
MODELOS DE GESTÃO DE CUSTOS PARA CLUBES SÓCIO-ESPORTIVO-
CULTURAIS

Antonio Robles Junior
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo

Av. da Liberdade, 532 – São Paulo – Brasil  -  CEP O1502-001
Presidente da Associação Brasileira de Custos (ABC)

(www.abcustos.org.br)

Resumo
Este ensaio tem por propósito suscitar reflexões quanto a importância sócio-

econômica dos clubes sócio-esportivo-culturais, como geradores de empregos para a
comunidade e de lazer para seus associados. Discute, também os aspectos de gestão dos
clubes em geral quanto ao planejamento, a execução e controle de suas operações, bem
como propõe o “Balanced Scorecard” (BSC), respaldado por um sistema de custos baseado
em atividades (ABC) para melhorar seus processos decisórios e de gestão.

Palavras chave: Clubes, Gestão, Balanced Scorecard, ABC- Activity Based
Costing

.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 2 / 17 -

Modelos de Gestão de Custos para Clubes Sócio-
Esportivo-Culturais

1.  Introdução

As entidades voltadas para o lazer desempenham na vida moderna

funções relevantes. As funções mais notórias são as desempenhadas pelos

chamados clubes sócio-esportivo-culturais instalados em cidades pequenas, médias

e grandes. Nestas últimas, principalmente representam importantes pólos

geradores de  atividades econômicas, desde a criação de empregos diretos e

indiretos nas várias finalidades estatutárias, bem como nas várias outras atividades

de apoio, sem contar os empregos gerados direta ou indiretamente na construção

civil.

Um clube sócio-esportivo-cultural, doravante chamado simplesmente de

clube, de grande porte sediado em uma metrópole gera de 300 a quase 1.000

empregos diretos, movimenta, geralmente, um orçamento de mais de dez milhões

de dólares anuais e seus gestores são responsáveis pela administração de um

patrimônio representativo, geralmente na ordem de mais de cinqüenta milhões de

dólares.

Além desse aspecto torna-se necessário lembrar os demais “stakeholders”

ou grupos de interesse, que vão desde os associados  até a comunidade abrangida

pelo clube. É comum o quadro associativo ter de trinta a cinqüenta mil pessoas,

contar com mais de mil fornecedores regulares e quase uma dezena de

concessionários de serviços aos associados operando nas dependências do clube e

remunerando essa concessão.

Esses clubes, na qualidade de organizações sem fins lucrativos, também

integram o chamado terceiro setor, e como tais apresentam as complexidades

administrativas inerentes a todas essas organizações, visto que não há a apuração

desse importante indicador de acertos das decisões  gerenciais, que é o lucro.

Além disso, como o modelo societário prevê que os quadros

administrativos (Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva) de

cúpula sejam formados pelos próprios associados, de uma forma não remunerada e

praticamente voluntária, sem que haja a figura de um “dono” ou acionista

controlador, a cobrança pelos desempenhos toma um caráter político corporativo,
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não encontrados, por exemplo nas entidades de segundo setor, que congrega as

organizações com finalidades lucrativas. Essa caraterística torna os clubes

semelhantes às entidades governamentais, que constituem o chamado primeiro

setor, cujas dificuldades administrativas em qualquer parte do mundo são

complicadas, principalmente no Brasil que tem dimensões continentais e que ainda

não encontrou um modelo de gestão eficiente e eficaz.

Como questão complementar, atualmente observa-se a tendência dos

clubes puramente competitivos transformarem-se em empresas com finalidades

lucrativas. O que leva a comunidade acadêmica discutir e colaborar na proposição

de modelos de gestão para atender as necessidades decisórias e avaliativas de

desempenho dessas entidades, pois alguns clubes estão transformando-se em

companhias de capital aberto com ações negociadas em bolsas de valores,

pressupondo, consequentemente a apuração do valor contábil e de mercado dessas

ações e a conseqüente distribuição de resultados na forma de dividendos e

participações para os atletas e funcionários.

2.  Justificativa

O autor deste ensaio em suas experiências profissionais na área de

Controladoria, Finanças e Administração sempre desempenhou funções em

entidades com fins lucrativos, cuja sobrevivência a médio e longo prazo é

assegurada pela geração de lucros. Ao ser convidado para candidatar-se como

membro de Conselho Fiscal (CF) de um dos clubes de grande porte da cidade de

São Paulo, saindo da condição de simples sócio contribuinte para fazer parte da

gestão do clube, começou a participar das reuniões “partidárias” e a perceber as

complexidades envolvidas no processo de gestão dessas entidades.

