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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 a Divisão de Acesso no Estadual e o Campeonato Brasileiro Série D; em 2018, conseguiu

seu segundo título nacional consecutivo ao vencer o Campeonato Brasileiro da Série C; em 2019 estreou na

Série B do Campeonato Brasileiro 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.

Seu programa de sócio-torcedor conta com 8.000 (oito mil) sócios.



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 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.



RELATÓRIO

O presente relatório tem como objetivo apresentar a prestação de contas do exercício 2019 de maneira

objetiva e transparente.

Com a execução de uma gestão profissional, conseguiu-se economizar as despesas orçamentárias e através

de ações de marketing conseguiu-se potencializar as suas receitas, culminado com uma sobra de caixa

considerável ao final do ano.

As fontes de receita do clube foram: direitos de transmissão do Campeonato Paranaense e do Campeonato

Brasileiro 2019 – Série B; bilheteria (venda de ingressos); patrocínios (exposição de marca em camisa oficial,

outdoor e placas no estádio, backdrop na sala de entrevistas, etc); programa de sócio torcedor e outras

receitas como venda de camisas e produtos licenciados, que totalizaram aproximadamente

R$14.440.000,00.



No tocante às despesas, o maior gasto foi com salários e encargos de atletas, comissão técnica e funcionários

e direito de imagem aos atletas. Também foram utilizadas com premiações (bichos), despesas administrativas

e manutenção de patrimônio, o que resultou no valor de R$12.485.000,00.

Portanto, o resultado do exercício 2019 foi um SUPERAVIT OPERACIONAL de R$ 2.170.000,00, fruto de uma

administração enxuta, cautelosa e que conseguiu executar fielmente o seu planejamento financeiro, onde as

despesas não superam as receitas.

Além disso, os documentos contábeis demonstram que o Operário conseguiu regularizar a propriedade do

imóvel em que se encontra sediado.



Através da Lei n. 4.232/88, o imóvel foi doado pela prefeitura, mas à época o clube não procedeu às

diligências para registrar a doação. Em 2019, através de uma nova lei municipal, 377/19, a Prefeitura

ratificou a doação anterior, mediante contraprestações de interesse público, e o clube procedeu à lavratura

da escritura pública.

Diante disso, incorporou ao seu patrimônio o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Considerando-se o superávit operacional e a incorporação do valor do terreno de sua sede, o SUPERÁVIT

DO EXERCÍCIO 2019 atingiu o montante de R$17.170.000,00.

Esse resultado será investido em infraestrutura, material humano, qualificação de profissionais, aquisição

de bens (academia, fisioterapia, departamento médico, fisiologia, etc.), uma vez que, conforme

expressamente previsto no artigo 111, parágrafo único do Estatuto Social do Clube: “Os recursos serão

aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais do OFEC”.



DESCRIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA







CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus (COVID-19) é

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 e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações

financeiras.

Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas e dos

fluxos de caixa operacionais para o ano de 2020 deverá ser revisada, a seguir quadro com as rubricas que

podem sofrer variações:





A Administração está avaliando de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição

patrimonial e financeira da Empresa, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os

impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão

dessas demonstrações financeiras, as principais medidas tomadas foram:

- Criação de um Comitê de Crise, com participação de diretores e gerentes chaves da Companhia, com

propósito de avaliação de ações possíveis para minimizar os

impactos trazidos pela pandemia.

- Negociações com os principais fornecedores da Companhia, tanto para alinhamento de prazos de valores

faturados, quanto para negociação de valores devidos futuros.

- Implementação de medidas cabíveis imediatas relacionadas com o custo de pessoal, tais como: suspensão

de novas contratações, utilização do mecanismo de banco de horas e férias coletivas.



- Caso o período de fechamento se prolongue, estuda-se mais algumas alternativas viáveis para adequação

de custo com pessoal, tais como: redução de remuneração e carga horária trabalhada; e estudo de

possibilidade de suspensão de contratos através da utilização da Lay-Off.

- Negociação de postergação de pagamentos de parcelas existentes junto a bancos públicos e privados,

visando mitigar os riscos de liquidez.

- Pleito junto a bancos públicos e privados, de utilização de linhas de crédito liberadas pelo Governo Federal

e agências ligadas ao setor visando incentivar as companhias afetadas pela pandemia.



CONCLUSÃO

Diante desse panorama, o Operário espera que o resultado operacional 2020 seja superior às receitas,

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

Todavia, o resultado do exercício 2019 dá o fôlego necessário para que as despesas orçadas sejam

regularmente adimplidas, resguardando a saúde financeira do clube.

DIRETORIA


