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O Santos Futebol Clube, está atento e acompanhando todos os movimentos em relação a retomada dos jogos e atividades administrativas, 
bem como as medidas de segurança para os atletas e funcionários em geral.
Os trabalhos essenciais de diversos departamentos do Clube  foram mantidos  em home office e eventualmente de forma presencial afim 
de não sofrer consequências principalmente perante os órgãos públicos, seja na esfera municipal, estadual e federal, bem como os órgãos 
reguladores da atividade de futebol.( CBF/ FPF/APFUT)
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Receitas e Despesas Extraordinárias  – JAN a MAR de 2020

O resultado das contas extraordinárias (Receitas - Despesas) realizado no período de Janeiro a Março apresentou um
superávit de R$ 16,16 MM, ficando apenas 8,44 % menor que o resultado extraordinário orçado para o trimestre.



Receitas Recorrentes – JAN a MAR de 2020

Realização de receitas recorrentes  ficou apenas 0,84% abaixo do orçado para o trimestre. As receitas a menor com jogos e televisão, 
foram compensadas com premiações, patrocínios e sócios.



Despesas Administrativas Recorrentes  – JAN a MAR de 2020

As despesas administrativas fecharam o trimestre em 6,71% abaixo do orçado, com a redução mais expressiva na rubrica folha de
pagamento. 



Folha de Pagamento + Direito de Imagem + Gratificações: O trimestre fechou com 51% acima do orçamento. Importante salientar que o orçamento
proposto pelo CG foi reformado por emenda substitutiva sugerida pelo CF e aprovada pelo CD, que reduz em mais 62 milhões os custos para ano de 2020.

Em comparação com a peça orçamentária apresentada pelo CG, o trimestre fecharia com os custos operacionais em 5% abaixo da proposta, dentro da
realidade dos salários constantes nos contratos de trabalho vigentes.



É de conhecimento público que a comitê de gestão do SFC apresentou proposta orçamentária para o ano de 2020 com uma
expressiva redução dos custos operacionais, em relação ao realizado do ano de 2019, em especial na folha de pagamento do
futebol profissional. A proposta previa um total anualizado de R$ 186,6 MM contra R$ 235,4 MM do ano anterior, representando
redução de R$ 48,8 MM (21%). Esta proposta já era considerada pela gestão e pela superintendência do futebol um grande
desafio, tendo em vista as características e a regulamentação dos contratos de trabalho dos atletas profissionais. O CF em seu
parecer recomendou ao CD uma emenda substitutiva, elevando a redução em mais 62,0 MM, totalizando R$ 110 MM (47%) de
redução em relação ao realizado do ano anterior, sem contudo indicar em qual rubrica e de que forma seria realizado o “milagre”.
Sabe-se que uma redução de tal monta somente caberia na rubrica da folha de pagamentos do futebol profissional, entretanto
não foi apresentado pelo CF qual seria a forma de realizar esta redução, tendo em vista os contratos vigentes com os atletas.

O CG, a superintendência do futebol e a nova comissão técnica, estão empreendendo os melhores esforços no sentido de buscar
a maior redução possível dos custos operacionais, por meio da revelação e utilização de atletas das categorias de base, pelo
compromisso de não contratação e pela estratégia de venda dos direitos econômicos de atletas importantes para o elenco,
mesmo em temporada com a participação na copa libertadores da américa.

Soma-se ao fato do clube já contar neste momento com um orçamento inexequível, situação agravada pelos efeitos da atual
pandemia, com profundos reflexos em todas as atividades econômicas do Brasil e do mundo, tornando imprescindível a revisão e
elaboração de um novo orçamento para o ano de 2020. O CG conclama desde já aos conselheiros para que as discussões em
torno desta revisão sejam pautadas pela exequibilidade. Não podemos confundir o desejável com o realizável.



Resultado Contábil  – JAN a MAR / 2020

Destacamos que o SFC obteve um resultado positivo no 1º trimestre no que tange as atividades operacionais do Clube no total de
R$ 4.493.049. Para análise do resultado financeiro, deve-se levar em consideração a alta da taxa de variação cambial do trimestre,
que influenciou significativamente nos valores a pagar referentes as operações realizadas com Clubes do exterior em anos
anteriores e neste 1º trimestre de 2020. A variação cambial representou um custo a maior no trimestre de R$ 12.476.582,
conforme demonstrado a seguir. A grande discrepância em relação ao resultado orçado é decorrente da mesma situação já
mencionada na justificativa com relação aos custos operacionais, ou seja, em decorrência da emenda substitutiva do orçamento
realizada pelo CD.