Essa impressão tornou-se realidade ao ser eleito e passar a colaborar na

função de conselheiro fiscal na primeira gestão e depois ser reeleito para o

Conselho Fiscal e posteriormente ser escolhido por seus pares para a presidência,

ficando colaborando nessas atividades por dois períodos, totalizando quatro anos.

Este fato, ocorreu no final da década de oitenta, quando o País atravessava grandes

crises econômicas de alta inflação e sucessivos planos de estabilização econômica,

com congelamentos de preços, fiscalizados pelos “fiscais do Sarney” então

Presidente da Republica, e os clubes como as demais entidades do segundo e

terceiro setor tinham como meta prioritária a sobrevivência naquele ambiente de

fortes turbulências inflacionarias e econômicas. A preocupação na época era
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puramente financeira, visto a corrosão inflacionaria das mensalidades destinadas a

manutenção e obras do clube.

Após um afastamento de quase uma década, voltando a assumir o mesmo

cargo de Conselheiro em novo ambiente conjuntural, onde o País estabilizou a

moeda e o Clube tendo resolvido a maioria de seus problemas financeiros lança-se

a um novo ciclo de investimentos pretendendo construir um estacionamento com

aproximadamente 700 vagas e que deverá consumir recursos na ordem de cinco

milhões de dólares nos próximos dois anos, visto que os associados, antigos e

novos, alterando seus padrões comportamentais começaram a demandar por mais

serviços e a utilizar com maior freqüência as dependências do Clube, motivados

talvez por maiores restrições orçamentárias domésticas em virtude dos

achatamentos salariais e em decorrência do aumento do nível de desemprego e das

atividades econômicas terceirizadas que podem gerar maior número de horas

ociosas aos associados, além do crescimento do culto das atividades físicas afim de

se manter o corpo em forma dentro dos atuais padrões de beleza física,

demandando por maiores investimentos por exemplo em equipamentos para o

“fitness”.

Considerando, também que na década de noventa houve um grande

desenvolvimento na informática que veio propiciar as organizações maiores níveis

de controle e de ganhos de produtividade através da redução de custos do

processamento de dados e através da aplicação comercial de tecnologias de

controle, tipo código de barras, por exemplo, bem como sistemas integrados de

processamento e de gestão de custos, o autor notou que o Clube, praticamente

ainda se utiliza das mesmas ferramentas de gestão da década de oitenta, onde as

prioridades e as tecnologias eram outras, ou seja o intenso progresso verificado na

década de noventa ainda não modificou os métodos de gestão de inúmeras

entidades integrantes dos três setores, sendo uma delas os referidos clubes. O autor

neste ensaio propõe e faz conjecturações sobre a aplicabilidade dos atuais modelos

de custos nos clubes sócio-esportivo-culturais.

Para este ensaio será usado como modelo básico adaptado o modelo de

gestão percebido para o Clube Paineiras do Morumby (CPM), sediado na cidade

de São Paulo. Todavia, não se pode inferir que as conjecturas deste ensaio estejam

somente baseadas exclusivamente no CPM.

3. Modelo de Gestão Tradicional
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Um clube, normalmente é gerido, fazendo-se um paralelo aos sistemas

governamentais, à semelhança ao sistema parlamentarista (fig.1), ou seja os

associados elegem os “deputados”, chamados de “conselheiros” para integrar o

Conselho Deliberativo (CD) e esse conselho elege a Diretoria Executiva (DE) e o

Conselho Fiscal (CF). Assim sendo, os Conselheiros na verdade são os

representantes do quadro associativo, podendo deliberar e decidir a maioria das

matérias estatutárias, cabendo à Diretoria Executiva decidir as matérias

administrativas operacionais e submeter ao CD após parecer do CF as diretrizes

orçamentárias para o próximo exercício. As alterações estatutárias são aprovadas

por maioria de 2/3 dos Conselheiros e há alterações consideradas estratégicas que

só uma assembléia de associados, que representem pelo menos 2/3 do quadro,

pode decidir. Como por exemplo, um aumento no número de títulos patrimoniais a

serem emitidos.

