


O Clube de Regatas do Flamengo, mantendo seu 
compromisso com a transparência da gestão
administrativa e financeira, apresenta à sociedade o 
2º Relatório de Transparência, agora
referente ao segundo trimestre de 2021. O ano 
continua apresentando desafios históricos o que
torna mais difícil a análise dos resultados econômicos, 
pois nelas encontramos distorções
acarretadas pela pandemia e pelas ações que 
necessariamente foram tomadas para seu
enfrentamento. A repercussão da apresentação do 1º 
relatório foi muito positiva e por isso
entendemos que este avanço agora deve ser 
incorporado de forma permanente às
Demonstrações Financeiras, para aprimorar a 
comunicação aos associados, torcedores e à
sociedade em geral.

Lembramos que o objetivo é escrever em linguagem 
mais simples do que o observado no
relatório econômico tradicional, aspectos relacionados 
ao desempenho econômico-financeiro do
clube explicando os “porquês” dos números, suas 
origens e consequências. E ao fim,
apresentando a nossa visão de projeção de como 

vemos as perspectivas do Clube para o ano
fiscal 2021 (chamado forecast do ano fiscal).

Dessa forma queremos cada vez mais falar diretamente com 
associados e torcedores, pois
sabemos que somos parte de uma sociedade mais ampla e 
que quer e tem o direito de saber
mais sobre o clube que torce, que admira ou que é sócio.

O Flamengo reconhece o seu papel e a importância da sua 
reputação e saúde financeira, e, por
isso, adere voluntariamente as melhores práticas 
empresariais de empresas listadas, mesmo
sendo uma associação sem fins lucrativos.

Afinal, somente com associados e torcedores 
bem-informados, inclusive nos aspectos de
gestão e finanças, teremos um clube cada vez mais forte, 
gerido profissionalmente e com
capacidade de materializar suas ambições globais.



Como já dito no 1º relatório, o caixa é a base de tudo, principalmente em momentos de crise
como a que ainda vivemos, por isso vamos iniciar nossas análises nos remetendo ao caixa e
seus equivalentes (nota 3 – Caixa e equivalentes de caixa, das Demonstrações Financeiras).



Ciente da gravidade da crise o Flamengo vem desde o início de 2020 
adotando medidas que visam amenizar os efeitos severos trazidos pela 
pandemia do COVID 19 e manter sua capacidade de suportar os 
pagamentos de curto e médio prazo: pagar salários, impostos, fornecedores, 
compras de direitos econômicos de jogadores e bancar a logística de jogos. 
Nada disso é possível sem caixa – dinheiro em conta corrente – ou 
seus equivalentes, como aplicações e outros ativos financeiros facilmente 
convertíveis em dinheiro.

Neste sentido, apesar de todos os esforços, em relação ao primeiro trimestre
 de 2021 (1T/2021) tivemos uma redução em nosso caixa no segundo trimestre 
de 2021 (2T/2021), notadamente pela privação de receitas expressivas de 
arrecadação com bilheteria e sócio-torcedor. No 1T/2021 encerramos com
um saldo total de R$ 73,2 milhões em caixa e agora no encerramento
do 2T/2021 temos um total ainda confortável de R$ 33,4 milhões, entre 
dinheiro na conta corrente e aplicações em renda fixa. Ou seja, mesmo com
a frustração de arrecadação de bilheteria e sócio-torcedor, em função da 
adoção destas necessárias medidas, o clube vem mantendo um montante
seguro em caixa e com isso cumpre em dia com seus pagamentos, 
demostrando saúde financeira.

Vale destacar também que nessa fotografia de 30 de junho de 2021 ainda não 
estão refletidas no caixa a entrada de valores importantes relacionados ao
recebimento de parcelas de vendas de atletas que são realizadas normalmente na
janela de transações do meio do ano. Entre estes valores, podemos destacar a 
última parcela recebida em julho do Real Madrid (referentes ao
Reinier) e as primeiras parcelas do Olympique Marseille (referentes ao Gérson)
as quais prevemos receber em agosto.



Considerando a já analisada variação no caixa, precisamos agora olhar as demais contas do
Clube tendo vários indicadores em perspectiva. Temos que avaliar, por exemplo, como se

comportou o pagamento de fornecedores e de salários, se andamos com as próprias pernas ou
se precisamos recorrer a empréstimos ou outros instrumentos financeiros.



