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Não auditadas



30/09/2020 31/12/2019 30/09/2020 31/12/2019

Ativo Passivo
Circulante Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 927 291   Fornecedores 10.310 51.659
  Títulos e valores mobiliários 10 58   Empréstimos e financiamentos 14.572 65.689
  Contas a receber 34.019 63.145   Obrigações trabalhistas e sociais 82.715 81.763
  Estoques 557 397   Obrigações fiscais 145.993 49.877
  Impostos a recuperar 286 376   Obrigações fiscais e sociais parceladas 13.843 246.897
  Despesas antecipadas 5.284 331   Contas a pagar 155.253 112.305
  Adiantamentos 746 1.794   Receitas a apropriar 54.172 72.561

  Outras contas a pagar 1.948 1.283
41.829 66.392 478.806 682.034

Não circulante Não circulante
  Títulos e valores mobiliários 495 299           Empréstimos e financiamentos 114.860 76.602
  Contas a receber -          2.925        Obrigações trabalhistas e sociais 37.922 953
  Despesas antecipadas 3.434 -            Obrigações fiscais e sociais parceladas 141.847 24.468
  Adiantamentos -          -            Contas a pagar 63.264 46.881
  Depósitos judiciais 18.669 20.635      Receitas a apropriar 58.454 12.608
  Imobilizado 211.177 213.713     Provisão para contingência 254.545 45.757
  Intangível 43.751 98.482      Outras contas a pagar -          -          

277.526 336.054 670.892 207.269

Patrimônio Liquido (passivo a descoberto)
  Patrimonio Social 2.751 2.751
  Ajuste de Avaliação Patrimonial 205.349 206.326
  Déficit Acumulado (1.038.443) (695.934)

(830.343) (486.857)

TOTAL DO ATIVO 319.355 402.446 TOTAL DO PASSIVO 319.355 402.446



Jan a Set/2020 Jan a Set/2019

Receita Líquida 82.008 235.043
Custos diretos (200.409) (317.860)

Resultado bruto (118.400) (82.816)

Despesas operacionais
  Administrativas (13.041) (15.757)
  Provisão para Contingências (110.826) (131)
  Tributárias (31.466) (7.142)
  Pessoal (6.940) (11.596)

Resultado antes do resultado financeiro (280.674) (117.442)

  Receitas financeiras 8.954 1.270
  Despesas financeiras (71.767) (51.212)

Resultado Financeiro (62.813) (49.941)

Déficit do exercício (343.486) (167.383)



Comentário de desempenho

O Cruzeiro Esporte Clube, com sua nova administração, empossada em 1º de junho de 2020, iniciou os 
trabalhos prezando pela transparência e gestão profissional em todos departamentos do clube.
Com o intuito de dar maior transparência e credibilidade aos stakeholders, o Cruzeiro inicia uma nova 
fase onde irá mostrar ao mercado todos seus avanços nos aspectos financeiros através de informações 
contábeis intermediárias, além da demonstração financeira anual que será auditada como já é feito 
comumente.
A administração do clube está reformulando os departamentos do clube, dentre os quais o 
departamento financeiro e controladoria. Apesar do atraso nas informações geradas, espera-se que 
aumentemos a eficiência e reduzamos custos em todas as áreas do clube com essas mudanças.

Desempenho operacional e econômico financeiro

Em 9 (nove) meses do ano 2020, houve três efeitos principais que impactaram diretamente na 
performance econômica do clube.

 Efeito reflexo da má gestão conduzida durante os anos 2018-2019;
 Efeitos da pandemia;
 Redução das receitas de publicidade e televisão

Contudo, a administração do clube vem envidando esforços no ponto mais sensível para o clube: fluxo 
de caixa do clube. Com isso, a administração está reavendo valores de contas a receber que não 
estavam sendo cobrados, incluindo mecanismos de solidariedade. Além disso, a administração buscou
também outras formas de receita, como o lançamento do novo programa para o sócio torcedor, o qual 
renderam R$ 5,033 milhões aos cofres do clube entre os meses de julho a setembro, além de campanhas 
para pagamento da Operação Fifa e ações de engajamentos nas mídias socias das quais tivemos retorno 
de R$ 940 mil. No mês de agosto ocorreu o início do Campeonato Brasileiro Série B, infelizmente sem 
público pelo fato da pandemia ainda ser uma realidade no nosso meio, mas já nos foram repassados 
R$ 5 milhões referente a parte da receita “cota televisiva ano 2020”. Obtivemos êxito na negociação de 
atletas no montante de R$ 18 milhões.

