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INTRODUÇÃO 

O OFEC 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. 

 

Localização geográfica estratégica, com aeroporto e malha rodoviária em ótimas condições.  

A cidade consolidou-se 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 Estadual; em 2016, venceu a Taça Federação Paranaense de Futebol Sub-23; 

em 2017, conquistou o Campeonato Brasileiro Série D; em 2018, conquistou a Divisão de Acesso no Estadual 

e seu segundo título nacional consecutivo ao vencer o Campeonato Brasileiro da Série C. 

 

Possui estádio próprio, o Estádio Germano Krüger, com capacidade para 10.281 (dez mil, duzentos e oitenta e 

um) espectadores. 

 

Através da parceira com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, em que é previsto intercâmbio técnico e 

científico, está construindo seu Centro de Treinamento, com previsão de conclusão da primeira etapa das 

obras (04 campos oficiais) no primeiro trimestre de 2020. 

 

Seu programa de sócio-torcedor atingiu a marca de 8.000 (oito mil) sócios. 



Possui categorias de base, Sub-17 e Sub-19, equipes que disputam competições estaduais. Também mantem 

escola de futebol oficial para categorias menores. 

 

Com planejamento estratégico bem definido, modelo de gestão priorizando 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 2018 de maneira 

objetiva e transparente. 

 

O resultado do exercício de 2018 foi um DEFICIT no valor de R$ 360.061,85 (trezentos e sessenta mil, 

sessenta e um mil e oitenta e cinco centavos). 



Em que pese o resultado negativo, os números justificam-se em razão de 

empréstimo tomado junto à instituição financeira SICREDI, a fim de reformar o 

campo de jogo do Estádio Germano Krüger (gramado e irrigação), bem como as 

instalações elétricas (iluminação), para adequar a praça desportiva às 

determinações impostas pela Confederação Brasileira de Futebol para o 

Campeonato Brasileiro Série B – 2019. 

 

Demais disso, referido empréstimo vem sendo pago fielmente em dia, e o 

planejamento financeiro para o ano 2019 permite que assim continue. Inclusive, há 

previsão para sobra de caixa que é suficiente para a quitação integral da dívida. 

 



Ressalte-se, ainda, que as receitas provenientes da participação do 

Operário na Série B serão na faixa de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de 

reais) e a expectativa que as receitas de marketing, impulsionadas pela 

participação do clube na Série B impulsionem o orçamento de 2019 para 

algo na média de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais). 

 

Portanto, mantendo um planejamento pautado na responsabilidade 

financeira, o resultado a ser perseguindo em 2019 é o superávit. 



DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 









CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando-se o balanço financeiro dos últimos dois exercícios com o 

planejamento financeiro do exercício 2019, verifica-se que o crescimento 

desportivo do Operário impactará nos próximos balanços. Mantendo coerência nas 

despesas, o aumento significativo de receitas decorrentes da participação da 

segunda divisão nacional impulsionará o clube e permitirá investimentos 

principalmente em seu patrimônio. Para tanto, é necessário alavancar as receitas de 

marketing. 

É o relatório. 

DIRETORIA 

 