Neste modelo o presidente do CD faz o papel de primeiro-ministro e o

presidente da DE representa o clube perante os demais grupos de interesse

(stakeholders).

Figura 1. Sistema “parlamentarista” de gestão corporativa

Os clubes adotam na gestão operacional o modelo funcional baseado em

departamentos (fig. 2), sendo que a DE nomeia diferentes sócios para ocuparem

cargos de diretores, passando esses diretores a se responsabilizar pela gestão e

proposição estratégica de cada departamento. Dependendo de complexidade das

matérias e procedimentos pode-se ter uma comissão dando apoio ao diretor da área

e à DE sobre determinada questão. Os departamentos são estruturados de forma

piramidal e atuam, geralmente, de forma independente, quase autônoma, podendo

em raras ocasiões assumir a forma matricial de organização.

Cada departamento conta com um quadro de funcionários regulares e

pode também dispor de serviços de terceiros, contratados de forma permanente,

D ireto ria
E xecu tiva

C on selh o
F isca l

C O N S E L H O
D E L IB E R A TIV O

A S S O C IA D O S



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 6 / 17 -

J u ríd ic o H ig ien e  e
S aú d e

M a n u ten çã o M arke t in g  e
C om u n icaç ã o

O b ra s S u p rim en tos

Tecn o log ia P lan e jam en to
e

Q u a lid ad e

G era l

A q u á t ico s

Terres tre s

C om p etit ivos

F u teb o l

Tê n is

A q u á t ico s

S a las

Q u ad ras

R ec rea tivo s

Z e lad oria

D ep artam en to  d e
E s p o rtes

C u ltu ra l

S oc ia l

D ep artam en to
S oc iocu ltu ra l

R es tau ran te

P ian o 's  B ar

D ep artam en to  d e
A lim en tos  e

B eb id as

D ire to ria
E xecu tiva

como é o caso da segurança patrimonial, ou de forma temporária, no caso de

eventos comemorativos e festas tradicionais promovidas pelos clubes.

Figura 2. Diretoria Executiva

Subordinando-se à DE há os vários departamentos operacionais dedicados

às finalidades estatutárias e os departamentos auxiliares ou de apoio, bem outras

funções de assessoria, conforme pode-se visualizar na figura no. 3.

Figura 3. Organograma piramidal da Diretoria de Departamentos

4. Modelos de Gestão de Clubes Empresas (Futebol)

Neste tópico serão comentadas algumas experiências de clubes de futebol

em suas tentativas e ensaio para transformarem-se em entidades com fins

lucrativos ou seja em clubes empresas. Esse exame, embora superficial da questão

permitirá, posteriormente inferir alguns conceitos aplicáveis nos clubes em estudo.

Esses comentários, em sua maioria, baseiam-se no trabalho desenvolvido

por professores da Fundação Getúlio Vargas, que acabaram de publicar o livro: “A

Nova Gestão do Futebol”, com prefácio de Edson Arantes do Nascimento, o

1 o. V ice-P res id en te 2 o. V ice-P res id en te S ecretá rio Tesou re iro

P res id en te
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“Pelé”, bem como no “Plano Oficial de Contabilidade das Federações Desportivas,

Associações e Agrupamentos de Clubes” publicado pela Vislis Editores de

Portugal.

Os autores iniciam a análise dos modelos pelo “Manchester United” que

pode ser considerado o paradigma número um dos clubes-empresa. O resultado da

gestão estratégica dos negócios do clube pode ser sintetizada de acordo com a

frase a seguir (pag.125):

“A gestão estratégica eficaz consegue fazer o equilíbrio de

interesses: lucro para os acionistas; títulos e desempenho competitivo em

campo; satisfação para os torcedores e demais clientes; e salários a um

nível tal que mantenha motivados os jogadores, sem infringir a política

salarial do clube.”

O principal objetivo de um clube dentro desse modelo é assegurar a

obtenção de lucros e a manutenção de ótimos desempenhos em campo, pois este

alavancará os demais negócios do clube, que vão desde da gestão da chamada

arena multiuso de seu estádio de futebol1, até a exploração de direitos de

transmissão de jogos pela TV e comercialização do uso da marca de todas as

formas possíveis. Este modelo de gestão está circunscrito a modalidade esportiva

de futebol, o que de certa maneira dá um foco ao negócio.