O Clube teve um resultado negativo em R$ 343 milhões no período, sendo que os principais efeitos 
foram: 

 R$ 111 milhões como Provisões para contingências;
 R$ 52 milhões como variação cambial negativa, por conta dos passivos em moeda estrangeira 

e a desvalorização do real no período;
 R$ 43 milhões de custo líquido de liberação de atletas; 
 R$ 18 milhões de custo de amortização atletas profissionais;
 R$ 11 milhões com atualização de parcelamentos;
 R$ 11 milhões de custo de acordos/indenizações de processos judiciais;
 R$ 15 milhões de impairment de atletas

Os efeitos extraordinários do resultado, ainda sem considerar efeitos da redução de receita, mostram 
que o clube teria um déficit inferior, montado a R$ 106 milhões.



EBITDA

Para avaliação da geração de caixa do Cruzeiro Esporte Clube, a administração adota o EBITDA¹1como 
forma de mensuração primária.

Até o mês de setembro, o EBITDA do Cruzeiro Esporte Clube foi de R$ 192 milhões negativos.

Em função da queda de receita, o business Futebol teve um déficit de R$ 52 milhões, enquanto os 
clubes sociais apresentaram um superávit operacional de R$ 1 milhão e outras receitas complementam 
a margem operacional bruta do Ebitda em R$ 560 mil. O overhead (despesas de pessoal, administrativas 
e comerciais) apresentaram um custo de R$ 20 milhões. 

O déficit do Futebol nestes valores ocorreu basicamente pelas indenizações compensatórias a atletas e 
treinadores no montante de R$ 11 milhões. As receitas de patrocínio, vendas de publicidade, Programa 
Sócio Torcedor e bilheteria são considerados do business Futebol.

1 EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, em português significa 
Lucros Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.



Receitas

As receitas do Clube tiveram quedas expressivas no montante de R$ 153 milhões em relação ao mesmo 
período do ano anterior (jan a set/2019), sobretudo por conta dos direitos televisivos em função do 
descenso à Série B e também queda expressiva das bilheteiras de jogos e clubes sociais em função da 
pandemia. 

Custos com pessoal

Os gastos com salários durante os 9 (nove) primeiros meses do ano foi linear, a exceção dos efeitos da 
pandemia, onde vários colaboradores tiveram seus salários reduzidos conforme Medidas Provisórias 
927/20 e 936/20. O quadro abaixo apresenta os custos com pessoal durante o ano de 2020, 
apresentados em reais mil.

O futebol profissional retornou às atividades de treinamento em meados de maio/2020, com isso 
ocorreu a regularização dos salários aos patamares normais neste respectivo mês. Em junho/2020, já 
sob nova administração, os salários foram reduzidos devido à dispensa de alguns atletas com salários 
mais elevados. Vale destacar que nenhum salário foi reduzido em 2020 em comparação a 2019; 
ocorreram prorrogações nos vencimentos, o que não reduz o custo, apenas reduz a velocidade das 
saídas de fluxo de caixa para o exercício de 2020, mantendo custos altos para o ano.

Mesmo com a pandemia, a média salarial do departamento de futebol foi de R$ 6.590 até o mês de 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set
Administrativo 377 849 652 554 572 729 884 794 851
Clubes Sociais 183 390 310 171 202 231 307 221 247
Fut. ProFissional 8.394 7.150 6.011 3.523 7.872 8.202 5.627 4.830 6.087
Futebol - Base 490 572 623 249 415 506 698 658 786
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maio/2020, enquanto a média salarial entre os meses de junho a setembro/2020 foi de R$ 6.186, 
apresentando uma redução média de 6,1%. Essa redução foi possível devido à liberação de atletas com 
altos salários e contratações com salários menores, balanceando os custos do departamento em busca 
de uma redução real. A média do terceiro trimestre em termos de custo de pessoal do departamento 
de futebol foi ainda menor. Entre os meses de julho/20 e setembro/20, a média de custo de pessoal foi 
de R$ 5.515, apresentando uma redução de 19,5% em relação à média dos cinco primeiros meses do 
ano.

Em relação à estrutura administrativa, cabe ressaltar que houve alteração em função da pandemia e os 
colaboradores iniciaram seus retornos a partir de junho/2020, o que fez com que os salários voltassem 
aos patamares normais de antes da pandemia (fevereiro/2020). Em janeiro/2020, os custos com pessoal 
administrativo foram reduzidos em função de descontos em rescisões no valor total de R$ 243k. O custo 
normal do mês em questão deveria ter sido R$ 620k.

Redução do passivo circulante

O Cruzeiro Esporte Clube está trabalhando para melhorar os índices de liquidez, reduzindo o passivo 
circulante e alongando dívidas. Observa-se redução em R$11.142 milhões do passivo circulante em 
comparação 31/12/2019, em contrapartida aumento no passivo não circulante.

O Cruzeiro fez acordo significativo com a PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em 
outubro/2020, os valores ainda serão contemplados na publicação do balanço seguinte.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2020.

____________________________
Matheus Damasceno Rocha
Contador CRC-MG 090.105/O-6
Diretor de Controladoria e Finanças

__________________________
Sérgio Augusto Santos Rodrigues
Presidente


