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   RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Ao encerrar o exercício econômico-financeiro do ano 2020 o Esporte Clube VITÓRIA, através da sua Diretoria Executiva, vem apresentar o relatório 

da administração, onde relatamos as ações efetivas da gestão na busca constante pelo equilíbrio econômico-financeiro do Clube, de forma a tornar 

nosso VITÓRIA um time vencedor em todos aspectos. 

 

PANDEMIA COVID 19 

A Pandemia da COVID-19, a maior crise sanitária em 100 anos, afetou 

o mundo em diversos aspectos pela necessidade de a sociedade adotar 

diversas medidas para conter a propagação do Coronavírus, dentre elas, 

a interrupção de todo e qualquer evento esportivo, o que acabou por 

impactar o calendário e claro, a economia do futebol de uma forma 

nunca antes vista. 

Visando amenizar os impactos da crise econômica em função do 

estrangulamento das finanças pela redução dos valores pagos por 

patrocinadores, que foram obrigados a rever contratos celebrados, 

diminuição do programa de sócio torcedor pela ausência de público nos 

estádios, ocasionando redução drástica nas receitas oriundas de 

bilheterias, bares e estacionamento e principalmente pela queda na 

receita relativa a transação com atletas, a administração adotou 

medidas emergenciais e de contingência com o objetivo de garantir a 

sustentabilidade do clube, como: 

 

a) Flexibilizações trabalhistas e tributárias decorrentes das Medidas 

Provisórias emitidas pelo Governo Federal. As principais ações foram 

a suspensão ou redução da jornada de trabalho e redução de salários 

dos atletas e colaboradores administrativos do clube durante o 

período de abril a dezembro; 

b) Ações com o objetivo de prestigiar os sócios que mantiveram em dia 

os pagamentos durante o período de ausência de jogos com público; 

c) Medidas para garantir o pagamento das despesas básicas e 

imprescindíveis no funcionamento e continuidade do Clube, 

buscando fontes de financiamento para suportar os efeitos 

decorrentes da forte redução de receitas com a suspensão das 

partidas de futebol, com a finalidade de proteção ao fluxo de caixa. 

Desta forma, foi efetuado empréstimo com o Banco Daycoval, 

aprovado pelo Conselho Deliberativo e a prorrogação dos 

vencimentos dos tributos e contribuições federais permitidos por lei.  
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RESULTADOS OPERACIONAIS 

Em estrita obediência às regras de governança estabelecidas pelo 

Conselho Deliberativo, em um ano completamente atípico e que gerou 

expressivos impactos financeiros para a indústria do futebol, o Clube 

apresentou resultados operacionais negativos, os quais estão 

detalhados a seguir. 

 

RESULTADO DO EXERCÍCIO (Em milhares de reais) 

O Clube obteve um resultado negativo no exercício de 2020, no valor de 

R$10.475 (negativo R$1.831 em 2019), resultado este influenciado 

pela redução na maioria das receitas do Clube em decorrência da 

COVID-19, principalmente pela redução de 82,3% ou R$17.537 

(R$3.757 em 2020 contra R$21,294 em 2019) na receita de “transações 

com atletas”, pela variação negativa do contencioso trabalhista e civil 

no valor de R$4.445, que em  2019 ocorreu uma reversão de provisão 

de (R$6.013) e mais a baixa por acordo com atleta da ordem de 

R$1.214. 

Em 2020 além da complementação do contencioso elevando a despesa 

em R$4.445, o resultado está impactado pelo aumento da amortização 

do intangível em R$2.464, e, baixa por acordo com atleta de R$1.214 – 

conforme demonstra a tabela 1. 

 

 

 

Tabela 01 

PRINCIPAIS IMPACTOS NO RESULTADO 

Baixa por acordo com atleta 

Contencioso civil e trabalhista 

Amortização do intangível 

4.445 

2.464 

1.214 

TOTAL 8.123 
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Gráfico 1  
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA (Em milhares de reais) 

Em 2020, o Clube realizou Receita Operacional Bruta no valor de 

R$37.934 que se comparado a 2019 (R$53.010) ocorreu redução de 

28,4 %. 

Há de se considerar que na Receita Operacional Bruta de R$37.934 está 

impactado pela receita diferida de Luvas Contratuais no valor de 

R$6.333 e R$5.000 receita de bônus (Rede Globo) que não gerou 

recurso no caixa. 

O Clube vem sofrendo desde o exercício de 2019 quedas substantivas 

na receita bruta, decorrente do descenso para série “B” do campeonato 

brasileiro agravado pelo estado de pandemia em decorrência da COVID 

19, em comparação ao exercício de 2018 a queda na receita bruta foi 

de R$49.080 ou seja 56,4%. 

