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RESUMO 

Devido ao crescimento do futebol no mundo 
dos negócios e a importância da 
evidenciação de suas demonstrações, o 
presente estudo teve como objetivo verificar 
se dos dois clubes da capital do estado de 
São Paulo, Sociedade Esportiva Palmeiras e 
São Paulo Futebol Clube, ambos com a 
maior participação do ativo intangível sobre o 
seu ativo total, apropriam os seus atletas de 
acordo com a norma especifica para 
entidades desportivas. Para isso foram 
analisadas as demonstrações Contábeis dos 
clubes no exercício de 2014 a 2016. A 
metodologia utilizada para execução do 
estudo deu-se por tipo exploratória e 
pesquisa documental e bibliográfica com 
abordagens qualitativas a fim de aprimorar 
ideias. Verificou-se que os dois clubes 
atendem a maioria dos itens propostos pela 
norma em relação apropriação do atleta na 
contabilidade, no entanto, os itens que não 
foram aplicados demonstram que os clubes 
expõem essas informações de forma 
sintética, todas elas voltadas à evidenciação 
dos gastos para formação do atleta.  
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INTRODUÇÃO 

 

O futebol no Brasil é um dos esportes mais popular e praticado pela 

sociedade, pode-se dizer que é uma paixão nacional, além disso, é uma das 

atividades que mais vem crescendo no quesito movimentação de capital dentro 

e fora do mundo esportivo, deixando assim de ser apenas um jogo de 90 minutos 

como visto em sua maioria. Existem vários fatores econômicos que estão além 

dos limites do campo, com o crescimento do esporte, o futebol passou a ter um 

grande papel econômico no mundo dos negócios. Por contribuir com o marketing 

de marcas de produtos ligados a prática desportiva e de outros ramos, tornou-

se uma rede de negócios em que vários interesses de diversos segmentos 

econômicos procuram investir, seja por meio de patrocínios ou vinculação de 

produtos à prática desportiva, ou simplesmente por recursos diretos ou indiretos 

obtidos através da venda de ingressos, criando assim uma parceria que agrega 

ao ramo futebolístico. 

Nos últimos anos, o futebol converteu-se em algo inevitável. Não está 
somente nos estádios, mas invadiu todos os terrenos. É a estrela dos 
meios de comunicação, o centro das conversações cotidianas, a 
obsessão de alguns, a razão de viver de muitos e um autêntico 
pesadelo para os poucos que não entendem deste esporte [...] O 
futebol entrou sem chamar na nossa vida cotidiana. De um tempo para 
cá deixou de ser algo extraordinário dos domingos à tarde para 
converter-se no pão nosso de cada dia. (MOREIRA Apud ZUBIETA, 
2015) 

Nessas parcerias existe uma estrutura para formação da rede de 

negócios, que sugere Moreira (2015 apud AIDAR, LEONCINI E OLIVEIRA, 

2000), sendo ela, o Mercado Produtor, o Mercado Consumidor Intermediário e o 

Mercado Consumidor. 

Segundo Moreira (2015, p.47) o Mercado Produtor é onde ocorre o 

desenvolvimento do objeto que irá determinar o sucesso do empreendimento, 

tratando do segmento do estudo, este objeto é o jogador. O mercado produtor 

são as organizações de prática do futebol (clubes, ligas e confederações).  
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Já o Mercado Consumidor intermediário é formado por setores 

econômicos que buscam obter lucro com produtos adquiridos dos clubes, ligas 

ou federações, ou seja, o lucro é resultante do intermediário entre o produtor e o 

consumidor final. O mercado intermediário é composto por emissoras de 

televisão, o marketing. 

E por fim o Mercado Consumidor que nada mais é que os torcedores que 

compram bens e serviços provenientes do mercado produtor e intermediário. 

Devido a este crescimento, as demonstrações contábeis dos clubes de 

futebol tornaram-se importantes para o cenário econômico, havendo assim a 

necessidade de uma melhor divulgação das informações contábeis dessas 

entidades brasileiras. Para isso, o Conselho Federal de Contabilidade aprovou a 

NBC T 10.13 por meio da resolução 1.005/04, tendo como objetivo estabelecer 

procedimentos específicos e estruturação das demonstrações das entidades 

desportivas profissionais. No entanto devido as alterações que a contabilidade 

brasileira sofreu a partir de 2007 e com a implementação das leis nº 11.638/08 e 

11.941/09, em que o balanço patrimonial obteve um novo formato, incluindo um 

grupo especifico para o ativo intangível, a NBC T 10.13 acabou sendo afetada, 

assim sendo substituída pela instrução técnica Geral 2003 que entrou em vigor 

a partir de 1 de janeiro de 2013. 

