
      
CPT403 - DEPENDÊNCIA E DIVERSIFICAÇÃO DAS RECEITAS DOS 

CLUBES DE FUTEBOL BRASILEIROS: O QUE SABEMOS? 

 

AUTORIA                                                                                                                  

FÁBIO MINATTO                                                                                                      
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

MONIQUE CRISTIANE DE OLIVEIRA                                                                                                  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

JOSE ALONSO BORBA                                                                                                        
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

 

                                                      

                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Esta pesquisa objetiva identificar o nível de dependência e diversificação das receitas dos clubes de 

futebol brasileiros. Para isso foram analisados 30 clubes que participaram em pelo menos um ano do 

Campeonato Brasileiro da Série A no período 2011-2017. Esse mesmo período foi utilizado para a 

coleta das receitas destes clubes. A composição da receita foi analisada por meio da classificação 

proposta por APFUT (2017) com o acréscimo da categoria “Receitas Financeiras”. A adaptação do 

indicador Hirschman–Herfindahl (HHI) foi utilizada para medir o nível de diversificação de receitas 

dos clubes. As principais fontes de receitas dos clubes são Receitas com Direitos de Transmissão, 

Repasse de Direitos Federativos e Patrocínio, respectivamente. Os resultados indicam que os clubes 

analisados, nesse período, apresentaram diversificação das suas fontes de receitas. De mesmo modo, 

os clubes não apresentaram dependência de recursos quando da análise de uma fonte de recursos, mas 

quando da análise conjunta das três principais receitas eles apresentaram alto nível de dependência. 

A partir da análise da receita total, percebe-se que Flamengo, São Paulo e Corinthians apresentaram 

a maior arrecadação do período. Com estes resultados, verifica-se que os clubes que mais 

arrecadavam no passado, ainda o fazem hoje, mas que a predominância de uma única fonte de 

recursos foi diminuindo com o passar dos anos, mostrando que os clubes têm procurado diversificar 

suas receitas. 
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DEPENDÊNCIA E DIVERSIFICAÇÃO DAS RECEITAS DOS CLUBES DE 

FUTEBOL BRASILEIROS: O QUE SABEMOS? 

 

RESUMO 

Esta pesquisa objetiva identificar o nível de dependência e diversificação das receitas dos clubes 

de futebol brasileiros. Para isso foram analisados 30 clubes que participaram em pelo menos 

um ano do Campeonato Brasileiro da Série A no período 2011-2017. Esse mesmo período foi 

utilizado para a coleta das receitas destes clubes. A composição da receita foi analisada por 

meio da classificação proposta por APFUT (2017) com o acréscimo da categoria “Receitas 

Financeiras”. A adaptação do indicador Hirschman–Herfindahl (HHI) foi utilizada para medir 

o nível de diversificação de receitas dos clubes. As principais fontes de receitas dos clubes são 

Receitas com Direitos de Transmissão, Repasse de Direitos Federativos e Patrocínio, 

respectivamente. Os resultados indicam que os clubes analisados, nesse período, apresentaram 

diversificação das suas fontes de receitas. De mesmo modo, os clubes não apresentaram 

dependência de recursos quando da análise de uma fonte de recursos, mas quando da análise 

conjunta das três principais receitas eles apresentaram alto nível de dependência. A partir da 

análise da receita total, percebe-se que Flamengo, São Paulo e Corinthians apresentaram a 

maior arrecadação do período. Com estes resultados, verifica-se que os clubes que mais 

arrecadavam no passado, ainda o fazem hoje, mas que a predominância de uma única fonte de 

recursos foi diminuindo com o passar dos anos, mostrando que os clubes têm procurado 

diversificar suas receitas. 

 

Palavras-chave:  clubes de futebol; dependência de recursos; diversificação; receitas. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, em decorrência do volume elevado de receitas, principalmente as 

relacionadas com o valor dos ingressos, transferências e prêmios, os clubes de futebol deixaram 

de ser apenas organizações esportivas para se tornarem grandes empresas (Ribeiro & Lima, 

2012). Receitas em clubes de futebol no Brasil sempre geraram muita discussão, mas, em 

função das contratações milionárias efetuadas pelos principais clubes do país para a temporada 

2019 (GloboEsporte.com, 2018, 2019a), ganharam foco já que também são frequentes as 

discussões sobre as dificuldades financeiras e o endividamento dos clubes (Dantas, Freitas, 

Costa, & Barbosa, 2017; Rezende & Dalmácio, 2015).  

Além disso, as receitas como as com os programas de sócio-torcedor (Rockmann, 2018) 

e patrocínio (GloboEsporte.com, 2019b) tem sido destaques no futebol brasileiro, bem como 

com venda de atletas (Saldanha, 2018), responsável por ter mantido os clubes superavitários 

em 2017 frente ao não recebimento de luvas, quantia que já havia sido paga no ano anterior em 

função do fechamento dos novos contratos de transmissão (Capelo, 2018). O fato de os clubes 

terem recebido luvas em 2016, uma receita que não é contínua, fez com que em 2017 fossem 

buscadas maneiras de diversificar a arrecadação para suprir sua ausência e não comprometer o 

orçamento, ainda que a receita de televisão seja a principal fonte de recursos das equipes 

brasileiras (Belo, 2018). Segundo Cordery, Sim e Baskerville (2018), diversificar a receita é 

uma das formas de evitar a vulnerabilidade financeira dos clubes, conforme a Teoria da 

Dependência de Recursos. 

Neste sentido, enquanto o desempenho de uma empresa deriva dos recursos disponíveis, 

como ela os emprega e a eficiência alcançada nesse processo, as entidades esportivas têm como 

recurso crucial a disponibilidade financeira obtida para investir no talento, de forma que é 

esperado que que aquelas com maior recurso financeiro disponível dominem as ligas que 

participam (Zambom-Ferraresi, García-Cebrián, Lera-López, & Iráizoz, 2017). Ao obter 
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sucesso esportivo, espera-se que os clubes aumentem sua arrecadação, seja por meio de prêmios 

por participações em competições e títulos, seja pelo crescimento da participação dos torcedores 

nos estádios ou na compra de produtos que levam a marca do clube.  

Ademais, Costa e Marinho (2005) e Gonçalves e Carvalho (2006) apontaram que a 

composição das receitas dos clubes brasileiros tem mudado, com os valores provenientes da 

bilheteria perdendo espaço para patrocínio e direitos de transmissão. Por isso é comum a 

afirmação de que os clubes brasileiros são dependentes das receitas de mídia (Belo, 2018) há 

anos. Entretanto, a diversificação das receitas e novos contratos de patrocínio podem ser 

evidências de que os clubes começaram a mudar esta situação, como no caso do Palmeiras, que 

em seis anos conseguiu reduzir metade da dependência deste tipo de fonte de recursos 

(Laurentiis, 2018).   