A regulamentação da chamada “empresarização” do futebol deu-se pela

promulgação da Lei 9.615 de 24 de março de 1998 e da Lei 9.981 de 14 de julho

de 2000, conhecidas como “Leis Pelé”, facultando, a última, em seu artigo 27, à

entidade de prática desportiva participante de competições profissionais,

transformar-se em sociedade civil de fins econômicos; em sociedade comercial ou

constituir ou contratar sociedade comercial para administrar suas atividades

profissionais. Todavia, a lei estipula que a entidade não poderá utilizar seus bens

patrimoniais, desportivos ou sociais para integralizar sua parcela de capital, ou

oferecê-la como garantia, salvo com a concordância da maioria absoluta da

assembléia geral dos associados (não do Conselho Deliberativo), o que implica

novamente nas já mencionadas questões políticas. Outro ponto disciplinado é que

a entidade desportiva precisa ter no mínimo cinqüenta e um por cento do capital

com direito a voto da nova sociedade e deter o efetivo poder de gestão.

                                                          
1  No caso específico do Barcelona o estádio foi transformado em uma espécie de
“shopping-center” e no do Manchester há restaurantes que acomodam até quatro mil
pessoas sentadas (pag. 124).
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Com base nessa leis os clubes brasileiros na verdade podem transformar

seu departamento de futebol em empresa ou então “terceirizar” a administração

das atividades relacionadas a participação em eventos profissionais. Porém, não

podem, de acordo com a lei, terceirizar a gestão, ou seja devem manter o efetivo

poder de gestão, assegurado pela poder de controle, através da detenção de pelo

menos cinqüenta e um por cento das ações com direito voto. De acordo com

Cláudio Renato, em reportagem no jornal “Gazeta Mercantil” de 16 de Janeiro de

2.001, os investidores não receberam muito bem essa alteração, visto que a

impossibilidade de manter o poder de gestão, constituí uma barreira para os os

interesses dos investidores, pois aumenta o risco dos negócios esportivos.

Na Tabela 1 são elencados os modelos de parcerias atualmente utilizados

pelos principais clubes brasileiros. Esses acordos são resultados de uma fase

intermediária, visto que a maioria dos clubes possuem um endividamento elevado

o que impede outros tipos de parcerias, além daqueles referentes a utilização da

marca e da comercialização dos direitos relacionados aos departamentos de

futebol, como a transmissão de jogos por canais de TV e comercialização de

camisas e outros objetos.

MODELO CASO CARATERÍSTICAS

Co-gestão Palmeiras / Parmalat

Juventude / Parmalat

O clube entra com toda a estrutura e a Parmalat com o

apoio financeiro para o desenvolvimento do futebol

profissional

Licenciamento

da marca /

Terceirização do

Departamento de

Futebol

Vasco da Gama / Vasco

da Gama

Licenciamentos

(controlada pelo Bank

of América)

O Bank of America controla os negócios (venda de cotas

de patrocínio, direito de uso da marca, utilização comercial

do nome do clube) e o clube manda no departamento de

futebol

Idem Corinthians /

Corinthians

Licenciamentos

(controlada pela Hicks

Muse Tate & Furst –

financeira americana)

Cessão dos direitos sobre a marca ao investidor que arca

com todas as despesas do departamento de futebol amador

e profissional. As decisões são todas do investidor.

Idem Flamengo / Flamengo

Licenciamentos

(controlada pela

empresa suiça ISL)

Idem ao anterior, exceto quanto as decisões, o Flamengo

detém a autonomia nas decisões no futebol

Compra de parte

do “clube” por

um sócio

Bahia / Banco

Opportunity

Anterior à Lei Pelé. Atualmente o Esporte Clube Bahia

detém 33% do capital do Bahia S/A e o Opportunity 67%.

O Conselho de doze pessoas é composto por sete do

Opportunity e cinco do Bahia.