Segundo Araújo et.al (2013, p.2) os ativos intangíveis têm tido um 

importante papel no mundo atual dos negócios e com isso criando discussões 

relativas as normas Contábeis, surgindo assim problemas em como as entidades 

esportivas devem avaliar e tratar contabilmente este elemento patrimonial, pois 

uma das principais fontes de receitas dos clubes é este tipo de ativo, o atleta. 

Com atualização da norma voltada para entidades desportivas, surge o 

seguinte questionamento; os clubes de futebol estão registrando e evidenciando 

os seus atletas em suas demonstrações contábeis de acordo como esta 

determina? 
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Esta pesquisa teve como objetivo geral verificar se os clubes apropriam 

seus atletas em suas demonstrações contábeis de acordo com instrução técnica 

geral especifica para entidades desportivas, para isso houve a necessidade de 

analisar pontos específicos, como, apresentação dos critérios e procedimentos 

específicos de avaliação, registros contábeis e estruturação das demonstrações 

contábeis estabelecidos pela norma voltada às entidades desportivas (ITG 2003) 

e análises das demonstrações contábeis do respectivo período de 2014 a 2016 

dos clubes escolhidos. 

1. REFERÊNCIAL TEÓRICO 

  

1.1. Ativo  

Segundo Iudícibus (2000, p.129) o estudo do ativo é um capitulo 

fundamental da Contabilidade, pois sua definição e mensuração estão ligadas 

diretamente com transações que envolvem receitas e despesas. Fora isso o 

autor define que ativos são recursos controlados pela entidade e que são 

capazes de gerar fluxos de caixa, seja de mediato ou imediato. 

Segundo Araújo et.al (2013 apud STICKNEY,2009) se assemelha a 

Iudícibus, afirmando que ativo é um recurso que tem potencial de oferecer um 

benefício futuro, por meio de entradas futuras de caixa e/ou redução de saídas. 

Mas de acordo com Araújo et.al (2013, p.4) para definir ativo, é necessário 

relacioná-lo a eventos econômicos reais, estando sempre ciente que as 

elaborações dos relatórios financeiros dever ser úteis e verídicos para os 

usuários externos e para tomada de decisão da entidade. 

Assim Araújo et.al (2013, p.4) entende que a definição mais consistente 

para este elemento patrimonial são, que os ativos de uma entidade é um 

conjunto de bens e direitos presentes capazes de gerar benefícios econômicos 

futuros. 
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Normalmente os ativos são utilizados na produção de mercadorias e/ou 

serviços para atender os desejos de seus clientes. Segundo o CPC 00 (2011, 

p.24) os ativos podem gerar benefícios futuros de certas maneiras: 

- Usados isoladamente ou em conjunto na produção de mercadorias ou serviços 

para serem vendidos; 

- Trocado por outros Ativos; 

- Utilizado para quitar um passivo; 

- Distribuído aos proprietários da entidade. 

O Ativo em sua grande maioria é formado pela existência de 

características físicas, no entanto possuem suas exceções, o ativo 

essencialmente não tem a necessidade de ser palpável, como patentes e os 

direitos autorais  

Para caracterizar o ativo como um item patrimonial são atribuídos alguns 

pontos: 

A entidade deve exercer controle; 

Sua origem se dá por transações passadas; 

Tem potencial de gerar futuro benefício como já comentado.  

1.2  Ativo Intangível 

O ativo em tese, não tem necessidade de possuir eminentemente 

características físicas para atender os critérios deste elemento Patrimonial. Um 

tipo de Ativo que vem crescendo cada vez mais no mundo Financeiro é o 

Intangível, por não haver substancia física, existe uma grande dificuldade de 

conceituá-lo de maneira que seja aceito por pesquisadores da área. 

Segundo Hendrisken e Breda (1999, p.388) os ativos intangíveis formam 

uma das áreas mais complexas da teoria da contabilidade devido às dificuldades 
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para defini-lo e para mensuração de seus valores e estimativa de suas vidas 

úteis. 

Os ativos intangíveis formam uma das áreas mais complexas da teoria 
da contabilidade, em parte em virtude das dificuldades de definição, 
mas principalmente por causa das incertezas a respeito de seus 
valores e da estimação de suas vidas úteis.” (HENDRISKEN E BREDA. 
1999, p.388). 