A teoria correlata para auxiliar a entender este fenômeno é aquela formulada no estudo 

seminal de Pfeffer & Salancik (1978). A Teoria da Dependência de recursos é comumente 

utilizada como suporte nos estudos em organizações sem fins lucrativos (Good, Borba, & 

Maragno, 2015; Reheul, Van Caneghem, Van den Bogaerd, & Verbruggen, 2018; Vermeer, 

Raghunandan, & Forgione, 2009) e, também, em específico nas entidades esportivas (Cordery 

et al., 2018; Wicker & Breuer, 2011). Ainda que esta teoria tenha sido abordada em clubes 

esportivos pelo mundo, nos brasileiros que também possuem a característica de serem sem fins 

lucrativos, uma análise por este viés da dependência de recursos financeiros não foi encontrada. 

Neste contexto, este estudo objetiva identificar o nível de dependência e 

diversificação das receitas dos clubes de futebol brasileiros. Para isso, serão analisadas a 

receita total e sua composição, bem como seu comportamento no período de 2011 a 2017. 

Assim, este estudo se justifica à medida que pretende mostrar o comportamento da 

receita ao longo dos anos, bem como sua diversificação. Além disso, justifica-se em função das 

frequentes notícias (Capelo, 2018; Paradizo & Rodrigues, 2011) questionando a arrecadação 

dos clubes, como eles se financiam, mostrando a importância de se discutir o tema no futebol. 

Além disso, notícias como as de Capelo (2018) e Belo (2018) apresentam chamadas 

contraditórias, enquanto uma diz que as receitas cresceram e as dívidas diminuíram, outra 

apresenta o inverso. Assim, o estudo se justifica porque procura apresentar uma análise 

temporal das receitas, mostrando sua evolução e composição ao longo dos anos. 

Ainda, Wicker e Breuer (2011) apontam que clubes constituídos sob a forma de 

entidades sem fins lucrativos enfrentam desafios como os relacionados com as capacidades 

financeiras, de forma que para que eles consigam perceber sua capacidade em responder aos 

desafios do ambiente, é necessário que federações e executivos compreendam sua estrutura de 

recursos e a sua capacidade de mobilizar recursos. Assim, diante deste apelo, acompanhado de 

um cenário de crise financeira nos clubes de futebol brasileiros, os quais são constituídos como 

associações sem fins lucrativos, este estude se justifica ao proporcionar um panorama geral das 

receitas dos clubes. 

 

2 TEORIA DA DEPENDÊNCIA DE RECURSOS E AS ENTIDADES DESPORTIVAS 

REVISÃO  

 

Organizações sem fins lucrativos têm seu sucesso atrelado, principalmente, à sua 

viabilidade financeira, que tem como aspecto fundamental os fluxos de receita, de forma que 

as receitas merecem análise longitudinal enfocando a sua média e variação no período de 

estudo. Neste sentido, os clubes esportivos que sofrem significativas variações de receitas ao 

longo dos anos, principalmente se elas não puderem ser antecipadas causam problemas no 

processo de planejamento financeiro e para arcar com as suas despesas, o que aumenta o risco 

de insolvência. Assim, ainda que um clube tenha receita média alta em um período, grandes 

variações podem representar ameaça financeira ao clube (Wicker, Longley, & Breuer, 2015). 
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A Teoria da Dependência dos Recursos aponta que o comportamento e a estrutura de 

uma entidade podem ser explicados por seus recursos, dado que as organizações são incapazes 

de gerar os recursos necessários para sua sobrevivência e isso faz com que ela dependa de fontes 

externas (Wicker & Breuer, 2011). Assim, busca entender a influência de fatores externos no 

comportamento da organização, porque as entidades, para angariar recursos suficientes para sua 

atuação, precisam obter financiamento de outras instituições, o que faz com que elas aumentem 

sua dependência destas fontes (Cordery et al., 2018).  

Para esta teoria o grau de dependência de recursos de uma organização é determinado 

pela importância e concentração dos seus recursos, de forma que a ideia central é de que para 

sobreviver, as organizações precisam adquirir e manter recursos por meio da interação com os 

indivíduos que controlam os recursos, o que não é fácil, já que os ambientes onde operam 

concentram incerteza e escassez (Froelich, 1999). 

Segundo Wicker e Breuer (2011), os clubes esportivos devem ser confrontados com ea 

ideia de escassez, já que nem todos os recursos estão disponíveis em abundância e isto tem 

impacto significativo na maneira como eles lidam com os desafios. Desta forma, a redução de 

uma fonte pode elevar outra, todavia, ao aumentar a dependência de recursos externos diminui 

a autonomia das organizações. Espera-se, portanto, que as receitas das entidades esportivas 

sejam diversificadas à medida que uma redução em determinada fonte não impacte fortemente 

o planejamento delas. Nesse sentido, as organizações tentam reduzir o poder de outrem sobre 

elas geralmente com o aumento de seu poder perante os outros (Hillman, Withers, & Collins, 

2009). Também, aumentar as receitas de maneira mais significativa que a dos pares é relevante 

para as entidades esportivas, pois, de acordo com Zambom-Ferraresi et al. (2017), espera-se 

que aquelas com maior acesso a recursos financeiros dominem os campeonatos que disputam.  

Os esportes profissionais aumentaram sua popularidade nos últimos anos (Bradbury, 

2019). Enquanto, no século 20, o futebol era um fenômeno cultural com impacto nos âmbitos 

social, político e econômico, hoje, é também um negócio com relevância econômica (Zambom-

Ferraresi et al., 2017), pois, para Solberg e Haugen (2010), poucas indústrias são capazes de 

gerar volumosas receitas como o futebol, porque a arrecadação está atrelada ao sucesso 

esportivo. Segundo Millward (2013), ainda que clubes sejam capazes de gerar receitas, muitas 

vezes a alta proporção é usada apenas para melhorar o desempenho da equipe, o que pode 

resultar em ausência de lucros e, até mesmo déficits.  

Segundo Froelich (1999), a mudança nos ambientes associados com os principais 

fornecedores de recursos foi traduzida em oportunidade e ameaças ao financiamento das 

organizações, e teve como resultado a mudança de fontes e dependência de recursos. Tal 

situação pode ser vista no ambiente do futebol brasil, onde os clubes, com a mudança deste 

esporte de fenômeno cultural para um negócio por meio da inserção da lógica de mercado em 

sua gestão, encontraram fontes alternativas de recursos, que ganharam espaço em relação à 

arrecadação com bilheteria, outrora principal receita dos clubes (Gonçalves & Carvalho, 2006).  

Ainda que os clubes tenham diversificado sua receita, processo que pode melhorar os 

resultados das equipes resultados (Cordery et al., 2018), arrecadando com cessão de direitos 

sobre a marca do clube, cessões de direitos federativos, direitos televisivos, patrocínios, 

marketing e parcerias, existia dependência das receitas provenientes da negociação dos direitos 

de transmissão (Costa & Marinho, 2005; Gonçalves & Carvalho, 2006). De modo geral, 

Carmichael, McHale e Thomas (2011) apontam que as receitas dos clubes de futebol derivam 

principalmente da bilheteria, transmissão de jogos e patrocínio. Já para Alves, Behr e 

Raimundini (2012), ainda que receitas com bilheteria e transmissão sejam influentes na 

arrecadação dos clubes, a principal fonte de recurso deles é com a venda de jogadores.  

