa podem ser 

mais rentáveis. 

 Quanto à variável de captação de patrocínios, a tabela 4 mostra os resultados 

considerando o indicador de capital intelectual. 

 
Tabela 4 Resultados do Modelo de Patrocínio com ECI 

Variável Explicativa ou 

Independente
Coeficiente Erro Padrão t p-value Sig

ECI 0,000167011 0,000405687 0,4117 0,6813

FCO −0,0677646 0,15376 −0,4407 0,6602

FOR 0,0787483 0,0286496 2,749 0,007 ***

IDADE 2,74119 1,30505 2,1 0,0379 **

SÉRIEA 0,0556342 0,0740545 0,7513 0,454

C 2,63954 1,81055 1,458 0,1476  
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

 O capital intelectual, diferente do esperado, não apresenta coeficiente positivo com as 

receitas de patrocínio e publicidade, sugerindo que a eficiência na gestão de recursos intangíveis 

não possui relação com a captação desses investimentos, não confirmando assim a segunda 

hipótese da pesquisa. 

 Como variáveis de controle, a idade é significativa, mas nesse caso com sinal positivo, 

o que pode indicar que as empresas que promovem seus produtos e serviços por meio dos clubes 

busquem jogadores mais experientes, que podem ser mais responsáveis e promover uma melhor 

imagem.  

 Os custos de formação também se mostraram significativos, o que sinaliza que os busca-

se promover a imagem de clubes que investem nas divisões de base, tendo em vista que esse 



 

 

valor pode se refletir na formação de futuros grandes atletas, que estarão atrelando sua imagem 

com as empresas que investem em patrocínios e publicidade. 

 A tabela 5 descreve os resultados do modelo com o capital humano. 

 
Tabela 5 Resultados do Modelo de Patrocínio com ECH 

Variável Explicativa ou 

Independente
Coeficiente Erro Padrão t p-value Sig

ECH 0,000120876 0,00039149 0,3088 0,7581

FCO −0,0676236 0,153721  −0,4399 0,6608

FOR 0,078734 0,0286636 2,747 0,007 ***

IDADE 2,73872 1,30454 2,099 0,038 **

SÉRIEA 0,0556863 0,0740834 0,7517 0,4538

C 2,64327 1,80992 1,46 0,1469  
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

  

 Os resultados dos coeficientes significativos considerando o capital humano são os 

mesmos em relação ao capital intelectual (formação e idade). Por fim, a tabela 6 apresenta o 

modelo com capital estrutural e de relacionamento. 

 
Tabela 6 Resultados do Modelo de Patrocínio com ECER 

Variável Explicativa ou 

Independente
Coeficiente Erro Padrão t p-value Sig

ECER 0,132619 0,104423 1,27 0,2066

FCO −0,0974679 0,144162 −0,6761 0,5003

FOR 0,0790231 0,0283618 2,786 0,0062 ***

IDADE 2,72947 1,3029 2,095 0,0384 **

SÉRIEA 0,034154 0,0800061 0,4269 0,6703

C 2,62379 1,81207 1,448 0,1504  
Fonte: Dados da Pesquisa (2017) 

 

 Novamente, as variáveis idade e formação são as únicas significativas, o que reforça a 

ausência de relacionamento entre a captação de investimentos de patrocínios e a eficiência do 

capital intelectual. 

 Em relação à comparação dos R² ajustados, tanto o modelo considerando o capital 

intelectual na sua totalidade quanto o de capital humano apresentaram 13%. O R² ajustado do 

capital estrutural e de relacionamento foi ligeiramente superior, no valor de 15%. 

 Ressalta-se que a variável dummy de Série A foi a única variável de controle que não 

foi significativa em nenhum dos modelos. Isso pode estar relacionado ao fato do Brasil 

apresentar um campeonato de futebol muito equilibrado, e que recentemente tivemos muitos 

clubes grandes e de tradição sendo rebaixados, como foram os casos do Botafogo, Palmeiras e 

Vasco da Gama. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A pesquisa teve como objetivo avaliar a relação entre o nível de eficiência do capital 

intelectual, medido a partir do modelo proposto por Ricci et al (2015), e o desempenho dos 

clubes do futebol brasileiro. 



 

 

 A eficiência do capital intelectual se pautou na soma dos indicadores do capital humano 

(receitas provenientes de transferências de jogadores divididas por seus direitos econômicos) e 

capital de relacionamento e estrutural (soma das receitas de televisão, imagem e de bilheteria, 

divididas pelo total do ativo menos os direitos econômicos dos jogadores). 

 Se for considerado como um dos objetivos da contabilidade oferecer uma visão sobre a 

posição financeira da entidade, o tratamento contábil do registro dos jogadores a partir de seu 

custo histórico pode ser considerado inadequado para esse fim, considerando que o valor 

contábil de jogadores formados nas divisões de base e de atletas que evoluam seu desempenho 

técnico ser muito abaixo do seu valor potencial de transferência, assim como jogadores com 

mau desempenho esportivo e que apresentem graves lesões possuem um valor potencial de 

transferência acima de seu valor contábil (Pavlović, Milačić & Ljumović, 2014). 

 Rowbotton (2002) afirma que as receitas obtidas pelas transferências podem representar 

uma forma de custo de reposição, se aproximando mais do potencial valor econômico dos 

jogadores.  

 Os resultados obtidos evidenciam uma associação entre a eficiência do capital 

intelectual e a rentabilidade. Esses resultados estão em conformidade com os achados de 

Dimitropoulos & Koumanakos (2015) e Yasar et al (2015). 

 Contudo, não foi encontrada associação com os investimentos em patrocínio e 

publicidade. Quanto as variáveis de controle, a idade foi significativa nos 6 modelos 

considerados. O fluxo de caixa operacional e o custo de formação de jogadores também se 

mostraram significativos. 

 Assim, os clubes devem sempre buscar formas de se tornarem mais eficientes, 

potencializando seus ganhos e controlando cada vez mais seus custos, permitindo assim o 

alcance de um desempenho financeiro satisfatório. 

 O gerenciamento eficiente do capital intelectual pode proporcionar uma vantagem 

competitiva para as organizações, tendo em vista que os recursos materiais já não representam 

atualmente o motor do desenvolvimento organizacional, emergindo assim a necessidade de 

busca de mensurações para sua avaliação, já que os sistemas contábeis não permitem o 

reconhecimento de grande parte desses intangíveis (Ribeiro & Nogueira, 2007). 

 Um entendimento apropriado sobre esses bens intangíveis, por meio de sua identificação 

e mensuração adequada, evitaria a diferença entre o valor de mercado dos clubes e seu valor 

contábil, o que poderia evitar o paradoxo de analisar clubes praticamente falidos do ponto de 

vista contábil, mas que ainda continuam operando graças aos enormes valores ocultos presentes 

em seu intangível (Bursesi & Carratalá, 2003). 

 Para futuros trabalhos, sugere-se a busca por novas formas de mensuração dos bens 

intangíveis dos clubes, notadamente seus jogadores. Verificou-se muito poucos estudos 

associados a esse tema, que pode ser muito relevante para um entendimento apropriado para 

avaliar a real situação econômico financeira dos clubes de futebol. 

As evidências podem ser úteis para o Conselho Federal de Contabilidade para 

aprimoramento das normas contábeis aplicadas aos clubes de futebol, bem como, para 

dirigentes, jogadores, profissionais e torcedores no monitoramento das atividades dos clubes de 

futebol. 
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