Neste período tivemos uma notícia positiva: apesar da redução do 
caixa mencionada anteriormente, o Flamengo aumentou o seu 
contas a receber e reduziu o valor devido a fornecedores.

Para explicar isso, vamos ver como se comportaram essas contas no 
segundo trimestre.

Ao analisarmos as contas a receber (nota 4 – Contas a receber), 
verifica-se que tivemos um
aumento significativo nessa conta nos últimos três meses. 

Passamos de um total de R$ 18,0 milhões em março de 2021 para 
R$ 32,9 milhões em junho, isso principalmente em função de novos 
contratos de patrocínio que demonstram que a marca FLAMENGO 
está cada vez mais forte em nossa sociedade.

Com relação aos fornecedores (nota 9 – Fornecedores e outras 
obrigações) podemos verificar que foi reduzido o valor a pagar 
nesses três meses. De um total de R$ 15,6 milhões em 31 de
março de 2021 passamos para R$ 11,1 milhões em 30 de junho.

Na conta obrigações sociais a pagar e salários (nota 13 – Obrigações 
trabalhistas e sociais) os valores se mantiveram consistentes com o 
1T/2021. Este valor variou de R$ 58,3 milhões para R$ 63,4 milhões no 
2T/2021. Cabe destacar que aqui temos ainda o efeito da provisão 
para futuros pagamentos da premiação pela conquista do Brasileiro 
2020 aos atletas, comissão técnica e funcionários do futebol, ou 
seja, mostrando uma folha de pagamento estável e sem
geração de passivos pelo não pagamento de impostos. Até aqui, 
continuamos bem! 

Já no caso de empréstimos (nota 11 – Empréstimos), houve um 
aumento de R$ 3,2 milhões, refletindo apenas os juros dos 
empréstimos já tomados o que é pouco representativo no valor
total do passivo do Clube e confirma que estamos conseguindo 
“andar com as próprias pernas”.

Portanto, do ponto de vista do curto prazo, as chamadas contas 
operacionais estão se mantendo bem saudáveis. Até agora, estamos 
ganhando o jogo. 

Olhando para frente, temos que avaliar constantemente se existem 
perspectivas de problemas nos recebimentos ou riscos judiciais, 
penhoras ou qualquer outra preocupação que possa surgir
no horizonte sobre essas contas operacionais.

Neste sentido, na nota 4, a movimentação de créditos de liquidação 
duvidosa (popularmente conhecida como “risco de não receber”) 
vemos um acréscimo de R$ 7 milhões de créditos que avaliamos 
como passiveis de não recebimento, o que, apesar de ser um valor 
relevante, pode ser considerado normal tendo em vista o momento 
de pandemia e dificuldade enfrentada pela maioria das empresas. 
Isso reforça a necessidade contínua de avaliação de risco de crédito.

E, finalmente, quando verificamos os riscos de processos judiciais 
(nota 14 – Provisão para contingências e depósitos judiciais), vemos 
que tivemos uma redução de R$ 4,3 milhões de perdas possíveis 
neste trimestre. Por outro lado, o Flamengo tem R$ 112 milhões 
provisionados para contingências e outros R$ 48,8 milhões em 
depósitos judiciais, o que nos dá uma boa margem de conforto para 
qualquer julgamento desfavorável no futuro.

Sendo assim, sob a ótica do resultado operacional, nota-se que o 
saldo das receitas e despesas do dia a dia se mantém sob controle. 
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Como já vimos, manter o equilíbrio operacional entre caixa, contas a pagar, contas a receber, impostos e 
empréstimos, é essencial à sustentabilidade do Clube. Contudo, considerando a natureza esportiva do Flamengo, é 

importante esclarecer se o clube tem recursos para bancar os investimentos já realizados, se pode fazer mais quando 
necessário ou se precisará vender atletas para pagar seus compromissos ligados exclusivamente a compras de ativos 

e passes de jogadores. Para tanto, temos que nos remeter as chamadas despesas e receitas extraordinárias.



Já deixamos claro nos itens anteriores, que apesar de todos os efeitos 
de perda de arrecadação provocados pela pandemia, o Flamengo se 
encontra em uma situação de equilíbrio financeiro nas suas contas 
operacionais, tem o caixa e recursos para pagar salários, impostos,
empréstimos e bancar as suas operações. Falta agora avaliar outro 
grande gasto de um clube: o pagamento dos investimentos em 
compra de jogadores, e se isso é possível ser feito com os recursos 
existentes ou se serão necessárias novas vendas  para “fechar a conta”.

