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Exposição da banca a
Benfica, Sporting e Porto
supera os 500 milhões
Paulo Jorge Pereira
paulo.pereira@economico.pt

Numa fase conturbada do Gru-
po Espírito Santo, a exposição
acima dos 200 milhões de euros
aos três grandes do futebol por-
tuguês é só uma referência so-
bre a situação geral. Porém, no
plano da banca, a exposição
desta a Benfica, Sporting e Por-
to situa-se acima dos 500 mi-
lhões de euros, segundo as con-
tas anuais consolidadas de
2012/13 relativas a todo o uni-
verso nos casos de Porto e Spor-
ting e da Benfica SAD, numa
análise de António Samagaio,
professor de Economia no ISEG.
“As instituições financeiras –
bancos e sociedades de leasing,
factoring, etc – têm exposição
directa global de 504 milhões,
tendo 96% sido obtidos junto de
instituições nacionais”, diz.

Embora saliente que as próxi-
mas contas anuais, relativas a 30
de Junho deste ano, “devem tra-
duzir uma realidade diferente”, o
docente resume: “Os capitais
próprios aprofundaram a ten-
dência de perdas acumuladas,
enquanto o passivo global dos
três grandes aumentou 4% face à
época anterior, situando-se na

Futebol Numa análise às contas de 2012/13, incluindo valores de sociedades de leasing
e factoring, António Samagaio refere que os portistas “enfrentam situação menos delicada”.

sos de benfiquistas e sportin-
guistas”, alerta Samagaio. “O
aprofundamento da situação de
falência técnica, conjugado
com o aumento do endivida-
mento, espelha estratégia des-
portiva que colocava em perigo
a sustentabilidade financeira.”
Sporting e Benfica “são respon-
sáveis por 82,3% da dívida fi-
nanceira do universo dos três
grandes, tendo aumentado 71
milhões face à época anterior
devido a financiamentos adi-
cionais junto dos bancos e de
parceiros na aquisição de joga-
dores. Atendendo ao desempe-
nho económico negativo e à in-
suficiência de capitais próprios,
os lisboetas foram ‘forçados’ a
recorrer a capitais alheios para
financiar a estratégia”.

Indica o docente que, “no fi-
nal de 2012/13, a dívida finan-
ceira (empréstimos, obrigações
e contratos de associação) pas-
sou a representar 69% do passi-
vo dos dois universos em análise.
Os rácios de liquidez dos dois fo-
ram bastante reduzidos, deixan-
do antever que é fundamental o
suporte das instituições finan-
ceiras. Destaque, no Sporting,
para o sinal negativo nas duas
épocas no rácio da cobertura de
financiamento pelo EBITDA,
evidenciando incapacidade para
solver compromissos. Era uma
inevitabilidade que a direcção do
Sporting avançasse para a rees-
truturação financeira e redução
de gastos operacionais”.

No Benfica, “a recente alie-
nação dos passes de jogadores
deve enquadrar-se na redução
do endividamento a um nível
adequado. Nos últimos anos, os
cash-flows gerados no negócio
pelo Benfica têm sido insufi-
cientes para pagar juros, pelo
que a estratégia seguida era in-
sustentável”. ■

Benfiquistas e sportinguistas “são
responsáveis por 82,3% da dívida
financeira dos três grandes”.

impressionante quantia de 1.142
milhões de euros. Se for acres-
centado o passivo líquido dos
saldos das partes relacionadas do
Sport Lisboa e Benfica e suas
subsidiárias que não estão incluí-
das no perímetro de consolida-
ção da Benfica SAD, então che-
ga-se a um passivo global que
deverá ser superior a 1.180 mi-
lhões.”

No que diz respeito a razões,
António Samagaio aponta:
“Considerando o prazo de exi-
gibilidade do passivo, verifica-
-se que 52,2% das obrigações
tinham de ser satisfeitas no pra-
zo de 12 meses. O aumento do
passivo é explicado mais pelo
crescimento de 8,1% nos finan-
ciamentos obtidos que totaliza-
ram 741 milhões, dos quais
43,8% classificados em curto
prazo. Com a inclusão da com-
ponente de capital próprio dos
VMOC da Sporting SAD, o total
de financiamento obtido pelos
três grandes ascendeu a 788 mi-
lhões. Esta quantia é bem eluci-
dativa do nível de alavancagem
dos activos dos três grandes.”

Lisboetas em pior estado
“A situação financeira é mais
preocupante, sobretudo nos ca-

Segundo António
Samagaio (ISEG),
“a recente
alienação de
passes no Benfica
enquadra-se
na redução do
endividamento
a um nível
adequado”.

O PONTO DA SITUAÇÃO

A tabela compara os últimos exercícios anuais dos três grandes.

