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Financeiro   
 
   O inicio da nova gestão foi marcado pela otimização 
de recursos e foco na redução do défice de caixa 
projetado para o ano de 2018. 

 

Os esforços iniciais foram na reestruturação da equipe 
administrativa em especial no corpo diretivo. A 
reestruturação terá um impacto positivo de R$ 2,3 
milhões no ano de 2018, além disso, outras ações 
foram tomadas, tais como, renegociações de dívida, 
renegociação de contratos e aumento de patrocínios 
não monetários em substituição de despesas 
correntes.  

 

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) 

13.672 38.104 8.801 6.480 151.560 5.473 3.555 973 

 

DESTAQUES DO TRIÊNIO 

Evolução do Endividamento 
Mesmo com altos juros do PROFUT Clube consegue equilibrar o 
crescimento de sua divida. 

 
Mesmo com déficit operacional, o clube acumula bons números no 
triênio, o que ajudaram a reconstrução de sua credibilidade. 

 

Evolução da Receita nos últimos 6 anos: 

 

DESTAQUES DO TRIMESTRE 

Desembolsos  
 
Em 2018, o clube desembolsou o dobro do período total realizado no 1º 
trimestre de 2017 referte ao pagamento de dividas, rescisões, despesas 
financeiras, premiações do ano anterior. 
 

 
 

Composição dos Custo das Atividades e Despesas Operacionais do 
trimestre: 
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Fluxo de Caixa 
 
Visando deixar o associado sempre informado sobre a situação econômica do Clube, seguem abaixo 
informações do Fluxo de Caixa do Esporte Clube Bahia: 
 

 
 

 
 
 

1. O Clube iniciou o ano com saldo de Caixa de R$ 1,4 Milhão; 
2. Recebimento das vendas dos atletas depositados até o momento totalizam R$ 4,1 Milhões; 
3. Média de Recebimento do Clube no primeiro trimestre está em R$ 10,05 Milhões; 
4. Média de gastos de desembolsos no primeiro trimestre está em R$ 10,03Milhões; 
5. O Clube adquiriu com ajuda de seu patrocinador Canaã Alimentos o ônibus que atende o elenco 

profissional. 

Você sabia que essas informações são publicadas mensalmente no site do Clube, na área de Transparência?  

Aproveite e confira:   http://www.esporteclubebahia.com.br/o-clube/transparencia/ 

 

Descrição 01/ 2018 02/ 2018 03/ 2018

RECEB IM ENTOS 11.9 9 4 .0 6 3 ,8 6 8 .772 .9 2 8 ,3 5 9 .3 9 8 .3 17,4 2

PAGAM ENTOS 10 .6 8 5.6 50 ,9 9 9 .8 19 .3 2 8 ,2 2 9 .514 .0 8 6 ,9 9

Disp. 2 .74 0 .3 71,8 0 1.6 9 3 .9 71,9 3 1.578 .2 0 2 ,3 6
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Categoria de Base 
 

No primeiro trimestre de 2018, a nova direção reformulou a categoria de Base do Clube, buscando avançar 
ainda mais em suas divisões de base e realizando um trabalho integrado que procura formar mais que atletas de alto 
nível. Além de desenvolver os aspectos técnicos, táticos e físicos, inerentes ao jogo, preocupamo-nos com o 
desenvolvimento de aspectos sociais, pedagógicos e comportamentais importantes para a vida do cidadão.  
 

 
 
 

Para que isso aconteça, contamos com o auxílio de comissões técnicas altamente gabaritadas e com o apoio 
de profissionais de diferentes áreas de conhecimento.  
 
Todos os profissionais se encontram semanalmente e constroem os processos que subsidiam essa formação ampla.  
 
Com uma integração cada vez maior, entre departamento de base e departamento profissional, aliado à qualidade do 
trabalho que vem sendo desenvolvido, temos a convicção de que, cada vez mais, atletas da formação chegarão à nossa 
equipe principal.  
 
É o E.C Bahia promovendo um trabalho de excelência na formação. 
 

 

 

Lançamento da Rede Nordeste de Jovens 
Atletas em 26 de fevereiro, no auditório do 
Esporte Clube Bahia, pelo presidente 
Guilherme Bellintani. 