Tabela 1. Modelos e caraterísticas dos clubes brasileiros
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4. Modelos de Gestão dos Clubes Sócio-Esportivo-Culturais

A gestão dos clubes está praticamente parametrizada em seus estatutos

sociais, onde são definidas as funções e responsabilidades de cada órgão diretivo

(Assembléia Geral, Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva) e do órgão

fiscalizador (Conselho Fiscal). As funções econômico-financeiras são de

responsabilidade do Diretor Tesoureiro, que normalmente pode acumular as

funções de Controladoria e Tesouraria. Tomando-se por base o Artigo 106 do

Estatuto Social do Clube Paineiras do Morumby, compete ao Tesoureiro:

“c) elaborar os Balancetes Mensais, Trimestrais e o Balanço Anual,

submetendo-os à apreciação da Diretoria Executiva;

d) preparar o Orçamento Anual, com todos seus anexos, acompanhado do

relatório indicativo do critério utilizado em sua elaboração, com destaque

das despesas  das verbas acrescidas ou reduzidas, respectivamente, por

incremento ou diminuição de atividade a elas condizentes;”

Em termos econômico-financeiros as informações básicas para a tomada

de decisões e para o controle são as consignadas nos demonstrativos contábeis

exigidos pelo estatuto. Apesar da obrigatoriedade dessas peças ao serem

encaminhadas ao CD virem acompanhadas do parecer do CF e a possibilidade,

permitida por alguns clubes, do CF contratar os serviços de uma empresa de

auditoria independente, para auxiliá-lo na tarefa fiscalizatória, ainda essas

ferramentas de controle referem-se ao passado, embora as peças orçamentárias

tenham por objetivo projetar esses mesmos demonstrativos um ano para frente.

A principal finalidade do orçamento para o próximo exercício é a de

definir parâmetros para a fixação das taxas de manutenção (custeio) e de obras

(investimento), a serem pagas por quase todos associados, excetuando-se os casos

previstos de isenções.

Como pode-se observar pelos dispositivos estatutários a consignação de

verbas apoia-se exclusivamente nos dados históricos anteriores, ajustados para

eventuais acréscimos ou reduções nas atividades.

Para o Orçamento Anual são projetadas as específicas Receitas

Departamentais e de Aplicações Financeiras, bem como todas as Despesas do
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clube. A diferença entre as Receitas e as Despesas devem ser cobertas pelas taxas

chamadas de Manutenção. Os investimentos em Obras deverão ser cobertos pelas

taxas Patrimoniais. Assim sendo, o associado arca com um pagamento mensal que

dividido em duas parcelas uma destinada à Manutenção e a destinada ao

investimento em Obras. O controle financeiro e contábil leva em consideração essa

dicotomia, visto que normalmente o Estatuto prevê que para remanejar verbas a

DE necessite solicitar aprovação em reunião do CD com parecer do CF.

5.1. Contabilidade departamentalizada

ORÇADO  X  REALIZADO   -   DESPESAS (Em 000 de reais)

ANO

2.000
MÊS ACUMULADO DO ANO

ÓRGÃO ORÇADO

“A”

REALIZADO

“B” “C=(A-B)”

ORÇADO

“D”

REALIZADO

“E” “F=(D-E)”

CD

CF

DE

Pl e Qual.

Secretaria

RH

TI

Higiene

Financeiro

Suprim.

Manut.

Esportes

Al. E Beb.

Sóciocult.

Juros

Tributos

TOTAL

Variação
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RECEITA

Tabela 2. Quadro Agregado de Despesas (Orçado  x  Realizado)

Os gastos do clube são contabilizados por natureza de conta-contábil e

dentro do conceito de departamentalização de custos. Todo acompanhamento

posterior e projeções orçamentárias são efetuadas sob este conceito. Portanto,

adota-se o critério tradicional, que vem sendo utilizado pelas organizações há mais

de cem anos2. Essas informações são compiladas de forma analítica e sintética,

mas sempre em termos agregados por natureza de contas, que mostra “quanto” foi

gasto, “quem”gastou  e “quando”o gasto foi incorrido.

O sistema de custos permite examinar os valores apresentados na Tabela

2, também de uma forma analítica em cada departamento e por natureza de conta-

contábil.