Faremos isso analisando a diferença do que o Clube tem a receber pela 
venda de jogadores (nota 5 – Contas a receber da transferência de 
jogadores) e o valor que tem a pagar pelos atletas já contratados (nota 
10 – Contas a pagar de transferência de jogadores).

Vale aqui destacar que a maior parte dos recebimentos está em 
moedas fortes. Já em relação aos valores a pagar, uma parte está em 
Real e a outra parte em moedas estrangeiras. Como o Flamengo vem 
fazendo proteção cambial, para simplificar podemos olhar tudo 
isso em Real.

É possível ver na nota 10 que o Flamengo, neste segundo trimestre, 
teve uma redução dos valores a pagar de R$ 137,8 milhões para 108,3 
milhões referentes à compra de jogadores no curto prazo (próximos 12 
meses a partir de Junho 2021), e ainda uma redução de R$144,1 milhões 
para R$ 132,6 milhões nos valores a pagar após os próximos 12 meses. 
Já consultando a nota 5, percebe-se que o Clube teve uma redução de 
R$ 71,7 milhões para R$ 64,4 milhões a receber, sendo todo este 
montante no curto prazo.

Resumindo, no “balanço de compras e vendas” a curto prazo, o 
Flamengo reduziu no 2T/2021 o seu saldo de contas a pagar de R$ 66,1 
milhões para R$ 43,9 milhões.

Importante também registrar que no semestre foram investidos 
R$ 111,9 milhões para pagar acordos de aquisição de direitos 
econômicos de jogadores negociados em 2020 e 2021. Isso
reforça que o Flamengo vem gerando recursos suficientes para se 
manter adimplente com seus compromissos financeiros.

Adicionalmente, é importante manter o ciclo de vendas ativo, 
dado que existem ainda importantes valores de compras de 
jogadores a liquidar em 2022 e 2023, na casa de R$ 132,6 milhões, 
os quais em 30 de junho de 2021 não tinham cobertura 
equivalente de contas a receber de jogadores conforme 
demonstrado acima.

Sim, existem reservas de caixa e equivalentes que podem 
amortecer essa lacuna, mas o objetivo não é usá-las, mas sim 
preservar esse “colchão” para momentos de crise ou para 
oportunidades únicas de investimento. Assim, é importante ficar 
claro para os associados e torcedores que quando no orçamento 
2021 se previu a necessidade de vendas ainda durante este ano, 
somada a uma restrição a compras de novos jogadores, o motivo 
financeiro continua evidente. 

O Futebol mundial ainda vive sob os efeitos da grave crise da 
pandemia, e se o quadro fosse de normalidade, com receitas 
adicionais de R$ 120 a 150 milhões provenientes de bilheteria e 
sócio-torcedor, o Flamengo provavelmente estaria gerando 
superávits acima do valor necessário para a cobertura dos 
compromissos com compra de jogadores sem nenhuma 
necessidade de venda.

Contudo, como o momento ainda é de indefinição, é necessário 
que os investimentos (valores da compra e venda de jogadores) 
sejam bastante próximos do equilíbrio, do zero-a-zero,

deixando os resultados operacionais (receitas e despesas 
recorrentes) exclusivamente dedicados para a geração dos 
recursos necessários para o equilíbrio das contas do dia a dia 
do Clube. Atingido esse objetivo, o Flamengo fica em uma 
situação confortável e muito superior competitivamente em 
relação aos seus concorrentes, que muitas vezes usam de 
vendas de direitos econômicos de jogadores ou patrimônio 
para pagar suas despesas operacionais.

Obviamente, em função de sua reconhecida saúde financeira, 
o Flamengo ainda possui crédito de custo baixo, que pode ser 
usado em caso de necessidade. Além disso, existe no horizonte
uma perspectiva da volta gradual dos torcedores aos estádios 
com o avanço da vacinação em nosso país. 

Finalmente, também existem diversos jogadores do Flamengo 
já atuando nos mercados nacional e internacional que podem 
gerar recursos adicionais, seja pelo atingimento de cláusulas de 
performance, seja pela venda dos percentuais de direitos 
econômicos remanescentes ainda de posse do Flamengo, seja 
para conversão de empréstimos em compras ou seja via 
receitas de mecanismos de solidariedade – vejam, nem todo 
recurso de jogadores precisa vir de “vendas novas”. Alguma 
venda nova de menor importância, além das já realizadas,
pode ser necessária. Mas o cenário que foi construído ao longo 
do tempo torna esse processo bem equacionável com o 
momento esportivo do time. 
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compromissos com compra de jogadores sem nenhuma 
necessidade de venda.