Os mesmos autores dizem, a palavra intangível vem do latim, tangere ou 

“tocar”. Os bens intangíveis são os que não podem ser tocados, porque não tem 

corpo, mais formalmente dizem que os ativos intangíveis são incorpóreos 

(corpus= corpo).  

Há diversos ativos intangíveis, o mais conhecido deles, o Goodwill, mas a 

lista inclui marcas de produtos, franquias, gastos com desenvolvimento, entre 

outros 

O ativo intangível é descrito como não monetário identificável e sem 

substância física, como os demais ativos num todo, existe condições para 

enquadrar neste critério, assim diz: 

Um ativo Intangível é caracterizado como um ativo não monetário 
identificável sem substância física. Três condições para o 
enquadramento conceitual devem estar presentes 
a) Identificabilidade: quando se torna possível a separação dos gastos 
de outros ativos, podendo ser separado, vendido, transferido, 
licenciado, alugado ou trocado, seja individualmente ou em conjunto 
com um ativo ou passivo relacionado, ou por meio de um contrato ou 
outros direitos legais; 
b) Controle: o poder que a entidade tem sobre os benefícios futuros 
econômicos relacionados com o ativo; 
c) Geração de benefícios econômicos futuros: inclui tanto a receita de 
venda ou serviços como aqueles decorrentes da redução de custos ou 
de outros benefícios resultantes do uso do ativo intangível. (ARAUJO 
et.al Apud LEMES; CARVALHO, 2010) 

 
 

Segundo Araújo et al. (2013 apud SCHMIDT E SANTOS) ativos 

intangíveis são recursos incorpóreos controlados por uma entidade e que tem a 

capacidade de produzir fluxos de caixa futuros. Ou seja, a definição é bem 

semelhante ao do ativo no geral, sendo uma extensão, apenas colocando a 

característica da intangibilidade. 
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Segundo Hendriksen e Breda (1999, p.388) os ativos intangíveis devem 

ser reconhecidos sempre que atenderem os requisitos de reconhecimento de 

qualquer ativo, como ser mensurável com confiabilidade, ter relevância e 

precisão. 

Segundo a Lei 11.638 (BRASIL, 2007), os ativos intangíveis são direitos, 

objetos (bens) incorpóreos a manutenção da companhia ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive o fundo de comércio.  

De acordo com Araújo et.al (2013, p.6) antes desta lei não havia 

tratamento que especificasse os ativos intangíveis, assim como não havia 

previsão legal da separação de um grupo para este no balanço patrimonial. Mas 

com a medida provisória 449/08 sendo convertida na lei nº 11.941/09, o balanço 

patrimonial obteve um novo formato: 

O Ativo passou a ser composto por circulante e não circulante, sendo 

divido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizados e intangíveis, e o 

Passivo da mesma forma em circulante e não circulante e o grupo do patrimônio 

líquido. 

O Ativo intangível é tratado no Comitê de pronunciamentos Contábeis 

número 04, que tem como objetivo definir o tratamento contábil, expondo os 

critérios de reconhecimento, mensuração e sua devida divulgação. 

1.3 ITG 2003 – Entidades Desportiva Profissional 

A instrução Técnica Geral 2003 direcionada as entidades desportivas foi 

aprovada em janeiro de 2013 pelo Conselho Federal de Contabilidade por meio 

da resolução n° 1.429, substituindo a NBCT 10.13 (resolução n° 1.005/04), essa 

teve como objetivo estabelecer critérios e procedimentos específicos para 

avaliação dos registros contábeis e de estruturação das demonstrações 

contábeis das entidades de futebol profissional e demais entidades de práticas 

desportivas profissionais e que também se aplica a outras atividades desportivas 

profissionais e amadoras de forma direta ou indiretamente. 
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Esta Interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de 
avaliação, de registros contábeis e de estruturação das demonstrações 
contábeis das entidades de futebol profissional e demais entidades de 
práticas desportivas profissionais, e aplica-se também a outras que, 
direta ou indiretamente, estejam ligadas à exploração da atividade 
desportiva profissional e não profissional. (CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE,2013). 

