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Os 100 dias do Comitê de Governança, Gestão e Compliance do Cruzeiro 

Relatório elaborado pelo Comitê de Governança, Gestão e Compliance 

 

No dia 16 de junho de 2020 instalou-se no Cruzeiro Esporte Clube o Comitê de Governança, 

Gestão e Compliance – CGGC, com o objetivo de melhorar a qualidade de governança, gestão e 

compliance da instituição. Estruturado com o propósito de assessoramento estratégico da 

Presidência, do Conselho e de todas as áreas do clube, o Comitê possui um regimento concebido 

de forma inovadora, que alinha trabalhar, simultaneamente, para resguardar as questões de 

conformidade da governança e da gestão do Cruzeiro.  

Nestes 100 dias de operação têm sido vários os desafios no rumo da construção de uma cultura 

de integridade, transparência e profissionalização do clube. O primeiro passo nessa direção foi 

a concepção de uma instância que pudesse prover a alta administração de assessorias, que 

respaldassem as decisões a serem tomadas, não só nas diretrizes para o clube nos próximos 

anos, mas também na implementação de ações que revertam o atual quadro de deterioração 

reputacional em que a instituição se encontra.  

Cabe destacar que no regimento do Comitê estão asseguradas a autonomia e imparcialidade, 

para que sejam defendidos os interesses do clube e possíveis ameaças que comprometam as 

boas práticas de governança e gestão. O comitê é formado por cinco profissionais de notório 

conhecimento nessas duas áreas – 3 gestores/conselheiros e dois independentes - que prestam 

seus serviços de maneira voluntária, sem nenhum vínculo remuneratório. É importante ressaltar 

que o CGGC não tem poderes deliberativos e disciplinares, e seu foco é opinar, analisar, proteger 

e prestar consulta a todos setores do Cruzeiro. 

O Comitê então tem atuado em duas frentes. Em relação aos problemas de Governança 

enfrentados pelo clube, objeto de vazamentos diários de informação na imprensa sobre as 

gestões passadas e no amparo normativo da atual estrutura de gestão do clube. Ao mesmo 

tempo em que um de seus integrantes auxilia o Conselho Deliberativo na relatoria da 

modernização do Estatuto do Clube, outros vêm se mobilizando no relatório de gestão temerária 

do período de 2018-2019 e na implementação de novas técnicas de compliance que protejam a 

instituição de ações de expropriação que assolaram o Cruzeiro nesse período. 

O cuidado com as cláusulas de confidencialidade que regem o comportamento da alta 

administração em qualquer organização parece não ter sido observado por gestões passadas, 

com o transbordamento de informações que são divulgadas em conta gotas pelos meios de 

comunicação. Para defender a instituição Cruzeiro desse processo sequencial de denúncias o 

Comitê se estruturou, não somente para apurar cada caso de desvios de comportamentos 

levados ao público, mas também para profissionalizar o assessoramento que o clube necessita 

na busca das melhores práticas de governança, gestão e compliance.     

Diante dos fatos e dos documentos que vêm sendo apurados, um dos focos principais de 

investigação é o biênio 2018-2019. Se em 2017 o Cruzeiro apresentava receita líquida da ordem 
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de R$ 333 milhões, dívidas já altas que chegaram a R$ 433 milhões e um déficit de quase R$ 17 

milhões, ao final de 2019, as receitas baixaram para R$ 281 milhões e o crescimento vertiginoso 

da dívida e do déficit alcançaram R$ 803 milhões e R$ 394 milhões, respectivamente. Foi 

justamente esse descomunal resultado negativo que levou a equipe de compliance a buscar 

entender, juntamente aos demais setores do clube, as causas e justificativas de deterioração 

das contas institucionais. 

No que se refere ao período 2018-2019, as demandas de apuração que chegaram nesses 100 

dias de atuação do Comitê remetem a uma série de inconsistências de gestão que estão sendo 

analisadas: 

1) Utilização de vendas de ingressos doados. 