A diminuição das deduções se deve pela redução nas receitas 

tributáveis, principalmente com jogos (bilheteria). 

 
Gráfico 3 
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECORRENTE (Em milhares 

de reais)  

A receita operacional Bruta Recorrente é obtida pelo total da “Receita 

Operacional Bruta” (-) menos a receita com “transações de atletas”; 

neste cenário podemos avaliar de forma mais explicita a capacidade do 

Clube gerar receitas operacionais que garantam o pagamento das 

despesas mantendo os principais ativos (os atletas) de maneira a evitar 

vendas destes atletas de forma intempestiva em busca de receita 

imediata: 

 

 
Gráfico 4 
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DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA (Em milhares de reais) 

Receita com Transações de Atletas: 

A rubrica Transações de Atletas em 2020 = R$3.757, correspondeu a 

9,9 % da receita total, enquanto em 2019 = R$21.294, representou 

40,2%, apresentando um decréscimo de R$17.537, que dificultou 

sobremaneira a capacidade da Administração de equalizar as 

necessidades financeiras do clube em um ano de Pandemia.  

Receitas Eventuais: 

Corresponde a Receita de R$5.000 relativa ao Bônus somado à receita 

diferida de Luvas no valor de R$6.333 (ambas de contratos com a Rede 

Globo); não houve geração de caixa para o clube.  

Gráfico 5  
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Gráfico 7 
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DESPESAS (Em milhares de reais) 

As “Despesas Totais” tiveram redução de R$6.577 em 2020 em relação 

ao exercício de 2019. A Diretoria efetuou enorme esforço para redução 

de custos em todas as áreas do Clube, na tentativa de manter as 

despesas dentro da receita esperada para o exercício.        

Gráfico 8 

 

 

 

CUSTO DO FUTEBOL E DESPESAS OPERACIONAIS (Em 

milhares de reais) 

As Despesas com Futebol Profissional resultaram em 2020 um total de 

R$34.770, ou seja, maior em R$5.440 que 2019, motivado por 2 

ocorrências pontuais:  

1) variação “negativa” de R$4.406 nas provisões para questões judiciais 

trabalhistas e cíveis - em 2019 tinha sido “positiva” em R$6.017;   

2)  despesas com “custo da baixa de atletas” resultou em 2020 um total 

de R$1.214, que em 2019 tinha ocorrido uma reversão do passivo 

devido a um acordo efetuado com um atleta no valor de R$1.792. 

As principais despesas apresentaram redução significativa no resultado 

de 2020 em relação a 2019 – ver gráficos de nºs 9, 10,11 e 12 - com 

destaque para as despesas com “salário e encargos “com redução de 

17,5% ou R$3.474 em relação ao realizado em 2019. 

142,0

103,6

38,4

90,9

67,8

23,1

54,1

29,3
24,8

47,6

34,8

12,8

DESPESAS TOTAL DESP FUTEBOL PROF DESPESAS GERAIS (ADM)

DESPESAS 2017 2018 2019 2020



 

 
10 RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 

Gráfico 9 

                                                                                                                           

Gráfico 10 
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Gráfico 11                                                                                                                                                                                                                            

 

Gráfico 12 
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ATIVOS (Em milhares de reais) 

Os ativos do Clube tiveram aumento de R$6,8 milhões em 2020 em 

relação ao realizado em 2019, equivalente a 20,2%, basicamente em 

função do registro nos valores a receber de R$9,8 milhões relativo ao 

crédito do atleta Diego Rosa, devido pelo Grêmio F.B. Porto-Alegrense.

Gráfico 13  

 

PASSIVOS (Em milhares de reais) 

As obrigações do Clube em 2020 tiveram crescimento de 12,5% 

correspondente a R$17.954 em relação ao exercício de 2019, está 

impactado pelos empréstimos adquiridos junto ao Banco Daycoval no 

montante de R$16.013, venda diferida do atleta Diego Rosa em 2020 

R$9.800 reconhecido como Receitas de Diferidas; é preciso destacar que 

o passivo total de 2020, bem como o de 2019, foram impactados pela 

orientação do CFC e CPC 47.   

O Passivo Circulante (obrigações de curto prazo), cresceu R$23.110 

equivalente a 52,1% em relação a 2019. Os principais fatos que geraram 

este aumento foram:  

Gráfico 14 
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1) Registro na conta de “receita a realizar” no curto prazo (PC), o valor 

de R$9.855, referente a participação de 30% sobre o valor da venda 

do atleta Diego Rosa ao Manchester City da Inglaterra efetuada pelo 

Grêmio F.P.  em outubro de 2020. O reconhecimento dessa receita 

só deve ocorrer após a transferência do atleta, seguindo orientações 

da CPC 47; como o atleta só se transferiu em Jan/2021 após 

completar 18 anos de idade, conforme exige o Estatuto de 

Transferência da FIFA, mesmo tendo o Grêmio F.P. recebido uma 

parcela dessa venda em 2020, o registro dessa receita só poderia 

ocorrer em 2021 na data em que o atleta obteve a formalização da 

sua transferência para o Clube Inglês – ocorrida em 04/01/2021 -  

resultando no aumento do passivo circulante no exercício de 2020. 