1.3.1 Registros Contábeis  

“Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas, custos e 

despesas, segregando o desporto profissional das demais atividades esportivas 

em contas Patrimoniais e de resultados (Receitas, custos e Despesa).” 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2013, p.01) 

 

 

1.3.1.1. Composição do ativo Intangível  

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2013) os valores gastos 

diretamente, relacionados a formação de atletas, aquisição e renovação de 

contratos com atletas, incluindo luvas das cláusulas compensatórias e 

comissões, devem ser registrados como intangíveis desde que os esperados 

benefícios econômicos e os seus custos correspondentes possam ser 

mensurados com confiabilidade. 

- Os valores referentes aos direitos de imagem, da mesma forma, devem 

ser apresentados no ativo intangível. 

1.3.1.2 Despesas 

“Os valores gastos com a formação de atletas que não estejam 

diretamente relacionados à sua formação devem ser registrados como despesa.” 

(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2013) 

Segundo Moreira (2015, p.120) quando não for possível classificar os 

gastos como um ativo, esses deverão ser classificados como despesas, que de 
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acordo com CPC 00 são decréscimo dos benefícios econômicos, simplificando, 

tem a saída de recursos do ativo. 

1.3.1.3 Reclassificação do atleta formado 

“Os registros contábeis classificados no ativo intangível relativos aos 

custos com atletas em formação devem ser reclassificados para atletas formados 

por ocasião da assinatura do contrato profissional.” (CONSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE,2013) 

1.3.1.4 Direitos Contratuais 

Segundo Conselho Federal de Contabilidade (2013), quando houver 

aquisição de um atleta em negociação com terceiros ou por renovação de 

contrato deverá ser classificado como ativo intangível, em contas específicas 

pelo valor pago incluindo o pagamento de luvas e demais gastos necessários 

para sua contratação ou renovação. Com a obtenção de direito contratual sobre 

o atleta, esse, na contabilidade deverá ser amortizado de acordo com prazo de 

contrato.  

Os valores pagos a terceiros pela aquisição de direitos contratuais 
sobre atletas, ou a estes por sua contratação ou renovação de contrato, 
devem ser classificados como ativo intangível, em contas específicas, 
pelo valor efetivamente pago ou incorrido. Inclui-se também o 
pagamento de luvas e demais gastos necessários à contratação ou 
renovação de contrato.  

Os direitos contratuais sobre atletas registrados no ativo intangível 
devem ser amortizados de acordo com o prazo do contrato. 
(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE,2013,) 

1.3.1.5 Recuperação dos direitos contratuais 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2013) quando encerrado 

o exercício deverá ser avaliado a possibilidade de recuperação econômico-

financeira do valor líquido contábil dos direitos de cada atleta. 

 Através de avaliação constatando que não haverá recuperação, o clube 

deverá reconhecer a perda pelo valor não recuperável, tendo como base 

documentação própria. 
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1.3.1.6 Multa Contratual 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2013) a multa Contratual 

ou rescisória se dá por meio da liberação de um atleta, esse valor deverá ser 

registrado em conta especifica de receita operacional do exercício. Demais 

multas impostas ao atleta recebida pelo clube atende esse critério de conta 

especifica. 

1.3.1.7 Receitas Diversas 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2013) serão registrados 

como receitas os valores provenientes de bilheteria, direito de transmissão, 

imagem, patrocínio, publicidade, luvas e entre outras deverão ser registradas em 

contas especificas de acordo com o regime de competência como determina a 

norma. 

Segundo Moreira (2015, p.122, 123) as receitas devem seguir a norma, 

ela não é somente praticada no setor futebolístico, mas para todos que tem mais 

de uma forma de arrecadar receitas. 

1.3.1.8 Arrecadação de receitas antecipadas  

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2013) quando ocorrer a 

arrecadação antecipada de receitas de bilheteria (parte destinada à entidade), 

direitos de transmissão e de imagem, patrocínio e outras assemelhada, criará 

uma obrigação, devendo ser registrada no passivo seja circulante ou não 

circulante. Nada mais que um adiantamento de um cliente, por exemplo. 

1.3.1.9 Antecipação Contratual 

Como o próprio nome diz, antecipa o valor pago de contrato para o atleta, 

criando-se um direito, esse fato deve ser registrado em uma conta específica do 

ativo, seja circulante ou não circulante (seguindo o prazo do contrato) e sendo 

apropriado com o passar do tempo de acordo com regime competência. 

