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Os clubes de futebol movimentam uma grande soma de recursos financeiros, porém não 

distribuem seus lucros e por isso são considerados como entidades do Terceiro Setor. Estas 

entidades são obrigadas a divulgarem suas demonstrações contábeis a fim de promover uma 

gestão transparente e democrática perante seus torcedores e sociedade de um modo geral. 

Nesta perspectiva, a contabilidade exerce um papel fundamental dentro dessas entidades, e, 

para demonstrar a atual situação financeira, a contabilidade utiliza os indicadores econômico-

financeiros, que são técnicas utilizadas para analisar as demonstrações contábeis e extrair 

conclusões a respeito da entidade. Deste modo, o objetivo desta pesquisa é analisar o 

comportamento dos índices econômico-financeiros dos principais clubes de futebol do Estado 

da Bahia no período de 2015 a 2017. Para atender ao objetivo deste trabalho, foi utilizado 

predominantemente uma abordagem qualitativa, uma vez que, para analisar os indicadores 

financeiros dos principais clubes de futebol do estado da Bahia, tornou-se indispensável o 

conhecimento da realidade desses clubes. Será feito uma análise documental, cuja coleta dos 

dados ocorrerá mediante a análise das Demonstrações Contábeis divulgadas oficialmente 

pelos clubes, em seus sítios eletrônicos. Do ponto de vista dos seus objetivos, esta pesquisa é 

definida como descritiva, pois procurará descrever de que forma se comportam os índices e 

por dar maior profundidade ao assunto tornando-o mais claro, e a partir disso espera-se por 

meio dos resultados apresentar os índices dos principais clubes, analisá-los e identificar qual a 

situação patrimonial de cada clube e testar se o desempenho no futebol impacta no 

desempenho financeiro.  
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