5. Considerações a respeito de um sistema de informação integrado para um

Clube Sócio-Esportivo-Cultural

Os clubes apesar de pertencerem ao chamado terceiro setor, que congrega

as entidades sem fins lucrativos, apresenta caraterísticas específicas, pois

ampliando a visão de Kaplan e Norton, sobre a comparação do conceito de cliente

entre as organizações do segundo e do terceiro setor, temos que no segundo setor o

cliente paga pelos benefícios auferidos, enquanto que no terceiro setor, o cliente

(usuário) não paga pelos benefícios, visto que existe a figura do chamado doador

que na verdade é o pagante dos serviços oferecidos, conforme figura 4. No caso

dos clubes, pode-se ter dependendo da ocasião esses papéis, bem como outros,

como pode-se visualizar na figura 5.

                                                          
2   De acordo com Robles Jr, Antonio e Robles, Laura Pereira (2000) em artigo apresentado
no 8 º Congreso Mundial de do Historiadores de la Contabilidad em Madrí – Espanha.

Cliente e
Pagante

Segundo
Setor
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Figura 4. Comparação segundo e terceiro setor

Os possíveis papéis a serem desempenhados pelo associado poderão

condicionar o sistema de informações, dependendo da cultura e dos conceitos

adotados pela entidade. No caso brasileiro durante muito tempo o conceito de

custo médio e tarifa ou taxa média prepondera o que gera um subsídio de um

usuário para o outro, enquanto que em outros países com culturas diferentes o que

prevalece é a questão do uso efetivo. Como exemplo, há o caso da tarifa do Metro

de São Paulo em relação ao de Londres. Aqui temos uma tarifa única independente

da distância e estações percorridas o preço é um só. Lá, o preço do bilhete depende

do local de destino. Em um clube existe o chamado subsídio, o associado paga a

mensalidade independentemente do uso, se usar bastante o custo é baixo, se usar

pouco o custo é alto, se não usar e pagar o custo passa a ser infinito. Diante deste

fato, qual seria a melhor forma de avaliar o desempenho?

Figura 5. Papéis assumidos pelo associado em relação ao clube

Usuário e
Não pagante

Doador e
Pagante

Terceiro
Setor

Associado

(Pagante)

USUÁRIO PROPRIETÁRIO

GESTOR DOADOR
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A avaliação do desempenho dependerá da perspectiva do papel, ou dos

papéis, que o associado esteja desempenhando no momento (fig. 5). A ferramenta

mais atual para enfrentar essa multiplicidade de perspectivas é o Balanced

Scorecard (BSC), proposto inicialmente por Kaplan e Norton, em seu livro

“Estratégia em Ação” e já em uso em diversas entidades.

6.1. Balanced Scorecard para Clubes

Para cada perspectiva e objetivos deve-se definir os indicadores de

mensuração de desempenho. Essa definição é básica para a posterior eleição dos

diferentes alvos e iniciativas para alcançá-los. O acompanhamento do desempenho

seria através dos indicadores (financeiros e principalmente não financeiros).

De acordo com Gil (pag. 35), “Fatores Críticos de Sucesso (FCS’s) são

momentos, situações, ou eventos intra-entidade que necessitam funcionar com

desempenho máximo para alcançar os alvos planejados. Já, Pontos de Falha

(SPOF’s), são condições de ocorrência inter ou intralinhas de negócios que irão

explicar o não alcance, ou não cumprimento integral dos FCS’s”

Evidentemente, em um clube, quer seja em eventos esportivos, culturais,

sociais ou de apoio, há situações que exigem o desempenho máximo de fatores que

devam assegurar o êxito daquele evento. O conhecimento e a minimização dos

Pontos de Falha, através do ensino e aprendizado contínuo, da Diretoria e do corpo

de funcionários, assegurará a manutenção do desempenho máximo dos FCS’s.

Um BSC para clubes deveria contemplar, sob os diferentes aspectos e

perspectivas pelo menos o disposto na tabela 3.

PERSPECTIVAS Objetivos Indicadores Alvos Iniciativas

Usuário Satisfação (***) (***) (***)

Gestor Desempenho (***) (***) (***)

Doador Ônus (***) (***) (***)

Proprietário Contingências (***) (***) (***)

Financeira Liquidez (***) (***) (***)

Processos Internos FCS’s(*) (***) (***) (***)

Aprendizado e Crescimento SPOF’s(**) (***) (***) (***)

(*) FCS’s – Fatores Críticos de Sucesso  (**) SPOF’s – Single Point of Failures

(***) A definir de acordo o planejamento para cada atividade/departamento/evento
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Tabela 3. Balanced Scorecard para clubes