1.3.1.10 Cessão Temporária do Atleta 
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Cessão temporária é o empréstimo de um atleta entre os clubes, o 

adquirente deve registrar os desembolsos com esse em despesa (Resultado), 

enquanto no caso do cedente, os valores recebidos em função do prazo do 

contrato de cessão temporária em conta de Receita. Quando ocorrer a cessão 

definitiva do atleta, o cedente deverá registrar em uma conta de receita 

operacional, os valores recebidos e os custos ainda não amortizados deverão 

ser alocados como despesas operacionais. 

13. A utilização de atleta mediante cessão temporária de direitos 
profissionais deve ter os seus gastos registrados no resultado pela 
entidade responsável pelo desembolso e em receita pela entidade 
cedente quando aplicável, em função da fluência do prazo do contrato 
de cessão temporária, aplicando-se o regime de competência. 
(CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE,2013) 

1.3.1.11 Cessão Definitiva do Atleta 

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (2013) as receitas 

resultantes da cessão definitiva dos direitos profissionais dos atletas deveram 

ser registradas em conta especifica de receita. Os custos ainda não amortizados 

quando da cessão definitiva, deverão ser baixados como despesas em conta 

específica. 

1.3.1.12 Controle de Gastos com a Formação de Atletas 

15. O registro dos gastos com a formação de cada atleta, estabelecido 
no item 4, deve estar suportado, no mínimo, pelos seguintes controles: 
composição dos gastos diretamente relacionados com a formação de 
cada atleta em base mensal e regime de competência, por: 

(a) tipo (alojamento, alimentação, transporte, educação, vestuário, 
comissão técnica, etc.); e 

(b) categoria (infantil, juvenil, júnior). (CONSELHO FEDERAL DE 
CONTABILIDADE ,2013)  

1.3.2 Demonstrações Contábeis 

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (2013) as entidades 

desportivas devem elaborar suas demonstrações de acordo com as leis 

11.638/2007 e 11.941/2009, que determinam o seguinte: 
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- Balanço Patrimonial 

- Demonstração do Resultado 

- Demonstração do Resultado Abrangente 

- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

- Demonstração do Fluxo de Caixa e 

- Notas Explicativas. 

1.3.2.1 Estruturação do Balanço Patrimonial 

 Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2013, p.2) o Balanço 

Patrimonial deverá conter contas que segreguem a atividade desportiva, 

dividindo em ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo classificado em ordem 

descrente do grau de liquidez, em Circulante e Não Circulante, este último 

formado por realizável a longo prazo, investimentos, Imobilizado e intangível. O 

passivo exigível da mesma maneira em circulante e não circulante, o patrimônio 

líquido divide-se em capital social, reservas de capital, ajustes de avaliação 

patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. 

“As demonstrações do resultado devem apresentar, de forma segregada, 

as receitas, os custos e as despesas diretamente vinculadas com a atividade 

desportivas das demais.” (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2013) 

Essas demonstrações Contábeis devem ser complementadas pelas notas 

explicativas, contendo no mínimo, as seguintes informações: 

- Gastos referentes a formação do atleta, registrado no ativo intangível e devido 

o montante da amortização constante no resultado do exercício; 

- Composição dos direitos sobre os atletas registrado no ativo intangível e os 

correspondentes do gastos e amortização; 
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- Receitas provenientes do atleta e os seus devidos gastos com negociação e a 

liberação, importante e obrigatório relatar os percentuais de participação da 

entidade na negociação. 

- Divulgar o total de atletas vinculados à entidade no período base das 

demonstrações e também como complemento o percentual de direito econômico 

individual de cada atleta ou a inexistência de direito econômico; 

- Valores de direitos e obrigações com entidades estrangeiras; 

- Direitos e obrigações contratuais não-passíveis de registro contábil em relação 

à atividade desportiva profissional; 

- Contingências ativas e passivas de natureza tributária, previdenciária, 

trabalhista, cíveis e assemelhadas; e 

- Seguros contratados para os atletas profissionais e demais ativos da entidade. 

2 . METODOLOGIA  

A metodologia da pesquisa teve por caráter o método dedutivo, que 

segundo Gil (2000) é um método que parte do todo até chegar ao particular e 

que parte de princípios de reconhecimento verdadeiro e sem discussões, assim 

possibilitando conclusões formais. Para desenvolvimento do método, o tipo da 

pesquisa deu-se por modo exploratório e com abordagem qualitativa, utilizando 

como base a coleta dos dados em artigos científicos, livros, pronunciamentos 

Técnicos de Contabilidade, normas e os relatórios financeiros do exercício de 

2014 a 2016 das entidades presentes na pesquisa, ou seja, dados bibliográficos 

e documentais.  