 

2) Em dezembro de 2020 o Conselho deliberativo autorizou ao conselho 

diretor a proceder uma cessão de créditos entre o Banco Daycoval, 

a Globo Comunicação e Participação e o Esporte clube Vitória, com 

a finalidade de ceder parte dos créditos futuros relativo ao bônus 

adicional que o clube tem direito com base em contrato, parcelas 

vencíveis no período de 15/05/2019 a 15/05/2024 no valor de 

R$5.000/cada e devidas a partir de 2020, totalizando o valor de 

R$30.000 de bônus. Foi deduzido a antecipação já repassada ao 

Clube em 2016 de R$18.000, ficando a Globo responsável em abater 

nas parcelas vincendas e a vencer até maio de 2023 o valor de 

R$4.500/cada. 

 

3) Em março de 2019 foi antecipado junto a Rede Globo uma parcela 

do bônus que vencia em 15 de maio do corrente ano. Em 2020 o 

clube contabilizou esta receita de bônus tendo como contrapartida a 

antecipação, restando um saldo a pagar de R$13.500. Em dezembro 

de 2020, com aval da Rede Globo, o Clube contratou um empréstimo 

junto ao Banco Daycoval de R$16.013 - já incluído R$2.485 de juros 

- para quitar o saldo da antecipação junto a Rede Globo no valor de 

R$13.500; este saldo foi desagiado em R$3.143, ficando a dívida 

total em R$10.357, que foi quitada com estes recursos, creditando 

no caixa do clube a importância de R$3.090. O empréstimo tomado 

junto ao Banco Daycoval será pago pela Rede Globo com o bônus 

que o clube tem direito nos seus respectivos vencimentos em 3 

parcelas:  a primeira no valor de R$5.039 com vencimento para 

15/05/2021 e mais duas parcelas iguais de R$5.488 com 

vencimentos para 15/05/2022 e 15/05/2023, suportado pelo 

contrato de cessão de crédito entre as partes. 
 

4) Em 31 de dezembro de 2020 o total do passivo que não irá 

representar desembolso efetivo de caixa é de R$55.098, sendo: 

receita de Luva amortizado à razão de 1/6 ao ano de 2019 a 2024 

(R$25.333) mais a receita da venda de Diego Rosa em janeiro de 

2021 (R$9.855), empréstimo do Banco Daycoval de 2021 a 2023 

(R$16.013) e outras receitas a realizar (R$3.897).  
 

5) O endividamento total do Clube em 31 de dezembro de 2020 é 

R$165.723 menos as receitas diferidas de R$55.098 passa para 

R$110.625, com o parcelamento do Profut do Vitória S/A no total de 

R$64.057, a dívida do clube que impacta o caixa totaliza R$174.682. 
 

6) Cabe ressaltar que o saldo devedor em 31 de dezembro de 2019 do 

parcelamento do Profut do Vitória S/A era de R$83.998, com a 

consolidação do parcelamento houve uma redução de juros, multas 

e honorários advocatícios na ordem de R$20.650 que representa 

24,5% de redução reconhecido em 2020, conforme Nota 

Explicativa/NE nº 20.3 das “demonstrações financeiras” do Clube. 
 

7) Os valores de “obrigações e encargos sociais a recolher” teve 

crescimento de R$4.327, em decorrência das possibilidades legais 

aprovadas pelo Governo Federal em função da Covid-19.  
 

8) A Provisão para contingências trabalhistas e civil, aumentou em 

R$10.875 em relação ao exercício de 2019; esse resultado 

decorrente do andamento dos processos judiciais contra o Clube, 

influenciou fortemente no resultado do exercício de 2020. 
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Gráfico 15 

 

 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

O Patrimônio líquido do Clube vem sendo fortemente afetado pelos 

seguidos resultados contábeis negativos, decorrente da queda nas 

receitas e por consequência da falta de condições de liquidar 

compromissos nas datas aprazadas; observe-se que a maior variação 

negativa ocorreu no exercício 2018, quando ocorreu os ajustes legais 

não efetuados em exercícios anteriores. 