6.2. Custeio baseado em atividades e eventos para clubes

A operacionalização de um BSC é facilitada se a entidade estiver

utilizando o sistema de custeio baseado em atividades (“ABC – Activity based

costing”). Nos sistemas tradicionais os produtos ou os serviços absorvem os

recursos, já para o “ABC”, considera-se que os recursos aplicados na entidade tem

por finalidade viabilizar as atividades desenvolvidas e que essas atividades são o

meio para a produção de produtos e serviços. Um conjunto de atividades forma um

processo. Como foi visto no tópico 5.1 os sistemas tradicionais de custos,

geralmente respondem as perguntas: O que foi gasto? Quem gastou? Quanto

gastou? E, quando o gasto foi realizado? O avanço do custeio baseado em

atividades e que além de responder as quatro perguntas anteriores, também

responde as seguintes perguntas estratégicas: Qual foi a finalidade do gasto? Para

quê o gasto foi efetuado? Ou Quanto custou tal processo? Os relatórios de custos

baseados em atividades ou processos, poderiam apresentar informações mais

gerenciáveis do que as tradicionais, conforme pode-se perceber na análise

hipotética de um Departamento de Esportes, demonstrado na Tabela 4, onde

compara-se as informações oriundas de um sistema tradicional com as de um

sistema baseado em atividades.

DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Sistema Tradicional Custeio Baseado em Atividades

Natureza do Gasto Acum. Até o 2º Trim. Atividades Acum. Até o 2º Trim.

Salários do Pessoal $3.500 Futebol $ 2.000

Pagto às Federações $100 Natação $ 670

Materiais Esportivos $20 Vôlei $ 500

Eventos Diversos $1.330 Torneio de Tênis $ 1.330

Água e Energia $30 Judô $ 200

Outros $20 Tênis $ 300

      TOTAL $5.000       TOTAL $ 5.000

Tabela 4. Comparação entre informações captadas pelos dois sistemas

Para o Departamento de Manutenção as informações de custo, pelo ABC

estariam centradas mais nos diferentes “FCS’s “ garantidos por uma manutenção

mais preditiva do que corretiva, conforme mostra a Tabela 5.
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O acompanhamento e a comparação com clubes congêneres e com

orçamentos também baseados em atividades, dos custos dos diferentes processos

possibilita aos gestores tomar decisões mais condizentes com as finalidades

sociais, que constituem, em última análise, a missão da entidade.

DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO

Sistema Tradicional Custeio Baseado em Atividades

Natureza do Gasto Acum. Até o 2º Trim. Atividades Acum. Até o 2º Trim.

Salários do Pessoal $1.500 Sistema Elétrico $ 600

Conservação $500 Sistema Hidráulico $ 1.100

Materiais $300 Limpeza Salão Nobre $ 100

Limpeza $200 Refrigeração e Ar cond. $ 600

Água, Energia e Gás $400 Jardins $ 200

Outros $100 Informática $ 400

      TOTAL $3.000       TOTAL $ 3.000

Tabela 5. Comparação para um departamento de apoio

6. Considerações Finais

Este ensaio não tem por pretensão esgotar esse assunto, mas sim mostrar

que a gestão de um clube deve contar com ferramentas que possibilitem melhores

decisões no que diz respeito ao direcionamento de recursos e principalmente na

constatação de que esses recursos estão sendo utilizados da melhor forma possível.

Um sistema de custos e de orçamentos baseados em atividades fornecerá

informações mais acuradas para a DE, CF e CD decidirem, por exemplo na fixação

de taxas de manutenção e obras para os associados pagarem. A sistemática

proposta tem como vantagem em relação a atual, de que as decisões efetivamente

cumprirão o que dispõe, por exemplo o estatuto do CPM no item “d” do artigo

106: “preparar o Orçamento Anual, ... com destaque das verbas acrescidas ou

reduzidas, respectivamente, por incremento ou diminuição de atividade a elas

condizentes...”(grifo do autor).
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Por último, esforços precisam ser direcionados para o estudo e a

determinação de novas ferramentas gerenciais para este importante setor de

atividades econômicas, tanto sob o ponto de vista profissional quanto amador e

recreativo, visto que através das atividades desenvolvidas por essas entidades o ser

humano realmente garante o ditado popular: “Mens sana in corpore sano”...
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