A venda de jogadores e as consequências desta ação são um dos diferenciais da indústria 

do futebol quando comparada a outras, porque os clubes que atraem muitos torcedores tendem 

à maior distribuição de receitas, o que permite às equipes que mais arrecadam comprem os 
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jogadores mais talentosos daqueles que possuem baixa receita. Assim, para os clubes com 

menor receita, uma das mais importantes fontes de recurso é a venda de jogadores (Solberg & 

Haugen, 2010). Esta competição leva a uma disparidade entre a arrecadação dos clubes, fazendo 

com que os que têm mais receita consigam auferir cada vez mais, e os com menos receitas 

acabam tendo orçamento reduzido, que implica em certos casos, pouco ou nenhum sucesso 

esportivo e o afastamento dos espectadores. Esta situação pode levar os clubes a um ciclo de 

dificuldades financeiras não desejado em função dá má distribuição das receitas.  

Marques e Costa (2016) apontam que as receitas dos clubes brasileiros se classificam 

em três grandes grupos, estádios, direitos audiovisuais e marketing. O primeiro grupo se refere 

não somente à bilheteria, mas também aos demais serviços que esta estrutura oferece, como ter 

uma loja. Em segundo lugar estão as receitas, principalmente, dos contratos assinados para 

transmissão das partidas que os clubes disputam. E, por fim, no terceiro grupo encontram-se as 

receitas arrecadadas com patrocínios, licenciamento da marca.    

Para Bradbury (2019), existem duas fontes comuns de geração de receita, o tamanho do 

mercado e o potencial de riqueza dos torcedores. O primeiro se deve ao fato de que em 

populações maiores, o potencial de captação de clientes/torcedores é maior. Além disso, o autor 

aponta que clubes como estádios novos tendem a arrecadar mais receitas em função da 

novidade, porque oferecem uma melhorar estrutura, mais segurança, mas o interesse dos 

torcedores diminui em 10 anos da inauguração. Os resultados esportivos também estão 

relacionados com a receita, sendo que a medida que estes melhores, os clubes tendem a 

arrecadar mais receitas. Além disso, também identificou que em mercados onde há mais de um 

clube, a relação com a receita é negativa, ou seja, a receita por equipe tende a diminuir porque 

acaba sendo dividida entre mais clubes. 

A literatura sobre receitas em clubes de futebol é escassa, embora pesquisas relatem sua 

importância para esta indústria e, principalmente, suas consequências para o mercado e as 

finanças das equipes. Ainda assim, alguns estudos procuram apresentar informações sobre as 

receitas, sejam suas fontes, determinantes ou variação.  

Nesta lógica, Wicker, Longley e Breuer (2015) estudaram a volatilidade e os 

determinantes das receitas dos clubes esportivos sem fins lucrativos da Alemanha e 

identificaram que estas entidades dependem mais dos recursos provenientes da mensalidade 

dos seus membros do que de subsídios. Também, verificaram que a diversificação de receitas 

pode reduzir sua volatilidade.  

Em estudo recente, Bradbury (2019), identificou os determinantes da receita nas 

principais ligas esportiva norte-americanas, beisebol (MBL), basquete (NBA), roquei (NHL) e 

futebol americano (NFL). A pesquisa apontou que, exceto para a NFL, as receitas estão 

associadas positivamente aos resultados esportivos, ao contrário da idade, onde foi identificado 

que estádios mais novos, devido ao seu potencial de atratividade, tendem a gerar mais receitas.  

De forma geral, sabe-se que depender de uma única fonte de recursos tem a sua 

sobrevivência atrelada ao detentor desta fonte (Froelich, 1999) e que a diversificação tendem a 

diminuir esta dependência. Além disso, as evidências denotam que os clubes possuem 

concentração das suas receitas em duas ou três fontes, as quais giram em torno do sucesso 

esportivo das equipes. Assim, resultados negativos em campo tendem a implicar em menor 

arrecadação na temporada e pode levar os clubes à uma crise financeira. Por isso, os clubes 

acabam procurando novas fontes de recursos diante da incerteza e acabam não somente 

diversificando suas receitas, mas também reduzindo sua dependência de uma única fonte. 

Tal situação que reforça a importância de se conhecer as receitas dos clubes futebol 

brasileiros, os quais estão constantemente em crise, bem como o nível de sua dependência e 

diversificação e é neste contexto que este estudo se diferencia das pesquisas de Bradbury 

(2019), Wicker e Breuer (2011) e Wicker et al. (2015). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A amostra foi constituída por clubes de futebol que disputaram em pelo menos um ano 

a Série A do Campeonato Brasileiro no período de 2011 a 2017. Este campeonato foi escolhido 

por ser a liga nacional que contempla o maior número de equipes participantes, sendo a Série 

A mais visada pelos clubes, patrocinadores e mídia. O período para a seleção da amostra se 

justifica por 2011 ser o ano em que os clubes passaram a ter obrigatoriedade, a partir da Lei 

12.395/11, de publicar as demonstrações contábeis nos moldes do Conselho Federal de 

Contabilidade, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis e da Lei 6.404/76. Sendo assim, a 

disponibilidade dos demonstrativos é esperada. A data final refere-se ao último ano em que se 

tem os demonstrativos contábeis anuais auditados disponíveis.  

Para este estudo, o conjunto de Demonstrações Financeiras completas, também no 

período de 2011 a 2017, foi coletado, onde foi essencialmente analisado o demonstrativo que 

evidencia as receitas (Demonstração do Resultado do Exercício ou equivalente) em conjunto 

com as respectivas notas explicativas. Estes documentos foram encontrados, prioritariamente, 

nos sites dos clubes. Com a ausência de alguns relatórios financeiros em sessão específica do 

site das equipes, os relatórios foram buscados nos websites das federações estaduais de futebol 

e jornais.  

Com isso, foram encontrados 190 relatórios financeiros os quais possibilitaram a coleta 

das informações referentes a receita dos clubes de futebol, a qual foi analisada com dois 

enfoques, a saber: (i) a receita total do ano, e (ii) as diferentes receitas que compõem o valor 

total. Em relação ao primeiro grupo, foram coletadas 195 observações (clube-ano), enquanto 

para a receita segregada, 174 observações (clube-ano). A diferença entre a quantidade de 

observações ocorreu em função de alguns clubes mesmo divulgando a receita total, não o 

fizeram de maneira que fosse possível identificar a fonte desses recursos.  

A Tabela 1 apresenta o número de observações por tipo de análise neste estudo. 

 
Tabela 1:  

Número de observações por tipo de análise das receitas. 

Divulgação dos Clubes Total Não divulgado 
Receita Total  

(Clube-Ano) 
Não segregou 

Receita Segregada  

(Clube-Ano) 

Nº de Observações 210 -15 195 -19 174 

Fonte: Autores (2019). 

 

Após identificar as receitas totais e a sua referida composição, as receitas foram 

classificadas de acordo com o Manual de Contabilidade Para Entidades Esportivas elaborado 

pela Autoridade Pública de Governança do Futebol (APFUT) de acordo as dez categorias 

existentes. Todavia, ainda que o modelo da APFUT tenha sido utilizado para padronização, 

durante a coleta dos dados e a respectiva classificação das receitas conforme o padrão 

estabelecido, julgou-se necessário acrescentar uma categoria a saber: “Receitas Financeiras” 

(RF). Tal adição visava agrupar receitas obtidas por meio de descontos, juros e abatimento de 

dívidas (PROFUT, por exemplo). Assim, as receitas foram classificadas em uma das 11 

categorias predeterminadas. A Tabela 2 apresenta o nome das classificações, sua respectiva 

abreviação, a definição apresentada pelo Manual e exemplos de receitas apresentadas pelos 

clubes que foram inseridas na categoria.  
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Tabela 2:  

Definição das classificações de acordo com o Manual de contabilidade para entidades esportivas. 

Classificação Definição Manual 
Exemplos de 

divulgação 

Direitos de 

Transmissão 

(DT) 

Registrar os valores contratados em função da participação da entidade 

esportiva nos diversos campeonatos e demais jogos disputados, no Brasil 

e no exterior, referente à TV aberta, fechada, Pay-Per-View (PPV), 

internet, telefonia móvel, vídeo sob demanda, circuito fechado, ou 

qualquer outra modalidade de transmissão a ser criada, onde a entidade 

desportiva venha a ser remunerada. 

Receitas de 

transmissão e de 

imagem; 

transmissões 

esportivas 

Luvas (LU) 

Luvas são prêmios recebidos pela assinatura de contratos, em sua maioria 

contratos que possuam vigência que se dará no longo prazo, 

ultrapassando o exercício social do recebimento dos recursos. 

Luvas contratuais; 

Luvas Contratuais 

Série A 

Bilheteria 

(BI) 

Refere-se ao valor bruto arrecadado pela entidade esportiva nos jogos 

onde seja ou não mandante 

Receitas com 

Bilheteria; 

Arrecadação de 

Jogos 

Patrocínio/ 

Marketing 

(PM) 

Deverão ser registrados, no grupo “Patrocínio/Marketing”: 

Royalties; 

Patrocínios e 

publicidades 

- as receitas com patrocínios, sejam de exposição em uniformes ou não, 

com base nos contratos celebrados com os respectivos patrocinadores, de 

acordo com a vigência de veiculação da marca junto à entidade esportiva; 

- valores arrecadados com licenciamentos de produtos, sejam eles 

referentes à royalties ou qualquer outra denominação, reconhecidos pelo 

regime de competência. 

- eventuais bonificações por performance de vendas ou por performance 

esportiva, pagos pelos patrocinadores às entidades esportivas, previstas 

ou não nos contratos de patrocínio. 

Repasse de 

Direitos 

Federativos 

(DT) 

Deverão ser registrados no grupo “Repasse de Direitos Federativos” os 

recebimentos relativos ao mecanismo de solidariedade, que se refere ao 

percentual destinado de todos os valores pagos pelas transferências 

internacionais dos atletas à entidade esportiva que participou de sua 

formação, conforme regulamento internacional vigente. 

Receitas com 

repasse de direitos 

federativos; 

Transações de 

atletas 

Programa de 

Sócio-

Torcedor 

(ST) 

Registrar todas as receitas brutas auferidas com as mensalidades dos 

programas de sócio torcedor, conforme o regime de competência. 

Recebimentos antecipados de mensalidades ou anualidades, deverão ser 

registrados em conta própria de passivo, transitando em resultado 

conforme a vigência. 

Mensalidades Sócios 

Receitas 

Patrimoniais/

Sociais (PS) 

Referem-se a receitas auferidas com as mensalidades dos associados, 

escolinhas e outras relacionadas à sede social, não estando incluídas 

aquelas relativas aos programas de sócio torcedor. 

Arrecadação social 

Incentivos 

Fiscais (IF) 

Registrar todos os recursos auferidos com incentivos fiscais, sejam eles 

em quaisquer das esferas governamentais (federal, estadual ou 

municipal). Em nota explicativa específica, a entidade esportiva deverá 

relacionar, analiticamente, todos os programas de incentivo fiscal por 

intermédio dos quais auferiu receitas. 

Timemania; Loterias 

Federais; Projeto 

Incentivado 

Premiações 

(PR) 

Registrar os valores brutos auferidos por conquistas, sejam elas títulos ou 

por passagem de fase, de acordo com o regulamento das competições. 

Premiação 

Campeonato 

Brasileiro 

Demais 

Receitas 

(DR) 

Referem-se a todas as outras receitas auferidas e não listadas em outros 

grupos, excetuando-se as financeiras, tais como: receitas de explorações 

comerciais, locações, loterias, indenizações, reversão de provisões, etc. 

Outras receitas 

Fonte: Adaptado de APFUT (2017). 

 

Com os dados padronizados foi iniciada a análise dos resultados. Em primeiro lugar, 

foram feitas as considerações acerca da receita total no que tange à estatística descritiva e ao 

seu comportamento. Para esta análise foram consideradas as 195 observações dos 30 clubes, 

todavia, em alguns momentos se julgou necessário excluir da análise as equipes que não tinham 



7 

 

as informações em todos os anos, para possibilitar uma melhor comparação entre os resultados. 

Estas situações são indicadas quando da análise e discussão dos dados. 

O segundo enfoque deste estudo se subdividiu em dois momentos: (i) composição das 

receitas; e, (ii) dependência e diversificação dos recursos. No primeiro, verificou-se como a 

receita total do período estava composta, bem como ela se comportou ao longo do período 

analisado. Ainda, elaborou-se a matriz de correlação entre todas as classificações de receita 

para verificar possíveis relações entre sua arrecadação. 

Por fim, verificou-se, individualmente (por clube) e total, qual a dependência de receita 

dos clubes a partir comparação de cada fonte com receita total para tentar verificar se o padrão 

estabelecido no passado se mantém nos clubes brasileiros. Além disso, a soma das três 

principais receitas foi utilizada para verificar se algumas poucas fontes são responsáveis por 

um percentual elevado da receita total. 

Por fim, verificou-se, individualmente (por clube) e total, qual a dependência de receita 

dos clubes a partir comparação de cada fonte com receita total para tentar verificar se o padrão 

estabelecido no passado se mantém nos clubes brasileiros. Já para investigar o nível de 

diversificação de receitas, optou-se pelo Hirschman–Herfindahl Index (HHI) adaptado, 

apresentado por (Cordery et al., 2018), conforme a Equação 1. 

𝐻𝐻𝐼 = [1 − ∑ (
𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎
)

2

                                            (1) 

O HHI adaptado propõe que quanto mais próximo de 1, mais diversificada é a receita 

de uma organização, ou seja, possui múltiplas. Ao contrário, quanto mais próximo de zero 

menor é a diversificação, indicando que as organizações tendem a ser dependentes de uma ou 

poucos tipos de receitas. Assim, quando uma entidade apresenta HHI 0, entende-se que ela é 

dependente de uma única receita (Cordery et al., 2018).  