Gráfico 16 
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ENDIVIDAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO (Em milhares de 

reais) 

Com a queda nas receitas e os seguidos resultados negativos desde 2017, o 

Clube apresenta crescimento do endividamento, principalmente no curto prazo 

(até 1 ano) chegando a R$67.482. Sendo que desse total R$6.333 (Luvas), 

R$9.855 (venda de Diego Rosa) e R$5.038 (empréstimo Daycoval) o 

endividamento de curto prazo/CP com desembolso de caixa é de R$46. 256.     

O gráfico seguinte - nº 17, demonstra a situação histórica e atual, sendo que os 

maiores registros contábeis que representam 78% do total do 

endividamento/total, são: 

1) Tributos parcelados R$43.831 (Tabela 2) 

2) Receitas a realizar R$39.085 (Tabela 3) 

3) Empréstimos e financiamentos R$21.431 (Tabela 4) 

4) Provisão do Contencioso R$20.898 (Tabela 5). 

A composição dos valores demonstrados nos itens 1, 2, 3 e 4 acima, constam 

nas notas explicativas de nºs 11.2, 17, 20 e 22.1 das demonstrações financeiras 

de 31 de dezembro de 2020, emitidas pela empresa de auditoria externa RSM 

Auditores Independentes.  

Tabela 2           Tabela 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 

 

Tabela 5  

          

TRIBUTOS PARCELADOS 

Municipal/Estadual 

PROFUT - RFB E PGFN  

BACEN (PROFUT) 

FGTS 

INSS 

IRRF/PIS/CSR 

9.034 

20.130 

6.054 

1.400 

1.751 

5.462 

TOTAL 43.831 

RECEITAS A REALIZAR 

Grêmio Foot-Ball Porto A. 

Rede Globo - Luvas 

Venda do atleta prof. Trellez 

Outros 

9.855 

25.333 

2.000 

1.897 

TOTAL 39.085 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Banco Daycoval 

Empréstimos de PJ e PF 

Banco Itaú 

Banco Bradesco 

15.490 

5.283 

471 

187 

TOTAL 21.431 

PROVISÃO DO CONTENCIOSO 

Cíveis 

Trabalhistas 

CNRD 

8.852 

8.269 

3.777 

TOTAL 20.898 
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Gráfico 17 

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

O índice de liquidez geral, que determina a capacidade de pagamento 

do Clube em análise conjunta de curto e longo prazo, apresenta ao final 

do exercício de 2020 uma melhora de 122% em relação a 2019 (efeito 

do registro do crédito do atleta Diego Rosa), com possibilidade de 

crescimento nos próximos exercícios em razão da possível redução dos 

efeitos da COVID-19, das medidas de ajustes (redução) nas despesas e 

na mudança de estratégia em relação ao futebol profissional. 

 

Gráfico 18
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INVESTIMENTOS: PROJETO ACADEMIA DE FUTEBOL 

Mesmo enfrentando serias dificuldades financeiras, a Diretoria vem 

focando na construção da nossa “Academia de Futebol” no Barradão ao 

lado da concentração dos atletas. A instalação é um programa de 

formação de novos atletas com metodologia própria e inovadora, 

visando alcançar jovens a partir de 5 anos de idade; conta com uma 

estrutura ampla para entretenimento e tem o objetivo de aproximar 

ainda mais a torcida do Clube. O empreendimento compreende uma 

Boutique Store, Bar Temático, Espaço Kids, Salão de Festas, 7 (sete) 

Campos de Grama Sintética e uma Quadra de Areia para uso da 

Escolinha de Futebol.  

Os campos de grama sintética, salão de festas e espaço kids, serão, 

também, fontes de receitas através de aluguéis. Ressalte-se que a 

construção da Academia de Futebol conta com significativa participação 

contributiva da torcida.  

CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO COM O VITÓRIA S/A 

Neste exercício de 2020, ainda não foi possível consolidar as 

demonstrações financeiras (balanço) do Esporte Clube Vitória com o 

Vitória S/A. As demonstrações financeiras do Vitória S/A relativas ao 

exercício de 2020 estão sendo auditadas pela empresa de auditoria 

externa RSM-Auditores Independentes e em 2021 haverá a consolidação 

dos direitos e obrigações com as demonstrações financeiras do Esporte 

Clube Vitória. 

Com estes esclarecimentos, esperamos ter atendido às expectativas dos 

nossos torcedores, sócios e a sociedade em geral e do Conselho 

Deliberativo do Esporte Clube Vitória, na certeza de seguirmos firmes 

com o objetivo de tornar nosso “VITÓRIA” cada vez mais forte, 

transparente e vencedor.

 

Salvador, BA, 23 de junho de 2021 

 

 

  

 

PAULO ROBERTO DE SOUSA CARNEIRO   LUIZ HENRIQUE VIANNA PEREIRA 

Presidente                     Vice-Presidente 