2) Outorga de mandado a outrem para conduzir o clube. 

3) Negociação das cotas antecipadas de televisão. 

4) Aumento de remuneração sem critérios. 

5) Privilégios de remuneração e incentivos a setores específicos. 

6) Remuneração de dirigentes e conselheiros por meio de pessoa jurídica. 

7) Pagamento de contratos de serviços indevidos. 

8) Uso indevido de cartões corporativos. 

9) Indícios de superfaturamento de serviços. 

10) Desvios de conduta na gestão de tecnologia e informação. 

11) Recebimento pessoal de aluguel no uso de espaço do clube. 

12) Não observância de instruções normativas vigentes de gestões anteriores. 

Todos esses desvios de comportamento estão sendo apurados, agrupados e mensurados em 

termos dos prejuízos gerados pelas expropriações das quais a instituição foi vítima. Seguindo os 

princípios que alinham a confidencialidade no trato das questões internas e a transparência na 

divulgação prudente das informações, o Comitê assessora, tanto o Setor Jurídico na defesa dos 

processos judiciais contra aqueles que lesaram o patrimônio do Cruzeiro, quanto a instância de 

ética e disciplina do Conselho, no provimento de informações sobre os possíveis ilícitos 

cometidos por seus conselheiros.  

Paralelo a estas ações, o Comitê vem auxiliando na estruturação das normas internas do clube, 

praticamente abandonadas nos anos de 2018 e 2019. Um amplo trabalho está sendo realizado 

para rever as instruções normativas que vigoravam e não vinham sendo cumpridas e, ao mesmo 

tempo, adaptar a novas regulações internas às modernas técnicas de gestão e tecnologia que o 

clube pretende implementar. Desde 2016 foram então identificadas 47 instruções normativas 

que deveriam estar sendo praticadas e diagnosticadas. Desse total, hoje, 32 estão em 

funcionamento ou necessitando de revisão, e 15 precisam ser descontinuadas. 

Nestes 100 dias de atuação do Comitê foram geradas 30 requisições para análise, sendo 20 

demandadas pelos setores do clube, e 10 originárias de demandas advindas de fatores que 

pudessem prejudicar e comprometer a imagem da instituição Cruzeiro. Deste 1/3 de solicitações 

emanadas de seus componentes, a equipe tem atuado nas seguintes frentes:  
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1) Análise da gestão financeira de 2018-2019. 

2) Orientações para o uso de melhores práticas de governança. 

3) Análise de ativos patrimoniais e dívidas do CEC. 

4) Diretrizes de correção normativa para os indícios de gestão temerária. 

5) Evidenciação de boas práticas contratuais na contratação de colaboradores e outros 

serviços do clube. 

6) Métricas de planejamento que visem melhorar os resultados para a instituição. 

 

Mais do que registrar e corrigir o que foi demandado ao Comitê de Compliance nesses 100 dias, 

é apresentado a seguir o planejamento de metas, com o objetivo de legitimar a cultura da 

integridade e transparência no Cruzeiro nos próximos anos: 

 

1) Socializar e treinar os colaboradores e conselheiros do Cruzeiro acerca das diretrizes de 

conformidade. 

2)  Acompanhar a implementação do Código de Conduta e das instruções normativas 

setoriais no Clube, amparado nas revisões estatutárias. 

3) Instaurar ferramentas de monitoramento de riscos e vulnerabilidades nos processos do 

CEC. 

4) Propor fluxos de controle de relacionamentos com a imprensa, o poder público, 

fornecedores, clientes, parceiros, conselheiros e funcionários, bem como, penalidades 

e medidas disciplinares. 

5) Implementar a política de comunicação do Comitê, que envolva cartilhas, informativos 

e meios eletrônicos das atividades de compliance. 

 

 

Equipe do Comitê de Governança, Gestão e Compliance do Cruzeiro Esporte Clube 

 