O HHI adaptado propõe que quanto mais próximo de 1, mais diversificada é a receita 

de uma organização, ou seja, possui múltiplas fontes. Ao contrário, quanto mais próximo de 

zero menor é a diversificação, indicando que as organizações tendem a ser dependentes de uma 

ou poucos tipos de receitas. Assim, quando uma entidade apresenta HHI = 0, entende-se que 

ela é dependente de uma única receita (Cordery, Sim, & Baskerville, 2013). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Receita Total 

 

Dos trinta times que compuseram a amostra para a análise da receita total, o valor total 

arrecadado foi de R$ 26,892 bilhões, mostrando a relevância para o contexto econômico do 

país. A estatística descritiva da receita total é apresentada na Tabela 3.  
 

Tabela 3:  

Estatística descritiva da receita total (em milhares de reais). 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Média 91.499 121.396 121.424 114.664 142.459 177.925 187.830 

Mediana 64.103 79.808 80.119 85.447 85.022 118.527 112.105 

Desvio 

padrão 
74.530 98.246 101.210 92.044 133.893 154.660 173.630 

Intervalo 248.450 297.783 353.081 314.351 453.080 515.293 678.814 

Mínimo 9.995 13.134 9.751 8.397 4.461 7.496 4.393 

Máximo 258.445 310.917 362.832 322.748 457.541 522.789 683.207 

Q1 26.154 30.100 39.800 22.493 37.672 42.986 48.545 

Q3 143.873 211.418 200.706 197.780 250.870 302.652 301.266 

Quantidade 24 27 28 29 30 29 28 

Nota: Valores em milhares de reais, exceto a quantidade, que se refere ao número de observações anuais. Fonte: 

Dados da Pesquisa (2019) 
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Pela análise da média das receitas no período, percebe-se que a receita total mais do que 

duplicou no período. A partir da análise do desvio padrão em conjunto com os quartis se verifica 

a variabilidade receitas arrecadadas pelos clubes, demonstrando má distribuição das receitas, 

pois existem clubes valor altas e outros, baixo. O Flamengo foi o que arrecadou o valor máximo 

(R$ 683 milhões, em 2017). Por outro lado, o Santa Cruz, também em 2017, foi a equipe que 

apresentou o menor valor de receita no período.  

Na Figura 1 apresenta-se a média anual dos 30 clubes no período em conjunto a média 

das 190 observações de receita total, onde é possível observar que dispersão das equipes que 

estão acima da média é superior aos que estão abaixo, mostrando que aqueles são mais 

heterogêneos em comparação com estes. O clube que apresentou a maior média anual no 

período foi o Flamengo (R$ 381,261 milhões), enquanto a menor pertence ao Santa Cruz (R$ 

9,287 milhões), pois são as equipes que apresentaram a maior e a menor receita do período, 

dados que impactam nas médias individuais, puxando-as para cima e para baixo, 

respectivamente.  

 

 
Figura 1: Comparação entre a média do clube e a média da amostra. 

Nota: Os clubes Atlético-Go e Bahia não divulgaram seus demonstrativos em um ano. Portuguesa e Santa Cruz 

não divulgaram seus demonstrativos em dois anos. Ceará, Chapecoense e Náutico não divulgaram seus 

demonstrativos em três anos. Valores em milhões de reais. Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

A Figura 2 apresenta o total arrecadado somente pelos clubes que divulgaram a receita 

total em todo o período estudado (2011-2017).   
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Figura 2: Receita Total arrecadada por clube (2011-2017). 

Nota: Os clubes Atlético-Go e Bahia não divulgaram seus demonstrativos em um ano. Portuguesa e Santa Cruz 

não divulgaram seus demonstrativos em dois anos. Ceará, Chapecoense e Náutico não divulgaram seus 

demonstrativos em três anos. Estes não foram incluídos no gráfico, pois não possuem valores arrecadados em 

todos os anos da análise. Valores em milhões de reais. Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
 

Estes resultados demonstram que há desigualdade na arrecadação de receitas, tendo em 

vista que o Flamengo, por exemplo, auferiu mais de R$ 2,669 bilhões no período enquanto o 

Joinville arrecadou R$ 163 milhões. Além disso, ressalta-se que dos 10 clubes com maior 

receita 80% desses estão localizados na região Sudeste. Há que se ressaltar que os 13 clubes 

com a maior receita do período são os mesmos apresentados por Proni e Zaia (2014) e indicam 

que, apesar das equipes em geral, terem aumentado sua arrecadação ao longo dos anos, as mais 

ricas continuam as mesmas desde 2003, mudando somente a ordem de quem mais arrecada por 

ano. Assim, o que se percebe é que a desigualdade nas receitas dos clubes de futebol não é um 

fenômeno recente no Brasil.  

 

 Composição das Receitas 

 

Neste momento, a análise é feita somente com os clubes que divulgaram composição 

das receitas. Assim, aqueles que não a divulgaram dessa maneira (Náutico, Santa Cruz e Sport), 

isto é, só apresentaram a receita total sem a possibilidade de classificar no padrão apresentado 

pela APFUT foram excluídos da análise. Foram 22 clubes que divulgaram a segregação da 

receita nesse período, enquanto cinco equipes não apresentaram a receita segregada em pelo 

menos um ano, totalizando 174 demonstrativos com receitas segregadas. Neste ponto, 

apresenta-se uma das limitações desta pesquisa, já que o estudo das origens das receitas fica 

prejudicado em clubes em que ela não está segregada conforme a fonte do recurso.  

Na Tabela 4 a estatística descritiva das categorias de receitas é apresentada.  

 
Tabela 4:  

Estatística descritiva por categoria de receita (em milhares de reais). 

Categorias 
Média 

(R$) 

Mediana 

(R$) 

Desvio 

padrão 

(R$) 

Q1 (R$) Q3 (R$) 
Mínimo 

(R$) 

Máximo 

(R$) 
Quantidade 

BI 11.352 6.231 14.842 2.305 14.351 0 90.448 162 

DR 8.992 4.511 14.179 937 10.179 0 101.533 152 

DT 58.424 47.693 50.448 18.489 84.622 10 297.196 174 

DF 24.925 10.278 35.771 2.709 34.152 0 188.664 167 

IF 1.112 0 9.648 0 0 0 123.067 10 

LU 1.244 0 8.772 0 0 0 96.237 6 

PM 22.833 12.104 24.857 5.005 36.865 0 136.488 172 

PR 1.964 0 3.709 0 2.414 0 18.069 82 

 R$-

 R$500

 R$1.000

 R$1.500

 R$2.000

 R$2.500

 R$3.000



10 

 

PS 8.694 679 15.357 0 12.083 0 68.454 106 

RF 3.064 0 11.200 0 16 0 101.927 45 

ST 6.878 4.399 8.573 0 9.487 0 47.014 129 

Nota: 1Q = Primeiro Quartil; 3Q = Terceiro Quartil; DT = Direitos de Transmissão; LU = Luvas; BI = Bilheteria; 

PM = Patrocínio; DF = Direitos Federativos; ST = Sócio Torcedor; PS = Receitas Sociais; IF = Incentivos Fiscais; 

PR = Premiações; DR = Demais Receitas; RF = Receitas Financeiras. Valores em milhares de reais, exceto a 

quantidade, que se refere ao número de observações totais. Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

A coluna quantidade mostra quantos clubes apresentaram determinada categoria de 

receita. As receitas com Direitos de Transmissão, por exemplo, estavam presentes em todos os 

demonstrativos analisados. As luvas, por outro lado, só atinham valores em seis demonstrativos. 