Contudo, como o momento ainda é de indefinição, é necessário 
que os investimentos (valores da compra e venda de jogadores) 
sejam bastante próximos do equilíbrio, do zero-a-zero,

deixando os resultados operacionais (receitas e despesas 
recorrentes) exclusivamente dedicados para a geração dos 
recursos necessários para o equilíbrio das contas do dia a dia 
do Clube. Atingido esse objetivo, o Flamengo fica em uma 
situação confortável e muito superior competitivamente em 
relação aos seus concorrentes, que muitas vezes usam de 
vendas de direitos econômicos de jogadores ou patrimônio 
para pagar suas despesas operacionais.

Obviamente, em função de sua reconhecida saúde financeira, 
o Flamengo ainda possui crédito de custo baixo, que pode ser 
usado em caso de necessidade. Além disso, existe no horizonte
uma perspectiva da volta gradual dos torcedores aos estádios 
com o avanço da vacinação em nosso país. 

Finalmente, também existem diversos jogadores do Flamengo 
já atuando nos mercados nacional e internacional que podem 
gerar recursos adicionais, seja pelo atingimento de cláusulas de 
performance, seja pela venda dos percentuais de direitos 
econômicos remanescentes ainda de posse do Flamengo, seja 
para conversão de empréstimos em compras ou seja via 
receitas de mecanismos de solidariedade – vejam, nem todo 
recurso de jogadores precisa vir de “vendas novas”. Alguma 
venda nova de menor importância, além das já realizadas,
pode ser necessária. Mas o cenário que foi construído ao longo 
do tempo torna esse processo bem equacionável com o 
momento esportivo do time. 



Chegamos agora onde a maioria dos analistas começam (e terminam) a ler as Demonstrações Financeiras: o resultado 
do Clube. Aí temos outra boa notícia, que pode ser observada sob mais de um viés, considerando algumas observações. 
Apesar da extensão dos efeitos da Pandemia (que impactam severamente as receitas com bilheteria e Sócio-Torcedor), o 

Flamengo fechou o primeiro semestre com um valor praticamente “zerado”. Conseguimos gerar uma receita bruta 
acumulada de R$ 364,7 milhões e registramos um déficit de apenas R$ 116 mil.



Agora, vale relembrar uma série de observações sobre receitas e 
despesas nesses primeiros seis meses.

Primeiro, em geral se compara sempre os números do semestre 
anterior com o atual para fazer análise de como a receita/despesa 
cresceu ou caiu, o que performou melhor ou não, bem como outras 
análises do gênero. Como já mencionamos no 1º relatório, infelizmente 
essas análises serão bem difíceis este ano e de pouca utilidade em 
função do encerramento do Campeonato Brasileiro de 2020 apenas em 
fevereiro de 2021, o que mudou significativamente a estrutura de
receitas e custos dos primeiros dois meses do Flamengo.

Receitas fixas de TV, streaming e on-demand como o PPV, premiações 
por conquista de campeonato e bonificações/prêmios de 
patrocinadores, que em geral são computadas entre outubro e 
dezembro, foram transportadas para janeiro e fevereiro inflando de 
forma extraordinária as receitas.

Da mesma forma, diversas despesas que são maiores no final do ano, 
como a logística do Brasileiro, premiações por conquista e custos 
associados ao Brasileiro também inflaram extraordinariamente 
as despesas.

O segundo ponto foi uma situação extraordinária das Demonstrações 
Financeiras de 2020, antes da pandemia, em que, por conta da venda 
do atleta Renier na janela de início de ano, a receita da venda de 
direitos federativos que normalmente acontece no meio do ano ficou
concentrada em janeiro de 2020. Isso foi ótimo em 2020 pois deu um 
colchão ao Clube para enfrentar o início da pandemia, mas para efeitos 
de comparação com 2021 cria uma grande distorção.