Item Porto Benfica SAD Sporting Total

2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 2011/2012

Plantel 76,159 99,255 97,140 92,065 28,242 40,219 201,541 231,539

Activos fixos tangíveis 131,877 133,617 160,952 157,676 110,342 114,919 403,171 406,212

Outros activos 119,275 87,423 158,579 162,180 39,596 39,880 317,450 289,483

Total do activo 327,311 320,295 416,671 411,921 178,180 195,018 922,162 927,234

Financiamentos obtidos 131,095 146,588 283,347 268,629 326,113 269,661 740,555 684,878

Outros passivos 127,861 122,720 157,134 157,444 116,600 133,529 401,595 413,693

Total do passivo 258,956 269,308 440,481 426,073 442,713 403,190 1.142,150 1.098,571

Fun. pat./cap. próprio 68,355 50,987 (23,810) (14,152) (264,533) (208,172) (219,988) (171,337)

Fonte: Relatórios consolidados dos universos de Porto e Sporting; relatório consolidado da Benfica SAD. Valores em milhões de euros.

Portistas
Rendibilidade do activo,
autonomia financeira e
cobertura do financiamento pelo
volume de negócios favoráveis
aos portistas.

Numa análise global com ca-
rácter negativo, António Sa-
magaio detecta alguns sinto-
mas favoráveis, apesar de o pa-
norama geral se caracterizar
pelas dificuldades. Sendo o
Porto “o único dos três grandes
que conseguiu, em simultâneo,
aumentar activo e capital pró-
prio, diminuindo o passivo
com relevo para a redução do
passivo de financiamento em



  Tiragem: 17589

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 37

  Cores: Cor

  Área: 24,12 x 24,97 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 55080122 31-07-2014

Passivo de
1,2 mil milhões
muito perto
dos 18 clubes
da Bundesliga
Ao contrário dos portugueses,
o activo consolidado supera em
muito o passivo consolidado.

Quando comparada a realidade
dos três grandes portugueses
com o caso germânico, a di-
mensão do problema torna-se
ainda mais visível – o passivo de
Benfica, Sporting e Porto é qua-
se tão profundo quanto o dos 18
clubes da Bundesliga.

Segundo Samagaio, “a mag-
nitude dos números dos três
grandes contrasta com uma
realidade bastante mais conser-
vadora dos que competiram na
Bundesliga em 2012/13. Nessa
época, os 18 clubes alemães
apresentaram um activo conso-
lidado de 2.184 milhões de eu-
ros e um passivo consolidado de
1.444 milhões. O rácio de auto-
nomia financeira situou-se nos
33,9%, enquanto o valor conta-
bilístico dos plantéis ascendeu a
414 milhões”.

Quando traça a comparação,
o docente deixa pistas para a
explicação do fenómeno. “O
plantel dos três grandes impli-
cou um investimento equiva-
lente a 50% do valor gasto pe-
los alemães, enquanto o passi-
vo já representava 81,9% do
alemão. Tendo em considera-
ção as diferenças económicas
entre os dois países, facilmente
se constata que a estratégia dos
três grandes tem ignorado o
contexto económico e social
onde se inserem.”

A receita para superar a si-
tuação materializa-se nas pro-
postas de quem tem acompa-
nhado a evolução financeira
das SAD em Portugal: “Urge
levar a cabo políticas que, de
forma sustentada, permitam
aos clubes gerar resultados lí-
quidos positivos e possam, em
simultâneo, reduzir o nível de
endividamento e reforçar os
capitais próprios. A estratégia
desportiva não pode ser moti-
vo para o desequilíbrio finan-
ceiro estrutural dos clubes,
caso contrário é a própria acti-
vidade desportiva e a viabili-
dade do clube que são forte-
mente afectadas.” ■ P.J.P.

Hugo Correia / Reuters

apresentam melhores indicadores
10,6%”, também são os portis-
tas a apresentar “os melhores
indicadores em termos de ren-
dibilidade do activo, autono-
mia financeira e cobertura do
financiamento pelo volume de
negócios. Por exemplo, o rácio
da cobertura do financiamento
pelo volume de negócios pas-
sou para 1,72, ou seja, seriam
necessários quase 21 meses de
rendimentos operacionais para
pagar a totalidade da dívida fi-
nanceira”.

Ora, “a situação líquida posi-
tiva do Porto permitiu que o rá-
cio de autonomia financeira
fosse positivo em 21%, ainda

distante do observado na média
dos clubes alemães. Para a me-
lhoria da situação financeira e
desempenho económico em
2012/2013 contribuíram as ven-
das dos passes de Hulk, João
Moutinho, James Rodríguez e
Alvaro Pereira, cujas mais-va-
lias foram responsáveis por
50% dos rendimentos obtidos
pelo Porto”.

Activos de 922 milhões
De regresso à avaliação geral, o
professor aprofunda o capítulo
dos activos: “O activo dos três
grandes ascendeu a 922 mi-
lhões, mantendo-se quase inal-

terado face à época anterior. A
principal componente prende-
-se com os activos fixos tangí-
veis, rubrica que representa os
investimentos nos estádios e
nas restantes infra-estruturas
desportivas, cujo valor contabi-
lístico era de 403 milhões.”

Por outro lado, “o investi-
mento nos passes dos jogadores
chegou aos 202 milhões, repre-
sentando um decréscimo de
13% face à época anterior, fruto
das alienações de jogadores im-
portantes no Porto – Hulk, Ja-
mes Rodríguez e João Moutinho
– e à reestruturação do plantel
do Sporting”, refere. ■

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

403 milhões
É o valor representado por
investimentos nos estádios e nas
restantes infra-estruturas
desportivas dos três grandes.


