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Financeiro   
 
  A receita bruta do Clube no primeiro trimestre de 
2017 cresceu R$ 4 milhões em relação ao mesmo 
período do ano passado (excluídos os efeitos da 
receita proveniente da assinatura de contrato com o 
Esporte Interativo). 

 

O crescimento foi obtido através do aumento de 
receitas de bilheteria, premiações e direitos de 
transmissão de TV aberta, com um aumento de 15% 
comparado ao 1º Trimestre 2016.  

O esforço na redução de custos para adequação ao 
fluxo de caixa previsto foi responsável por 94% do 
déficit operacional acumulado no 1º trimestre de 2017 
em decorrência das medidas a seguir: 

1. Restruturação da Divisão de Base - R$ 2.759 Mil; 
 

2. Rescisões Diversas - R$ 1.275 Mil.  
 
 
 

 

 

Sócios em 
Dia (30/03) 

Receita Bruta 
das Atividades 
(1º trimestre - 

R$ Mil) 

Resultado 
Operacional 

(1º trimestre - 
R$ Mil) 

Resultado 
Líquido (1º 

trimestre - R$ 
Mil) 

Endividamento 
de Longo Prazo 
(30/03 - R$ Mil) 

Investimentos 
(1º trimestre - 

R$ Mil) 

Amortização de 
Passivos anteriores 
a 2015 (1º trimestre 

- R$ Mil) 

PROFUT  

(1º trimestre - 
R$ Mil) 

9.651 24.085 (4.297) (6.619) 154.157 5.473 2.374 1.269 
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DESTAQUES DO TRIMESTRE 

Investimentos 
 
O montante de investimento total realizado no 1º trimestre de 2017 
equivale a 29% de aumento em relação ao que foi investido no mesmo 
período no ano de 2016. 
 

 
 

Comportamento do principais Investimentos realizados no 1º trimestre 
de 2017:  
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Endividamento 
 
A evolução do endividamento teve como valor mais relevante a atualização dos juros da dívida no 
parcelamento especial (PROFUT) no montante de R$ 2,3 milhões no 1º trimestre. 

 
Índice geral de endividamento indica o nível de utilização de crédito, ou seja, quanto a empresa possui de capital de terceiros para cada R$ 1,00 de 
capital próprio investido.  

Dívidas de Exercícios Anteriores 
 

 
O gráfico acima mostra os valores pagos referentes às dívidas do passado. No 1º trimestre de 2017 já foram pagos 
R$ 3.617 Mil. A previsão para o ano de 2017 é de R$ 25,7 MM. 

 

ESPORTE CLUBE BAHIA
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2016 x 31 DE MARÇO DE 2017
(Valores em milhares de Reais)

Circulante 46.116 Circulante 42.138 -3.978
Não Circulante 68.901 Não Circulante 74.126 5.225
Total do ativo 115.017 Total do ativo 116.264 1.247

Circulante 63.521 Circulante 68.060 4.539
Não Circulante 150.829 Não Circulante 154.157 3.328
Total do passivo 214.350 Total do passivo 222.217 7.867

Índice de Endividamanto Geral 1,86                          Índice de Endividamanto Geral 1,91                          0,05            

2016 2017

ÍNDICE GERAL DE ENDIVIDAMENTO
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Inovação e Pioneirismo no Programa Jovem Aprendiz 
 

 

Tecnologia da Informação 
 
O Departamento de Tecnologia de Informação desenvolveu, em conjunto com a Gerência de Relacionamento, 
uma solução visando melhorar o bem-estar e a comodidade dos sócios do setor Oeste da Arena Fonte Nova. Após 
as mudanças dentro estádio, havia sido extinta a alternativa de acesso àquele setor através da entrada Norte, a 
partir da Ladeira da Fonte das Pedras, ficando a entrada ao Oeste restrita às catracas da entrada Sul, pelo Dique. 
 

 
 
 

Outra ação em conjunta das áreas de TI e de Mercado do Esporte Clube Bahia foi o desenvolvimento do Contador 
de sócios para o site oficial do clube, que está integrado diretamente com o Sistema de Gestão de Sócios (Society), 
permitindo que qualquer nova adesão seja contada e informada aos visitantes. 
 

 

O Esporte Clube Bahia, em conjunto com o CIDE 
(Capacitação, Inserção e Desenvolvimento), 
homologou no Ministério do Trabalho o 
primeiro curso de Jovem Aprendiz na área do 
Desporto voltado para a formação especifica 
dos seus atletas da divisão de Base abordando 
as áreas financeira, administrativa, jurídica e do 
comportamento social.    
 

Através de um sistema desenvolvido 
internamente e investimentos em tablets, a 
solução faz a leitura das carteiras e valida quem 
pode ter acesso ao setor. Assim, os sócios com 
acesso garantido Oeste voltaram a ter a 
alternativa de entrada como acontecia em 2016, 
trazendo mais conforto e facilidade. 
 



 

 

 

 

1º Trimestre 

2017 Boletim Financeiro Trimestral 

4/4 

Gestão do Programa de Sócios
 
 
O quadro social evoluiu de 8% em relação ao final de 
2016. O acesso a série A, entre outras ações, tem 
mudado a percepção do Sócio Esquadrão, que acredita 
cada vez mais no projeto do Clube.  
 

 
 
 
No intuito de agregar valor ao programa, o sócio já 
contava com 120 parceiros de aço até o 1º trimestre, 
oferecendo aos associados e aos torcedores uma vasta 
rede de produtos com desconto. 
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REDE DE VANTAGENS PARCEIROS DE AÇO

AÇÕES DE MARKETING 
Torcedor de Aço 
O torcedor tricolor ganhou mais uma ótima opção para ficar mais perto 
do seu clube do coração e colaborar para o fortalecimento do Clube. Com 
mensalidade de R$10,00, o “Torcedor de Aço” é um programa de 
relacionamento oficial. Que oferece descontos na aquisição de produtos 
e serviços na rede “Parceiros de Aço”, participação em sorteios e 
promoções exclusivas. 

 

O “Torcedor de Aço” não é um plano de sócio e nem dá direito a voto ou 
desconto na compra de ingressos. Ele é um produto destinado àquele 
torcedor que quer ajudar oficialmente o Esporte Clube Bahia. 

 

Camarote do Sócio Esquadrão 
Em março, os associados do Esporte Clube Bahia começaram a ser 
sorteados para assistir aos jogos do Esquadrão em um camarote exclusivo 
da Arena Fonte Nova: o Camarote do Sócio Esquadrão. E mais: os 
associados sorteados têm o direito de levar um acompanhante, desde que 
este também seja um associado do Clube. 

 

 