Na parte de Mídia, Prêmios e Publicidade, os valores, 
como falamos anteriormente, foram acrescidos 
extraordinariamente na parte de performance, por conta 
do título do Brasileiro 2020, e também no que diz 
respeito ao componente “fixo” e aos “serviços de 
streaming/on-demand” pela parcela final de 2 meses de 
TV aberta e fechada e do PPV. Também estão registrados 
a receita com a transmissão do Campeonato Carioca, a 
maior parte como “mídias digitais e on-demand”, valor 
que em 2020 foi muito inferior.

Vale destacar ainda o incremento recorrente das receitas 
com Patrocínio e Publicidade, parte ocasionada pelo 
Brasileiro 2020, mas também pelo crescimento de 
receitas em 2021 oriundo de novos contratos de 
publicidade e de ações digitais, como a FlaTv+. Nos 
valores semestrais já começam a aparecer o impacto 
positivo dos recentes acordos de
parcerias comerciais e patrocínios.

Assim, vale na nossa opinião olhar os resultados dos primeiros seis 
meses de 2021 com um certo cuidado na tentativa de compará-los 
com períodos anteriores.

No lado da receita (nota 17 – Receita operacional líquida), é 
importante fazermos algumas considerações para cada rubrica 
(tipo de receita):

No quesito Operações de Jogos é que se percebem 
os principais impactos da pandemia, com a perda 
completa da receita de jogos e a redução dos valores 
do programa sócio-torcedor. Em relação aos jogos, o 
Flamengo depende da volta segura dos torcedores
aos estádios, a ser definida pelas 
autoridades competentes.

Vale aqui um destaque de que mesmo com o cenário 
de estádios fechados ao público, o Flamengo ainda 
registra cerca de 50.000 sócios-torcedores ativos e 
adimplentes, o que demonstra a resiliência do 
Programa Nação Rubro Negra e a fidelidade de 
nosso sócio-torcedor.

Na parte referente à venda de atletas, o Clube atingiu 
a sua meta de R$ 52 milhões na primeira janela e 
aguarda o encerramento do período principal de 
transações do meio do ano a qual já apresentou um 
resultado expressivo ao Clube: a venda dos direitos
econômicos do jogador Gerson ao Olympique de 
Marseille, que será contabilizada em julho, conforme 
observado nas Demonstrações Financeiras em 
“Eventos Subsequentes”.

Já em referência à atividade social no Clube, houve 
um crescimento de receitas, um resultado muito 
bom considerando as fortes restrições às atividades 
sociais e esportivas do Clube durante os períodos 
críticos da Pandemia.



Agora, vale relembrar uma série de observações sobre receitas e 
despesas nesses primeiros seis meses.

Primeiro, em geral se compara sempre os números do semestre 
anterior com o atual para fazer análise de como a receita/despesa 
cresceu ou caiu, o que performou melhor ou não, bem como outras 
análises do gênero. Como já mencionamos no 1º relatório, infelizmente 
essas análises serão bem difíceis este ano e de pouca utilidade em 
função do encerramento do Campeonato Brasileiro de 2020 apenas em 
fevereiro de 2021, o que mudou significativamente a estrutura de
receitas e custos dos primeiros dois meses do Flamengo.

Receitas fixas de TV, streaming e on-demand como o PPV, premiações 
por conquista de campeonato e bonificações/prêmios de 
patrocinadores, que em geral são computadas entre outubro e 
dezembro, foram transportadas para janeiro e fevereiro inflando de 
forma extraordinária as receitas.

Da mesma forma, diversas despesas que são maiores no final do ano, 
como a logística do Brasileiro, premiações por conquista e custos 
associados ao Brasileiro também inflaram extraordinariamente 
as despesas.

O segundo ponto foi uma situação extraordinária das Demonstrações 
Financeiras de 2020, antes da pandemia, em que, por conta da venda 
do atleta Renier na janela de início de ano, a receita da venda de 
direitos federativos que normalmente acontece no meio do ano ficou
concentrada em janeiro de 2020. Isso foi ótimo em 2020 pois deu um 
colchão ao Clube para enfrentar o início da pandemia, mas para efeitos 
de comparação com 2021 cria uma grande distorção.

Na parte de Mídia, Prêmios e Publicidade, os valores, 
como falamos anteriormente, foram acrescidos 
extraordinariamente na parte de performance, por conta 
do título do Brasileiro 2020, e também no que diz 
respeito ao componente “fixo” e aos “serviços de 
streaming/on-demand” pela parcela final de 2 meses de 
TV aberta e fechada e do PPV. Também estão registrados 
a receita com a transmissão do Campeonato Carioca, a 
maior parte como “mídias digitais e on-demand”, valor 
que em 2020 foi muito inferior.

Vale destacar ainda o incremento recorrente das receitas 
com Patrocínio e Publicidade, parte ocasionada pelo 
Brasileiro 2020, mas também pelo crescimento de 
receitas em 2021 oriundo de novos contratos de 
publicidade e de ações digitais, como a FlaTv+. Nos 
valores semestrais já começam a aparecer o impacto 
positivo dos recentes acordos de
parcerias comerciais e patrocínios.

Assim, vale na nossa opinião olhar os resultados dos primeiros seis 
meses de 2021 com um certo cuidado na tentativa de compará-los 
com períodos anteriores.

No lado da receita (nota 17 – Receita operacional líquida), é 
importante fazermos algumas considerações para cada rubrica 
(tipo de receita):

No quesito Operações de Jogos é que se percebem 
os principais impactos da pandemia, com a perda 
completa da receita de jogos e a redução dos valores 
do programa sócio-torcedor. Em relação aos jogos, o 
Flamengo depende da volta segura dos torcedores
aos estádios, a ser definida pelas 
autoridades competentes.

Vale aqui um destaque de que mesmo com o cenário 
de estádios fechados ao público, o Flamengo ainda 
registra cerca de 50.000 sócios-torcedores ativos e 
adimplentes, o que demonstra a resiliência do 
Programa Nação Rubro Negra e a fidelidade de 
nosso sócio-torcedor.

Na parte referente à venda de atletas, o Clube atingiu 
a sua meta de R$ 52 milhões na primeira janela e 
aguarda o encerramento do período principal de 
transações do meio do ano a qual já apresentou um 
resultado expressivo ao Clube: a venda dos direitos
econômicos do jogador Gerson ao Olympique de 
Marseille, que será contabilizada em julho, conforme 
observado nas Demonstrações Financeiras em 
“Eventos Subsequentes”.

Já em referência à atividade social no Clube, houve 
um crescimento de receitas, um resultado muito 
bom considerando as fortes restrições às atividades 
sociais e esportivas do Clube durante os períodos 
críticos da Pandemia.



Na parte de Mídia, Prêmios e Publicidade, os valores, 
como falamos anteriormente, foram acrescidos 
extraordinariamente na parte de performance, por conta 
do título do Brasileiro 2020, e também no que diz 
respeito ao componente “fixo” e aos “serviços de 
streaming/on-demand” pela parcela final de 2 meses de 
TV aberta e fechada e do PPV. Também estão registrados 
a receita com a transmissão do Campeonato Carioca, a 
maior parte como “mídias digitais e on-demand”, valor 
que em 2020 foi muito inferior.

Vale destacar ainda o incremento recorrente das receitas 
com Patrocínio e Publicidade, parte ocasionada pelo 
Brasileiro 2020, mas também pelo crescimento de 
receitas em 2021 oriundo de novos contratos de 
publicidade e de ações digitais, como a FlaTv+. Nos 
valores semestrais já começam a aparecer o impacto 
positivo dos recentes acordos de
parcerias comerciais e patrocínios.

No lado das despesas, os principais itens que merecem 
destaque foram:

Em custos de atividades, houve forte redução em viagens e 
competições, principalmente pelo menor custo operacional 
de jogos sem público. A despeito da economia com custos
administrativos (despesas gerais, serviços de terceiros e 
pessoal), o aumento de salários, encargos e imagem no 
período se deve ao reflexo do Brasileiro 2020 jogado até o 
começo de 2021 e aos impactos da premiação contabilizada 
pela sua conquista, os quais tipicamente estariam registrados 
no final da temporada.

Em despesas administrativas e outras, os gastos tiveram 
redução no período, com a principal variação na redução da 
necessidade de provisões de contingências para 2021,
efeito puramente contábil e sem reflexo no caixa.

Em despesas e receitas financeiras, vale também destacar a 
redução do custo de financiamento do clube, pela redução 
dos juros de empréstimos em função da credibilidade e fama 
de bom pagador do Flamengo. Além disso, com o uso de
mecanismos mais sofisticados de hedge e posse de ativos 
financeiros em moedas internacionais, os custos de variação 
cambial foram reduzidos. 

No quesito Operações de Jogos é que se percebem 
os principais impactos da pandemia, com a perda 
completa da receita de jogos e a redução dos valores 
do programa sócio-torcedor. Em relação aos jogos, o 
Flamengo depende da volta segura dos torcedores
aos estádios, a ser definida pelas 
autoridades competentes.

Vale aqui um destaque de que mesmo com o cenário 
de estádios fechados ao público, o Flamengo ainda 
registra cerca de 50.000 sócios-torcedores ativos e 
adimplentes, o que demonstra a resiliência do 
Programa Nação Rubro Negra e a fidelidade de 
nosso sócio-torcedor.

Na parte referente à venda de atletas, o Clube atingiu 
a sua meta de R$ 52 milhões na primeira janela e 
aguarda o encerramento do período principal de 
transações do meio do ano a qual já apresentou um 
resultado expressivo ao Clube: a venda dos direitos
econômicos do jogador Gerson ao Olympique de 
Marseille, que será contabilizada em julho, conforme 
observado nas Demonstrações Financeiras em 
“Eventos Subsequentes”.

Já em referência à atividade social no Clube, houve 
um crescimento de receitas, um resultado muito 
bom considerando as fortes restrições às atividades 
sociais e esportivas do Clube durante os períodos 
críticos da Pandemia.



No 1º relatório apresentamos aos associados e torcedores não apenas o que aconteceu, mas também, na melhor das 
nossas estimativas, onde o Flamengo poderia chegar e como faríamos para chegar lá. Como já dissemos, todos são parte 

dessa construção de um Flamengo mais forte e global.

Passados três meses, ajustamos nossa avaliação para o segundo semestre de 2021, à luz da
evolução no período e das informações que temos:

O que esperar das finanças do Flamengo no  2º semestre de 2021



DIREITOS DE TRANSMISSÃO
Uma parcela da receita do Flamengo é diretamente ligada ao 
desempenho do time profissional masculino, seja via prêmios, 
avanço de fases em Copas e seus pagamentos de TV e reflexos 
indiretos em vendas de produtos e Sócio Torcedor. O que 
podemos avaliar nesses primeiros meses de competições da 
temporada de 2021 é que o time se mantém competitivo e se 
encontra em um grupo pequeno de clubes com potencial de 
protagonismo. Obviamente, em torneios de Copa, existe 
sempre o imponderável do futebol, mas a performance até 
aqui e a comparação com os competidores mostra que as 
metas estabelecidas para 2021 são possíveis de 
serem atingidas.
 

MARKETING
Acreditamos que este ano será ainda melhor que o anterior,
principalmente pelos resultados das remunerações variáveis 
dos parceiros e do crescimento da valorização das 
propriedades do Clube. O Flamengo não procura mais
“anunciantes”. Preferiu seguir o caminho mais longo e mais 
recompensador de buscar parceiros comerciais e sócios em 
novos negócios que sejam alavancados pela Nação.
Os investimentos na FlaTv cada vez geram mais ativação e 
engajamento e as perspectivas de monetização das mídias 
digitais começam a gerar os primeiros retornos
financeiros significativos.

RECEITAS SOCIAIS E 
ESPORTES OLÍMPICOS

Acreditamos que iremos atingir as metas estabelecidas, 
inclusive no que tange à captação de recursos incentivados.

DIREITOS FEDERATIVOS

Considerando a transação já realizada em julho com o 
Olympique de Marseille, a equipe do departamento de 
futebol continua trabalhando para atingir a pequena parte 
remanescente de receita para a janela de meio de ano. Como 
citamos anteriormente neste relatório, existem diversas 
modalidades de operações além da venda de ativos atuais 
do Clube que podem se compor a esse valor e à medida que 
o período de efetivação de negócios se aproxima, as 
sinalizações são positivas no equilíbrio de uma boa 
composição de realização do valor necessário sem que isso 
gere um impacto de competitividade do clube.

MATCHDAY

Ainda é a parte onde podemos ter a
alteração que torna a nossa previsão variável. Temos 
percebido que, em países onde a vacinação já avançou de 
forma consistente, tem havido uma flexibilização
do público em eventos culturais e esportivos. Como exemplo, 
podemos citar a realização da Eurocopa com sede de jogos 
em 11 países e que trouxe de volta a alegria das torcidas
aos estádios.