Segundo Gil (2000) pode-se dizer que esse tipo de pesquisa exploratória, 

tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições, havendo com isso a formulação de problemas mais precisos e 

pesquisáveis para novos estudos. Na maioria dos casos, esse tipo de pesquisa 

envolve levantamento bibliográfico e análise de exemplos que possa estimular a 

compreensão.  
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O Mesmo autor afirma que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

materiais já elaborados, presentes principalmente em livros e artigos científicos, 

enquanto a pesquisa documental assemelha-se muito a bibliográfica, 

diferenciando-se apenas pelos materiais que não recebem um tratamento 

analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com objetos da 

pesquisa. 

A escolha dos clubes para análise do estudo deu-se através da 

verificação, das quais os dois clubes da capital do estado de São Paulo detinham 

maior participação do ativo intangível (Atletas) sobre o ativo no exercício de 

2016, o resultado obtido foi que, a Sociedade Esportiva Palmeiras com 35% de 

participação, o São Paulo Futebol Clube com 19%, se apresentaram com maior 

participação. 

3. ESTUDO DE CASO 

 
3.1 Posição Contábil e Financeira dos Clubes 

O São Paulo Futebol Clube obteve ao final do período de 2016 um 

superávit de 822 mil Reais, mas devido resultados anteriores, o clube ainda tem 

um déficit em seu patrimônio Líquido, no entanto devido a reserva de reavaliação 

de bens faz com que este não tenha um passivo a descoberto. No entanto com 

a Lei 11.638/07 não são mais permitidas reavaliação espontâneas de bens, 

assim no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 

financeiras do clube relataram o item da seguinte maneira: 

Com o advento da Lei 11.638/07, a partir de 1º de janeiro de 2008, 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, não são mais 
permitidas reavaliações espontâneas de bens. A administração do 
clube optou por manter registrada a reavaliação constituída em 31 de 
dezembro de 2007 até sua realização por alienação ou depreciação, 
incorporando os valores reavaliados naquela data ao novo custo 
corrigido dos bens e transferindo o saldo da contrapartida registrado 
no patrimônio líquido para a rubrica de Ajuste de Avaliação Patrimonial. 
(PIMENTA, SERGIO,2017) 

 
 

Em relação a situação financeira, apresentou-se um caixa e seus 

equivalentes no valor de 7.618 milhões de reais e com base na demonstração 
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de fluxo de caixa, percebeu que houve uma diminuição, ou seja, teve mais saídas 

do que entradas, no valor de 3.720 milhões de reais. A atividade que mais teve 

participação neste consumo foi a de financiamento, devido aos pagamentos de 

empréstimo. O São Paulo F.C também apresenta grande parte do seu ativo em 

contas a receber, o que influência em sua situação financeira. 

A Sociedade Palmeiras apresentou referente ao exercício de 2016 um 

superávit de 89.593 milhões de reais, no entanto o seu patrimônio Líquido 

encontra-se em situação de passivo descoberto, devido aos déficits acumulados 

de períodos anteriores. Em relação à situação financeira, o clube registrou um 

aumento de 21.610 milhões de reais comparado ao seu ano anterior, onde as 

principais atividades que consumiram caixa foram as de investimento em 

consequência da aquisição de imobilizados e de atletas. 

3.2 Análises dos Resultados 

Para verificar se os clubes escolhidos apropriaram os seus atletas de 

acordo com Resolução 1.429/13 (ITG 2003), foram elaborados quadros 

específicos de cada clube com itens propostos pela norma a serem aplicados, 

conforme no quadro 1 e quadro 2.  
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Quadro 1 – Itens Propostos - São Paulo Futebol Clube 
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Quadro 2 – Itens Propostos- Sociedade Esportiva Palmeiras 
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       Fonte: Elaborado pelo autor 

O São Paulo Futebol Clube nos três períodos objeto do presente estudo, 

em quinze itens que a norma determina para apropriação dos atletas nas 

entidades desportivas para evidenciação nas demonstrações, apresentou 

resultados iguais, da seguinte maneira, de acordo com o gráfico 1. 

Gráfico 1: Resultados sobre os Itens- São Paulo Futebol Clube 

 

                       Fonte: Elaborado pelo autor 

A Sociedade Esportiva Palmeiras nos três períodos do presente objeto do 

estudo, em quinze itens que a norma determina para apropriação dos atletas nas 

entidades desportivas para evidenciação nas demonstrações, apresentou 

resultados iguais, de acordo com gráfico 2. 