Outra receita pouco divulgada foi a categoria Incentivos Fiscais, com apenas 10 demonstrativos.  

A receita máxima apresentada foi arrecadada por meio de Direitos de Transmissão pelo 

Flamengo, em 2017. O mesmo clube, em 2015, apresentou o valor máximo arrecadado com 

Receitas Financeiras, a qual é referente a desconto obtido por meio da adesão ao PROFUT.  

O valor máximo arrecadado por meio de Luvas foi obtido pelo Grêmio, em 2016, pela 

assinatura com a Rede Globo de Televisão pelo fechamento do contrato de Direito de 

Transmissão. Nessa categoria, possivelmente a falta de transparência prejudica a análise, tendo 

em vista que os clubes podem apresentar esse valor em conjunto com o valor de Receita com 

Direitos de Transmissão. Ainda assim, esta fonte, não demonstrou valores significativos ao 

longo dos anos, com exceção ao ano de 2016. Isso é explicado pois os valores referentes a 

negociação de Direitos de Transmissão não são negociados anualmente, mas sim em contratos 

de médio e longo prazo. O clube, nesse caso, só receberia Luvas no momento da negociação do 

contrato.  

Há que se atentar para as questões de registro contábil nesta fonte, que devem ser pelo 

regime de competência. O próprio Manual de Contabilidade para Entidades Esportivas, da 

APFUT, determina que as receitas com luvas sejam classificadas, em princípio, como receitas 

antecipadas, a menos que não tenham contraprestação do clube vinculada.  

 
Registrar os valores recebidos a título de luvas ou prêmio pela assinatura de contratos, 

que estejam atrelados a contrato específico, e cuja vigência se dará em períodos 

subsequentes ao da data-base das demonstrações contábeis. Os valores registrados 

nessa rubrica deverão ser transferidos para resultado no decorrer da vigência dos 

respectivos contratos. As luvas e os prêmios recebidos antecipadamente, que não 

exijam qualquer contraprestação da entidade esportiva, além da assinatura do referido 

contrato, e que se refiram a contratos assinados até 31/12/2017, deverão ser 

registrados diretamente como receita no momento da assinatura dos contratos 

(APFUT, 2017). 

 

Como as notas explicativas pouco informam, não é possível determinar que os clubes 

que não registraram receita com luvas em 2016 o fizeram pelo regime de competência, 

contabilizando os valores como receita antecipada ou como direitos de transmissão. Também 

não é válido afirmar, em função disto, que Bahia, Grêmio, Vitória e Ponte Preta, que 

apresentaram receitas referentes às luvas em 2016, não cumpriram com o referido regime. 

Todavia, importante salientar que o referido manual não estava em vigor em 2016, ano de 

fechamento dos novos contratos televisivos. Mas, pontua-se que as questões de como os clubes 

registram boa parte da sua arrecadação passam despercebidas pelas notas explicativas e 

dificultam a compreensão da situação econômico-financeira dos clubes.  

Por meio da Tabela 5, onde é apresentado o percentual da categoria em relação a receita 

total, percebe-se a relevância das receitas com Direitos de transmissão para os clubes de futebol, 

corroborando os achados de Carmichael et al. (2011), Costa e Marinho (2005) e Gonçalves e 

Carvalho (2006), que apontaram esta como a principal receita dos clubes de futebol nas duas 

últimas décadas. Nesse período, a representatividade da receita com Patrocínio foi reduzida, 
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podendo ser explicada pelo período de crise econômica no país. Por outro lado, a Receita com 

repasse de Direitos Federativos teve sua representatividade aumentada. 

 
Tabela 5:  

Percentual das Receitas em relação à Receita Total 
 2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

BI 8,61 7,17 9,97 9,61 6,92 5,91 7,02 

DF 14,65 12,63 20,77 13,15 19,86 14,29 19,25 

DR 7,55 8,26 7,04 6,94 5 4,62 5,95 

DT 36,71 39,21 31,93 35,95 34,54 46,91 40,32 

IF 0 3,88 0 0,67 0,41 0,27 0,35 

LU 0 1,1 0 0 0 3,59 0,01 

PM 20,29 16,19 16,87 19,41 14,24 12,1 13,62 

PR 0,64 1,36 1,44 1,37 0,96 1,35 1,73 

PS 7,28 5,87 6,36 6,79 6,39 5,14 5,02 

RF 0,71 1,41 1,38 1,3 5,95 1,44 1,31 

ST 3,56 2,9 4,24 4,8 5,72 4,38 5,42 

Nota: DT = Direitos de Transmissão; LU = Luvas; BI = Bilheteria; PM = Patrocínio; DF = Direitos Federativos; 

ST = Sócio Torcedor; RS = Receitas Sociais; IF = Incentivos Fiscais; PR = Premiações; DR = Demais Receitas; 

RF = Receitas Financeiras. Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

  

Valores elevados de receitas classificadas na categoria Demais Receitas podem ser 

encarado como falta de transparência dos clubes. Espera-se que não seja colocado um valor 

representativo nessa categoria, pois nesse caso seria mais transparente identificar a real fonte 

desse recurso e evidenciá-la, visando uma informação mais relevante. Nesta situação, a 

materialidade do valor apresentado não foi considerada para segregar a fonte de recurso e 

proporcionar melhor informação. 

Com o objetivo de verificar a existência de associação entre as categorias de receitas, os 

coeficientes de correlação de Pearson foram utilizados, com seus resultados evidenciados na 

Tabela 6.  

 
Tabela 6:  

Matriz de correlação entre as fontes de receitas. 
 BI DR DT DF IF LU PA PR RS RF ST 

BI 1           

DR 0,3311* 1          

DT 0,5587* 0,3009* 1         

DF 0,4028* 0,338* 0,5403* 1        

IF 0,0635 -0,0246 0,0527 0,0031 1       

LU -0,0611 -0,0496 0,0478 -0,0387 -0,0164 1      

PM 0,6037* 0,3311* 0,682* 0,5282* 0,0599 0,0815 1     

PR 0,472* 0,0914 0,3583* 0,2359 0,0356 -0,0558 0,407* 1    

RS 0,2089 0,0341 0,3492* 0,2647 -0,0249 0,2078 0,4671* 0,0232 1   

RF 0,2093 -0,0181 0,227 0,2677 0,2756 0,0399 0,3137* 0,0854 0,3953 1  
ST 0,4382* 0,1413 0,3667* 0,2366 0,1019 -0,0851 0,3784* 0,4253* -0,0528 0,2274 1 

Nota: * Estatisticamente significantes a 1%. Em que: DT = Direitos de Transmissão; LU = Luvas; BI = Bilheteria; 

PM = Patrocínio; DF = Direitos Federativos; ST = Sócio Torcedor; RS = Receitas Sociais; IF = Incentivos Fiscais; 

PR = Premiações; DR = Demais Receitas; RF = Receitas Financeiras Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

É possível verificar relação significativa e positiva entre as categorias Direitos de 

Transmissão e Patrocínio/Marketing. Uma possível explicação para essa relação é que um 

aumento na exposição do clube tende a atrair a atenção de investidores e empresários, pois, por 

meio do patrocínio das equipes, estampando sua marca nas camisas ou nas placas de 

publicidades à beira dos gramados, podem veicular sua imagem de maneira mais rápida e atrair 

público.  
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Além disso, os resultados sugerem que a categoria Patrocínio/Marketing possui relação 

positiva e significativa com Repasse de Direitos Federativos. Esta relação pode ser explicada 

quando se observam clubes com atletas renomados ou que estão em voga, pois os 

patrocinadores podem querer associar sua marca aos jogadores e sua qualidade esportiva, tendo 

em vista que os atletas vendidos por altos valores geralmente possuem desempenho esportivo 

maior do que a média. 