Por aqui continuamos monitorando o avanço da vacinação 
no Brasil e em especial no Rio de Janeiro, onde a campanha 
de vacinação tem acelerado em relação ao planejado.
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Mantemos nossa expectativa que o resultado do Clube 
no ano seja próximo do equilíbrio, podendo ser 
levemente superavitário ou deficitário em função (i) da 
abertura ou não dos estádios para o público, ainda que 
de forma limitada, antes do final do ano e (ii) do
saldo final das negociações de jogadores no
segundo semestre.

RESULTADO

DIREITOS DE TRANSMISSÃO
Uma parcela da receita do Flamengo é diretamente ligada ao 
desempenho do time profissional masculino, seja via prêmios, 
avanço de fases em Copas e seus pagamentos de TV e reflexos 
indiretos em vendas de produtos e Sócio Torcedor. O que 
podemos avaliar nesses primeiros meses de competições da 
temporada de 2021 é que o time se mantém competitivo e se 
encontra em um grupo pequeno de clubes com potencial de 
protagonismo. Obviamente, em torneios de Copa, existe 
sempre o imponderável do futebol, mas a performance até 
aqui e a comparação com os competidores mostra que as 
metas estabelecidas para 2021 são possíveis de 
serem atingidas.
 

MARKETING
Acreditamos que este ano será ainda melhor que o anterior,
principalmente pelos resultados das remunerações variáveis 
dos parceiros e do crescimento da valorização das 
propriedades do Clube. O Flamengo não procura mais
“anunciantes”. Preferiu seguir o caminho mais longo e mais 
recompensador de buscar parceiros comerciais e sócios em 
novos negócios que sejam alavancados pela Nação.
Os investimentos na FlaTv cada vez geram mais ativação e 
engajamento e as perspectivas de monetização das mídias 
digitais começam a gerar os primeiros retornos
financeiros significativos.

RECEITAS SOCIAIS E 
ESPORTES OLÍMPICOS

Acreditamos que iremos atingir as metas estabelecidas, 
inclusive no que tange à captação de recursos incentivados.

DIREITOS FEDERATIVOS

Considerando a transação já realizada em julho com o 
Olympique de Marseille, a equipe do departamento de 
futebol continua trabalhando para atingir a pequena parte 
remanescente de receita para a janela de meio de ano. Como 
citamos anteriormente neste relatório, existem diversas 
modalidades de operações além da venda de ativos atuais 
do Clube que podem se compor a esse valor e à medida que 
o período de efetivação de negócios se aproxima, as 
sinalizações são positivas no equilíbrio de uma boa 
composição de realização do valor necessário sem que isso 
gere um impacto de competitividade do clube.

MATCHDAY

Ainda é a parte onde podemos ter a
alteração que torna a nossa previsão variável. Temos 
percebido que, em países onde a vacinação já avançou de 
forma consistente, tem havido uma flexibilização
do público em eventos culturais e esportivos. Como exemplo, 
podemos citar a realização da Eurocopa com sede de jogos 
em 11 países e que trouxe de volta a alegria das torcidas
aos estádios.

Por aqui continuamos monitorando o avanço da vacinação 
no Brasil e em especial no Rio de Janeiro, onde a campanha 
de vacinação tem acelerado em relação ao planejado.

INVESTIMENTOS
Mantendo a necessária prudência e as boas práticas de 
gestão, os investimentos de capital, seja em ativos ou 
jogadores se manterão extremamente limitados
no 2º semestre e, mesmo quando houver, o objetivo é 
que não existam desembolsos em 2021.



Mantemos nossa expectativa que o resultado do Clube 
no ano seja próximo do equilíbrio, podendo ser 
levemente superavitário ou deficitário em função (i) da 
abertura ou não dos estádios para o público, ainda que 
de forma limitada, antes do final do ano e (ii) do
saldo final das negociações de jogadores no
segundo semestre.

Resumindo este semestre em poucas linhas, podemos afirmar que o Flamengo tem superado
a crise provocada pela pandemia mantendo suas finanças saudáveis, quitando seus

compromissos em dia sem aumentar seu endividamento e mantendo a sua marca cada vez
mais forte, aliada a uma performance esportiva consistente. Podemos dizer, portanto, que o

Flamengo continua em outro patamar, mesmo em meio à pandemia, por gerir de forma
cautelosa e responsável suas finanças. Mais uma vitória do Flamengo!

Mantendo a necessária prudência e as boas práticas de 
gestão, os investimentos de capital, seja em ativos ou 
jogadores se manterão extremamente limitados
no 2º semestre e, mesmo quando houver, o objetivo é 
que não existam desembolsos em 2021.


