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Financeiro
O Clube registrou receita extraordinária de R$ 9,1
Milhões, no seu Contas a Receber, referente a uma
área residual não incluída na desapropriação da antiga
sede de praia, na Boca do Rio.
Através de processo administrativo, o Clube ingressou
com pedido de indenização da área remanescente de
4.350,50 m², confirmada pelos laudos técnicos da
SEFAZ Municipal e parecer da Procuradoria.

DESTAQUES DO TRIMESTRE
Evolução da Receita
O Clube apresentou no acumulado do 1º semestre uma receita
operacional de R$ 52,5 Milhões, o que representa um crescimento de 20%
em relação ao mesmo período no ano de 2016 (excluindo as luvas do EI).

Investimentos
No 1º semestre, o Clube atingiu o montante de R$9 Milhões em
investimentos, conforme detalhe abaixo:

O valor registrado utilizou critérios semelhantes ao
primeiro processo de desapropriação, que envolvia a
área de 23.149,50m². Quais são:




Área atual a ser indenizada (4.350,50m²);
Valor atual do VUP para o local (R$ 2.093,16);
Coeficiente de aproveitamento (1,0).

Registre-se, contudo, que o valor final da receita
extraordinária poderá variar em função da negociação
com a Prefeitura de Salvador.

Apoio:

O principal Ativo Intangível do Clube é o investimento nos atletas da
Divisão de Base.
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Endividamento
O Índice Geral de Endividamento foi reduzido em 0,05 comparado com o do final de 2016. Este resultado ocorreu,
em parte, pelo registro da receita extraordinária relativa à desapropriação da área residual da antiga sede de
praia.
CÁLCULO DO ÍNDICE GERAL DE ENDIVIDAMENTO

31 DE DEZEMBRO DE 2016

30 DE JUNHO DE 2017

ATIVO
Circulante
Não Circulante
Total do ativo

ATIVO
46.116
68.901
115.017

Circulante
Não Circulante
Total do ativo

63.521
150.829
214.350

Circulante
Não Circulante
Total do passivo

PASSIVO
Circulante
Não Circulante
Total do passivo

Índice de Endividamanto Geral

Redução do
Endividamento

44.699
76.954
121.654

-1.417
8.053
6.637

64.982
155.238
220.221

1.461
4.409
5.871

1,81

(0,05)

PASSIVO

1,86

Índice de Endividamanto Geral

Índice geral de endividamento indica quanto a empresa possui de capital de terceiros para cada R$ 1,00 de patrimônio (Ativo).

Inventário Físico de Estoque
No 2º Trimestre de 2017, o Clube realizou o primeiro
inventário físico do Almoxarifado que temos registro
histórico. As atividades foram coordenadas pela
Gerência Administrativa com apoio do setor de
Tecnologia da Informação, seguindo as técnicas de
inventário. A ação mobilizou colaboradores de
diversos setores que contribuíram com o
procedimento.
A contagem foi inserida no sistema de controle
gerencial do Clube, ajustando os saldos para refletir
o que de fato consta no seu estoque.

Apoio:
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Tecnologia da Informação
Controles Internos
O ESPORTE CLUBE BAHIA utiliza o sistema ERP da MXM Sistemas, o MXM Manager, que tem sido ferramenta
importante na gestão dos controles internos do Clube, dando suporte aos esforços de compliance e
responsabilidade fiscal. Em constante evolução, algumas peças contábeis extraídas diretamente do sistema já são
publicadas na área de transparência do Clube (http://www.esporteclubebahia.com.br/o-clube/transparencia/).
Com o suporte da equipe da MXM, além das ferramentas básicas
das áreas de contabilidade e financeira (tesouraria, contas a pagar
e contas a receber), ampliamos gradativamente a utilização de
recursos do Manager com o módulo de Gestão de Processos,
Orçamento, ECF (Fiscal - Escrituração Contábil Fiscal – SPED
Contábil), Compras e Estoques. Os dois últimos em fase final de
implantação.

Ações do Trimestre
No 2° trimestre de 2017, foram feitas obras de infraestrutura nos edifícios da categoria de Base e Profissional,
visando melhorar a performance dos Sistemas Integrados do Clube, que são fundamentais nas rotinas diárias e de
apoio à gestão. O setor de TI também cuidou da manutenção da política de 100% de softwares licenciados, sem
utilização de softwares piratas, implementada nesta gestão. Neste período foi renovado um conjunto de licenças,
tais como Adobe, Microsoft e TrendMicro (antivírus). O Clube investe sistematicamente em software e hardware,
contabilizando R$ 625 mil no período de janeiro de 2015 a junho de 2017.

Segurança e Saúde ocupacional
CIPA
Visando atender a todos os requisitos legais, o Clube realizou no mês de junho, pelo segundo ano, a eleição da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. Trata-se de uma comissão paritária constituída por
representantes dos empregados (eleitos por voto secreto) e do empregador (designados pelo Clube), que atua na
promoção da segurança e saúde dos trabalhadores. No último trimestre, o Clube adequou todas as suas
instalações no aspecto de segurança, sinalizando toda área predial do Centro de Treinamento Fazendão.

Apoio:
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Gestão do Programa de Sócios
Em maio de 2017, o Clube conquistou a Copa do
Nordeste, o que impulsionou o número de
associações, fazendo com que atingisse a expressiva
marca de 15.647 sócios ativos. A média histórica de
inadimplência, que era 18%, recuou para menos de
10%.

QUADRO SOCIAL
Crescimento das mulheres no Quadro Social
A Diretoria de Mercado constatou o crescimento do número de sócias
mulheres e, visando fomentar cada vez mais o público feminino, neste
ano já sorteou 273 sócias em suas ações promocionais, além de dar
destaque aos meses de março, mês das mulheres, e maio, mês das mães.

A seguir podemos ver a evolução do quadro social em
2017.
Total de Sócios / Sócios em dia
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Recorde de impressões na história do Instagram do Clube (145.000).
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No 1º Semestre de 2017, o crescimento do público feminino no quadro
social aumentou 44%.
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Outros destaques do 2º Trimestre:
Lançamento dos novos uniformes para
a temporada 2017/18, além de mais um
patrocinador, Centraltec, empresa local
líder no mercado de ar condicionado e
refrigeração.

Apoio:

