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INTRODUÇÃO

O Operário Ferroviário Esporte Clube é uma entidade de Prática Desportiva sediada na cidade de

Ponta Grossa/PR, que está localizada no centro do estado, distante 103 quilômetros da capital

Curitiba, com uma população estimada de 341.130 habitantes. É o núcleo da região dos Campos

Gerais, que tem uma população superior a 1.100.000 habitantes.

A cidade possui localização geográfica estratégica, com aeroporto e malha rodoviária em ótimas

condições. Também se consolidou como um polo educacional no Estado, possuindo duas instituições

públicas e cerca de oito instituições privadas de ensino superior. Conta com ótima infraestrutura

hoteleira, que soma cerca de 2.000 leitos.

O clube foi fundado em 1º de maio de 1912 e teve a sua ascensão desportiva na última década.



Em 2015, sagrou-se Campeão Paranaense; em 2016, venceu a Taça Federação Paranaense de Futebol Sub-23;

em 2017, conquistou o Campeonato Brasileiro Série D; em 2018, conquistou o acesso à Primeira Divisão do

Campeonato Paranaense e o título invicto da Segunda Divisão e conseguiu seu segundo título nacional

consecutivo ao vencer o Campeonato Brasileiro Série C; em 2019, estreou no Campeonato Brasileiro Série B,

terminando entre os 10 melhores clubes.

Possui estádio próprio, o Estádio Germano Krüger, com capacidade para 10.610 (dez mil seiscentos e dez)

espectadores e Centro de Treinamento com 4 campos oficiais, situado nas dependências da Universidade

Estadual de Ponta Grossa, com a qual mantém intercâmbio técnico-científico que permite a utilização de

toda a estrutura física e apoio acadêmico-científico da conceituada Universidade.



Possui as categorias de base Sub-17 e Sub-19 disputando as competições estaduais e estreou

na Copa São Paulo Sub-20 em 2020. Conta com escola de futebol oficial para categorias

menores e feminina.

Com planejamento estratégico bem definido, modelo de gestão que prioriza a saúde financeira

e uma torcida apaixonada, consolidou-se como a principal equipe do interior do Paraná,

representando a região dos Campos Gerais no cenário nacional.

O presente relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas do exercício 2020 de

maneira objetiva e transparente.

O resultado do exercício de 2020 foi um SUPERAVIT operacional no valor de R$ 566.000,00

(quinhentos e sessenta e seis mil reais).



DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA







CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de COVID-19, quando, em 11 de março de 2020 a Organização

Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus era uma emergência de saúde global. O surto

desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto

potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. As autoridades

governamentais decretaram lockdowns e diversas restrições, na tentativa de conter o vírus, reduzindo assim

a atividade operacional de vários setores.

Seguindo as medidas decretadas pelo governo, as atividades do Clube foram suspensas, da mesma forma

que os campeonatos durante um período do ano. Após esse período, algumas atividades começaram a

retornar, seguindo as regras de prevenção definidas pelas autoridades e entidades esportivas ao longo do

ano. No entanto, o ano fechou, ainda, sem previsão de retorno do público nos estádios.



As medidas adotadas pelo Clube no intuito de assegurar a saúde, o bem-estar e a segurança de

seus funcionários, sócios e parceiros durante a pandemia foram:

• Rotina de trabalho remoto para a equipe administrativa;

• Redução drástica de trabalho presencial para colaboradores considerados de risco;

• Diminuição das reuniões presenciais;

• Medidas de higiene reforçadas, uso obrigatório de máscaras e medição de

temperatura;

• Período de quarentena obrigatório até a recuperação total em caso de contaminação

ou contato com pessoas infectadas.



O cenário pessimista publicado na nota da DRE anterior não se concretizou, ocorreu

uma diminuição significativa na receita do programa sócio torcedor, porém, essa

perda foi compensada com a receita de direitos de transmissão e premiações.

A pandemia causada pela Covid-19 poderá se desdobrar nos resultados do Clube

para o exercício de 2021. No entanto, não chegou a gerar incerteza, no que se refere

a continuidade operacional do Clube. A administração tem praticado inúmeras

ações para garantir a continuidade das atividades do Clube, tem feito avaliações

constantes sobre o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e

financeira do Clube, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para

mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras.



CONCLUSÃO

Diante desse panorama, o Operário espera que o resultado operacional 2021 seja superior às receitas,

mesmo diante de inúmeros medidas de contenção de despesas que estão sendo adotadas.

Todavia, o resultado do exercício 2021 dá o fôlego necessário para que as despesas orçadas sejam

regularmente adimplidas, resguardando a saúde financeira do clube.
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