Gráfico 2 : Resultado sobre os itens-Sociedade Esportiva Palmeiras 
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                   Fonte: Elaborado pelo autor 

Através dos resultados demonstrados nos quadros referentes aos itens 

proposto pela norma para apropriação do atleta nas demonstrações dos clubes, 

chegou-se às seguintes interpretações; 

Os gastos ligados diretamente a formação dos atletas, nos três exercícios 

deste estudo, os dois clubes em suas demonstrações declaram que evidenciam 

esses gastos de formação no ativo intangível, que no final são transferidos para 

atletas formados no próprio intangível ou registra no resultado em caso de 

dispensa dos atletas. Neste item, os clubes evidenciam da seguinte maneira, o 

São Paulo especifica uma tabela com gastos do ano, de 4 anos anteriores e 

saldo acumulados de períodos anteriores, profissionalizações e dispensas, 

assim se realiza uma variação patrimonial no exercício, já a Sociedade Esportiva 

Palmeiras apresenta saldo inicial, com adições (gastos), transferências para 

atletas formados e dispensas. 

A respeito dos direitos de imagem também ambos os clubes registraram 

esses em seu ativo, em uma rubrica especifica. 

No item valores gastos com a formação de atletas que não esteja 

relacionada à formação devem ser registrados como despesas, os clubes não 

fizeram divulgação especificando essas despesas voltadas aos atletas que se 

classificam nesta categoria. 

9

2 1

3

ITENS APLICADOS ITENS APLICADOS-
PARCIAIS

ITENS NÃO APLICADOS ITENS NÃO 
APRESENTADOS

Sociedade Esportiva Palmeiras



 
 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 

Em relação à reclassificação de atletas em formação, para atletas 

formados em ocasião da assinatura do contrato profissional, ambos os clubes 

nos três períodos evidenciaram corretamente, os clubes divulgam uma coluna 

especifica de baixa como profissionalizações (São Paulo Futebol Clube) e 

transferências (Sociedade Esportiva Palmeiras) em notas explicativas. 

Os direitos contratuais sobre os atletas registrados no ativo intangível 

devem ser amortizados de acordo com prazo de contrato, ambos os clubes 

apresentam amortização por saldo geral, não especificando o período de 

contrato de cada atleta e sua devida amortização individual.  

A possibilidade de recuperação econômica financeira do valor líquido 

contábil de cada atleta, ambos os clubes apenas afirmam que realizam os 

procedimentos e se houver essa recuperação este é baixado no resultado, mas 

não divulgam os testes que foram realizados, devido a isto este item no quadro 

foi apresentado como não houve, pois como pode se afirmar se aplica, sem 

haver evidenciações dos meios utilizados. 

A multa Contratual (Multa rescisória) recebida pela liberação de atleta, são 

evidenciadas em conta de negociações de atletas como receita operacional, em 

notas explicativas informações são bem divulgadas, demonstrando o atleta 

negociado, forma que foi realizada negociação, os gastos necessários, entre 

outros.  

Quanto ao valor pago ao atleta, como antecipação de contrato, que deve 

ser registrada no ativo, o São Paulo evidenciou os direitos de imagem 

antecipados de acordo, onde afirmam de acordo com tempo esses valores são 

compensados com passivo e evidenciado no resultado mensalmente. Enquanto 

o Palmeiras não apresentou situação de antecipação de contrato. 

A utilização de atleta mediante a cessão temporária (empréstimo) os 

clubes evidenciam em notas explicativas apenas as receitas provenientes desta 

atividade, enquanto os adquiridos, o São Paulo Futebol Clube registrou os gastos 
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no resultado, enquanto a Sociedade Esportiva Palmeiras não especificou os 

gastos com jogadores emprestados. 

No caso das receitas obtidas pela cessão definitiva dos direitos 

profissionais, os clubes evidenciam adequadamente este item em suas 

demonstrações, em uma conta especifica de negociação de atletas e notas 

explicativas, as informações são abertas. No entanto por não divulgar os valores 

e amortizações individuais de cada atleta, não há possibilidade de afirmar se 

clube realiza a “baixa” no resultado em relação aos custos não amortizados dos 

atletas negociados. 