 

 Dependência e Diversificação das Fontes de Recursos 

 

A dependência de recursos pode ser observada quando uma fonte única de receita é 

responsável por parte considerável da receita total da organização. Assim, por meio da 

divulgação pormenorizada das receitas, isto é, uma divulgação transparente onde seja possível 

analisar as fontes de recursos de maneira a calcular o percentual das receitas foi possível analisar 

a dependência de determinadas classificações de receitas.  

Considera-se que uma receita é relevante, de maneira a tornar o clube dependente da 

mesma, quando superior a 50,01%. Assim, esta categoria seria majoritária quando da análise 

da composição da receita. Nesse sentido, por meio da Tabela 7, apresenta-se a quantidade de 

ocorrências dessa dependência. A divisão dos níveis de dependência ocorreu em faixas com 

vistas a observar os graus existências de dependência das receitas, onde quanto maior a faixa 

pertencente maior a dependência. Neste sentido, em 50 observações, uma fonte de receita foi 

responsável por pelo menos 50,01% do total das receitas. Destas, em 48 observações essa 

categoria foi Direito de Transmissão. Este resultado confronta Alves et al. (2012), que 

apontaram como principal receita e, portanto, da qual os clubes dependiam mais, a receita com 

venda de jogadores.  

 
Tabela 7:  

Nível de dependência de receitas. 

Percentual da Receita Quantidade (%) 

Entre 50,01% e 59,99% 32 18,39 

Entre 60% e 69,99% 15 8,62 

Entre 70% e 79,99% 2 1,15 

Entre 80% e 89,99% 1 0,57 

Entre 90% e 99,99% 0 0,00 

Soma 50 25,29 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Para complementar a análise sobre a dependência de receitas, somou-se as três 

principais categorias de receitas dos clubes, a saber, Direitos de Transmissão, 

Patrocínio/Marketing e Repasse de Direitos Federativos. Além de serem as principais receitas, 

elas possuem correlação significativa, o que indica o sentido da presente análise e corroboram 

a literatura (Carmichael et al., 2011; Costa & Marinho, 2005; Gonçalves & Carvalho, 2006; 

Proni & Zaia, 2014) sobre quais são as principais receitas dos clubes de futebol profissionais, 

sejam eles brasileiros ou não. 

A partir desse critério, os resultados sugerem uma dependência mais elevada, quando 

comparada a análise anterior, destas categorias de receitas. Neste sentido, em aproximadamente 

90% das observações, essa soma das três receitas foi responsável por pelo menos 50,01% do 

total das receitas. É importante ressaltar que as receitas poderiam ser auferidas por meio de 

outras fontes de recursos, mostrando que somente em 10% dos casos a soma dessas foi superior 

a 50,01%. 

Os clubes que apresentaram os maiores percentuais (acima de 90%) para a soma dessas 

receitas foram o Atlético Goianiense em 2016, o Vasco em 2017 e o Corinthians nos anos de 

2014, 2016 e 2017. Por outro lado, os clubes que apresentaram o menor percentual para a soma 
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das três receitas (abaixo de 30%) foram o Atlético Paranaense em 2012 e o Joinville em 2011 

e 2014. Nesse sentido, apenas 10,34% das observações apresentaram soma menor que 50,01%, 

ou seja, tais resultados indicam que os clubes não dependem de uma única fonte de receita, 

como é veiculado, mas sim de três principais fontes.  
 

Tabela 8:  

Dependência das receitas de Direitos de Transmissão, Patrocínio e Direitos Federativos. 

Percentual da Receita Quantidade (%) 

Entre 50,01% e 59,99% 28 16,09 

Entre 60% e 69,99% 39 22,41 

Entre 70% e 79,99% 55 31,61 

Entre 80% e 89,99% 29 16,67 

Entre 90% e 99,99% 5 2,87 

Soma 156 89,66 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 

 

Por meio da Equação 1, foi calculado o Hirschman–Herfindahl Index (HHI) adaptado, 

apresentado por Cordery et al. (2018). Esse indicador foi calculado para medir a diversificação 

das receitas, tendo como resultados valores entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 mais 

diversificadas as fontes de receitas enquanto que o contrário sugere uma concentração em uma 

fonte.  

A Tabela 9: apresenta o indicador calculado para cada clube em cada ano. Além disso, 

foram somados todos os valores arrecadados em cada categoria no período e apresentado na 

coluna “Total”.  

 
Tabela 9:  

Resultados do índice de diversificação da receita Herfindahl-Hirschman Index Adaptado. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