Movimentação Variação Cambial JAN FEV MAR TOTAL

Variação Cambial Passiva 2.759.431 4.397.494 15.070.371 22.227.297,04

Variação Cambial Ativa -1.598.070 -1.800.586 -6.352.059 -9.750.714,53

TOTAL 1.161.361,25 2.596.908,59 8.718.312,67 12.476.582,51

INDICES TAXA DE CÂMBIO PARA 2020

MÊS DÓLAR EUROS FRANCO SUIÇO

jan/20 4,2695 4,7315 4,4276

fev/20 4,4987 4,9427 4,6465

mar/20 5,1987 5,7264 5,3996

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO DA VARIAÇÃO CAMBIAL NAS DESPESAS FINANCEIRAS



INDÍCES DE ACORDO COM O LIMITE ESTATUTÁRIO

DESPESAS COMITÊ DE GESTÃO: Ressaltamos que os membros do comitê de gestão do SFC não são remunerados, tratando-se de trabalho voluntário, cujo
lançamento é apenas contábil em atendimento à Resolução ITG 2002(R1). RECEITAS / DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS DE VOLUNTARIADO, de acordo com a
Resolução ITG 2002(R1) do Conselho Federal de Contabilidade sobre divulgação do trabalho voluntário, inclusive de membros integrantes dos órgãos da
administração, no exercício de suas funções, deve ser reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro.

Limites estatutários atendidos.  



Deve-se considerar que esta é uma análise parcial, uma vez que conforme estatuto o limite de endividamento é avaliado ao final do 
exercício social. (limite estatutário atendido).



Variações significativas 

• Valores aplicados em Fundo de Renda 
Fixa – CEF

• Aumento do Intangível pela aquisição 
de atleta.

• Valores a receber a longo prazo em 
moeda estrangeira ( variação cambial 
elevada)

Balanços Patrimoniais Levantados 
31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Em milhares de reais)

ATIVO 31/03/2020 31/12/2019

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.133 425

Aplicação Financeira 11.779 3.041

Valores a receber, líquidos 43.561 43.238

Despesas Antecipadas 1.329 1.471

Outros ativos 285 98

Total do ativo circulante 58.087 48.275

Não circulante

Valores a receber, líquidos 34.673 27.793

Despesas antecipadas 1.333 1.333

Depósitos judiciais 21.010 20.691

Total do ativo não circulante 57.016 49.817

Imobilizado 50.315 48.620

*Intangível 94.137 75.369

Total do imobilizado e Intangível 144.452 123.989

 

Total do ativo 259.555 222.081



Variações significativas:

Empréstimos: 
Redução devido ao pagamento de Empréstimos 
ocorridos no 1º tri/2020

Contas a Pagar :
Pela negociação de atleta com Clube do exterior , 
além do acréscimo da variação cambial com taxas 
elevadas.

PASSIVO 31/03/2020 31/12/2019

Circulante

Fornecedores 3.513 3.501

Empréstimos e Antecipação de Recebíveis 35.020 46.517

Contas a pagar 99.786 73.737

Direitos de imagem de atletas 10.907 8.295

Receita diferida 31.107 22.087

Obrigações trabalhistas 34.296 29.511

Obrigações tributárias 25.146 19.512

Débitos com terceiros 148 136

Parcelamentos de tributos 11.798 10.694

Total do passivo circulante 251.720 213.991

Não circulante

Parcelamentos de tributos 154.639 154.400

Provisão para demandas judiciais 104.065 104.257

Contas a pagar 28.187 3.563

Receita diferida 50.875 51.387

Obrigações tributárias 120 198

Obrigações Trabalhistas 6.065 8.515

Empréstimos 0 2.112

Total do passivo não circulante 343.951 324.432

Patrimônio líquido

Patrimônio social -346.772 -370.401

Reserva de reavaliação 30.430 30.558

Superávit/Déficit – período / exercício -19.774 23.501

Total do Patrimônio Líquido -336.116 -316.341

Total do passivo e patrimônio líquido 259.555 222.081