O item que ambos os clubes em nenhum dos respectivos exercícios do 

estudo não atenderam, foram as divulgações referentes aos gastos para 

formação dos atletas que devem ser divulgados por tipo e categoria, devendo 

esses serem emitidos em um relatório mensal. Vem ao caso, o item 4 afirma que 

os gastos com a formação alocados no ativo intangível devem ser mensurados 

com confiabilidade, mas como esses clubes mensuram os seus atletas sem um 

controle sobre os gastos por tipo e categoria. 

Fora estes itens colocados acima, algumas informações devem ser 

evidenciadas em notas explicativas para que os dados presentes nas 

demonstrações sejam melhores interpretados, sendo eles; 

Itens gastos com a formação registrados no ativo intangível, os clubes 

evidenciam valores totais sem especificar por tipo e categoria como determinam 

no item 15 da norma, em relação ao valor amortizado dos atletas da mesma 

maneira dos gastos, os valores são evidenciados de forma geral, sem especificar 

individualmente cada atleta e sua devida amortização. 

Composição dos direitos sobre o atleta, nos três períodos de objeto do 

estudo os clubes evidenciam corretamente, o São Paulo Futebol Clube apenas 

divulga percentuais dos direitos econômicos dos atletas profissionais, enquanto 

o divulgam os percentuais dos atletas profissionais e da categoria de base, as 

segregações da amortização não divulgaram.  
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Receitas obtidas, por atleta, e os seus correspondentes gastos com a 

negociação e a liberação, devendo ser divulgados os percentuais de participação 

da entidade na negociação, pelos clubes são evidenciados os gastos pela venda, 

participação de terceiros e a parte do clube, no entanto este último não em 

percentual, mas sim em valores. 

O Total de atletas vinculados a entidade na data base das demonstrações, 

contemplado com diretos econômicos, os clubes aplicam o item de acordo, a 

Sociedade Esportiva Palmeiras e São Paulo Futebol Clube tiveram quantidade 

de atletas vinculados a entidades nos três períodos, conforme apresentado no 

quadro 3. 

Quadro 3 – Quantidade de Atletas por período 

 

 

                           

                                                     Fonte :Elaborado pelo autor 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo verificar se os dois clubes 

escolhidos como amostra, Sociedade Esportiva Palmeiras e São Futebol Clube 

apropriaram os intangíveis (Atletas) de acordo como a norma especifica para as 

entidades desportivas, a resolução CFC Nº 1.429 (NBC ITG 2003). Para isso 

houve a necessidade de conhecer quais itens dessa são voltadas aos atletas. 

Através da análise das demonstrações financeiras dos clubes nos 

respectivos exercícios de 2014, 2015 e 2016, percebe-se que no âmbito geral os 

clubes atenderam grande maioria dos itens, o Palmeiras Futebol Clube teve 

aplicação 60% dos itens propostos e 7% de não aplicação, enquanto o São Paulo 

Futebol com 67% dos itens aplicados e 7% de não aplicação. 

No entanto o item não aplicado, é o de maior importância para 

mensuração dos atletas em formação, são eles, os gastos para formação dos 

  Clubes 

Exercício S.E.Palmeiras São Paulo F.C 
2014 198 257 

2015 231 281 

2016 198 261 
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atletas que devem ser divididos por tipo e por categoria, onde os clubes 

divulgaram um valor no seu ativo intangível de forma sintética, sem especificar 

os tipos de gastos em notas explicativas para mensuração de seus atletas, logo 

que para mensurar tem que haver confiabilidade dos valores como é descrito no 

item 4. 

Houve item aplicado que os clubes fazem de forma básica, que é caso da 

amortização, não há divulgação do tempo de contrato de cada atleta e sua 

devida amortização individual, apenas divulgam os valores totais. 

Conclui-se que clubes aplicam maioria dos itens de registro de forma 

básica como é determinado, no entanto não demonstram profundamente a 

mensuração de seus atletas em formação e também em relação ao CPC 04 que 

faz um tratamento para mensuração, reconhecimento e divulgação do ativo 

intangível os clubes deixam a desejar em itens de grande importância, mas que 

não vem ao caso deste estudo. 

Importante ressaltar que segundo o Conselho Federal de Contabilidade 

(2017) a resolução nº 1.429/2013 foi alterada em 24 de novembro de 2017 e as 

alterações incorporadas entraram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2018, 

principais alterações foram voltadas aos itens, atletas em formação, que foi o de 

não aplicação pelos clubes nas demonstrações utilizada no presente estudo. 

Tais alterações poderão ser exploradas em futuras pesquisas.  
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