América-MG - - - - - 0,3343 0,6978 0,5605 

Atlético-GO - 0,4882 0,6139 0,7471 0,6469 0,7132 0,5454 0,6887 

Atlético-MG 0,7092 0,6689 0,7844 0,7329 0,7308 0,7455 0,6535 0,7358 

Atlético-PR 0,8072 0,6205 0,8258 0,8275 0,8061 0,8220 0,8143 0,8554 

Avaí 0,7911 0,7859 0,7911 0,7506 0,7104 0,7462 0,6798 0,7787 

Bahia - 0,6132 0,6115 0,5489 0,6210 0,6831 0,5597 0,6439 

Botafogo 0,5606 0,5248 0,7902 0,7997 0,7291 0,5641 0,5888 0,7062 

Ceará - - - 0,7549 0,8253 0,8044 0,7764 0,8154 

Chapecoense - - - 0,6959 0,6562 0,7209 0,7896 0,7470 

Corinthians 0,7150 0,6840 0,7422 0,6654 0,6901 0,6235 0,7049 0,6961 

Coritiba 0,6886 0,7746 0,7593 0,7359 0,7058 0,6641 0,7093 0,7298 

Criciúma 0,5034 0,4827 0,4630 0,4559 0,6448 0,7260 0,7243 0,5998 

Cruzeiro 0,7200 0,7335 0,7742 0,7620 0,6931 0,6501 0,6317 0,7376 

Figueirense 0,8096 0,7284 0,7951 0,7369 0,6992 0,6134 0,7730 0,7519 

Flamengo 0,6642 0,6624 0,7508 0,7621 0,8092 0,6410 0,8058 0,7780 

Fluminense 0,7543 0,7401 0,7517 0,7023 0,7741 0,5926 0,6874 0,7178 

Goiás 0,7273 0,5023 0,6469 0,6905 0,7022 0,5683 0,4785 0,6325 

Grêmio 0,7596 0,8267 0,7706 0,7684 0,7419 0,7737 0,7695 0,8112 

Internacional 0,7988 0,7607 0,7206 0,8038 0,8097 0,6840 0,7426 0,7907 

Joinville 0,7656 0,7820 0,7771 0,7168 0,7524 0,7821 0,7473 0,8065 

Palmeiras 0,7557 0,7384 0,7274 0,7833 0,7798 0,8295 0,8091 0,8144 

Ponte Preta 0,7476 0,6457 0,7324 0,7862 0,7114 0,6536 0,6297 0,7176 

Portuguesa 0,6850 0,7517 0,7306 0,7517 0,7306 - - 0,7918 

Santos 0,7708 0,7024 0,7830 0,7520 0,6920 0,6690 0,7491 0,7542 

São Paulo 0,7652 0,7506 0,7435 0,7928 0,7780 0,7697 0,7391 0,7789 

Vasco 0,6940 0,7263 0,7448 0,6282 0,6324 0,3869 0,6429 0,6565 

Vitória 0,7527 0,5526 0,6588 0,6268 0,5329 0,6701 0,6161 0,7208 

Fonte: Autores (2019) 
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O clube que apresentou o valor máximo nesse indicador foi o Palmeiras em 2016 e o 

mínimo foi obtida pelo Américo Mineiro, em 2016. Considerando o período analisado, o 

Atlético Paranaense apresentou indicadores mais próximos de 1 por mais anos, tendo em vista 

que em 6 dos 7 anos o indicador foi superior a 0,8. 

A partir da Tabela 10 é possível analisar a estatística descritiva do indicador HHI 

adaptado. Por meio da análise dos valores encontrados para os quartis percebe-se que 75% dos 

indicadores dos clubes foram maiores que 0,6582, demonstrando que a maioria dos clubes 

apresentou indicador mais próximo de 1 (diversificado) do que 0 (concentrado).  

 
Tabela 10:  

Estatística Descritiva HHI 

Estatística 

Descritiva 
N Média Mediana 

Desvio 

Padrão 
Q1 Q3 Máximo Mínimo 

HHI 174 0,7044 0,7288 0,0906 0,6582 0,7696 0,8295 0,3343 

Fonte: Autores (2019) 

 

Assim, verifica-se que os clubes brasileiros possuem uma diversificação de receitas 

considerável e não uma única fonte de recursos como é veiculado na mídia, todavia, dependem 

extremamente de três principais receitas que são direitos de transmissão, direitos federativos e 

patrocínio/marketing. Quanto se analisa uma única fonte de recursos não se pode dizer que eles 

são dependentes, pois, em média, representam menos de 50% das receitas arrecadas. Assim, 

possuem mais de 50% diluídos em outras receitas que podem, se necessário, socorrer os clubes 

se houve uma redução na sua principal fonte de arrecadação.  

 

5 CONCLUSÕES 

 

O objetivo do presente estudo foi identificar o nível de dependência e diversificação das 

receitas dos clubes de futebol brasileiros. Para isso foram levantadas as receitas totais e, quando 

divulgada de maneira segregada, elas foram classificadas de acordo com a metodologia 

proposta pela APFUT (2017). Dos 30 clubes pertencentes a amostra, 27 divulgaram de maneira 

que fosse possível efetuar essa classificação.  

No período, os clubes analisados não se mostraram dependentes de uma fonte de 

recursos e apresentaram diversificação das receitas auferidas. No entanto, a partir de uma 

análise mais aprofundada, percebeu-se que, a partir da soma das três receitas mais relevantes 

(Direitos de Transmissão, Patrocínio/Marketing e Repasse de Direitos Federativos), os clubes 

são dependentes destas. Com os resultados da correlação de Pearson dessas receitas, como elas 

apresentaram coeficientes positivos e significantes, é possível que a redução em uma dessas 

acarrete também na redução de outras. 

Por meio da análise de correlação, ainda, foi possível perceber a existência de relação 

entre as categorias de receitas, como entre as categorias Direitos de Transmissão e 

Patrocínio/Marketing. Uma possível explicação para essa relação é que o aumento da exposição 

de determinada marca para um público maior ser levado em consideração quando do 

fechamento de um contrato de placas de publicidade ao redor do campo de jogo. Com a 

exposição da marca por meio de placas de publicidade no jogo televisionado, quanto maior o 

público que assiste, maior a exposição desta para possíveis consumidores. 

Com a análise da receita total dos clubes percebe-se a existência de alguns clubes com 

elevada arrecadação e outros com baixa, demonstrando heterogeneidade na amostra. No 

entanto, quando comparada a estratégia de obtenção de receitas comumente o padrão da 

composição é mantido, ou seja, os percentuais das categorias permanecem semelhantes mesmo 

com o aumento da receita total. 
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De forma geral estes resultados indicam que a receita dos clubes de futebol brasileiros 

aumentou entre 2011 a 2017, sendo que aqueles que eram considerados os com as maiores 

arrecadações do país no passado, mantiveram-se nesta posição. Além disso, a arrecadação foi 

inflada pelos direitos de transmissão que, apesar de ser a principal receita das equipes, não é a 

fonte da qual são dependentes, pois os clubes, com o passar dos anos, conseguiram diversificar 

suas receitas. Todavia, apesar disso, são dependentes em quase 90% dos seus recursos de três 

fontes principais, direitos de transmissão, direitos federativos e patrocínio/marketing, o que 

corrobora a literatura existente acerca das receitas nos clubes de futebol.  

É possível discutir aspectos relacionados com a transparência dos clubes por meio da 

análise de receitas. Algumas análises foram prejudicadas na medida em que, clubes que não 

disponibilizaram seus demonstrativos no ano ou, em caso de divulgação inadequada, não 

tornaram possível a classificação de suas receitas. 

Uma das limitações do estudo guarda relação com a ausência de divulgação mais 

detalhada sobre as receitas, o que faz com que alguns clubes sejam excluídos da análise. 

Também merece menção que alguns clubes não divulgaram os demonstrativos em certos 

períodos, mesmo após a obrigatoriedade da Lei, assim como as exigências do PROFUT para 

aqueles que o aderiram. Além disso, para alguns casos de valores relevantes não há uma nota 

explicativa para auxiliar no processo de entendimento sobre o fato econômico relacionado com 

o valor.  

Sugere-se para pesquisas futuras que se investigue o comportamento das despesas dos 

clubes de futebol, buscando ainda a relação entre superávit e déficit. Sugere-se a análise do 

desempenho esportivo em conjunto com o desempenho econômico para buscar examinar essa 

relação. Sugere-se ainda a análise dos fluxos de caixa dos clubes. Além disso, a comparação 

com clubes de outros países pode ser esclarecedora na medida em que poder-se-ia perceber 

características idiossincráticas dos países. Ainda, períodos maiores poderiam auxiliar a 

entender como os ciclos macroeconômicos dos países influenciam a arrecadação dos clubes. 
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