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RESUMO 
Este trabalho de conclusão de curso teve como 
objetivo verificar o nível de evidenciação das 
práticas contábeis nos 3 clubes de futebol no Brasil 
com maiores faturamentos no ano de 2016 que são: 
Clubes de Regatas Flamengo, Sociedade Esportiva 
Palmeiras e Sport Clube Corinthians Paulista, e se 
os mesmos aplicaram e observaram de forma 
correta certos pontos da Resolução CFC n° 
1.429/2013 que se refere as normas e práticas 
contábeis voltadas as entidades desportivas. Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa que analisou os 
demonstrativos contábeis dos clubes. A 
metodologia utilizada foi método dedutivo, tipo 
exploratória, tipo bibliográfica e documental, e com 
abordagens qualitativas. Após as analises 
constatou-se que os clubes adotam os 
procedimentos específicos para a atividade 
desportiva em grande totalidade, ou seja, cumprem 
de forma adequada à Resolução em diversos 
aspectos, e o clube que mais se destacou-se foi o 
clube Sociedade Esportiva Palmeiras, seguido dos 
clubes, Clube de Regatas Flamengo e Sport Clube 
Corinthians, ambos respectivamente empatados no 
nível de aplicação da norma. 

 
Palavras-Chave: Resolução CFC n°1.429/2013. Clubes de Futebol. Práticas 

Contábeis. Contabilidade Desportiva. 
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INTRODUÇÃO 

Com a curiosidade dada principalmente ao futebol, já que se está próximo a um 

dos maiores eventos futebolístico, a Copa do Mundo, que em 2018 será realizada na 

Rússia, esse trabalho desenvolveu temas gerais sobre o futebol, sua contabilidade e 

algumas definições.  

Com o aprimoramento das novas normas da contabilidade exigindo cada vez 

mais ética e transparência nas transações financeiras dos clubes, se fez necessário 

entender a movimentação contábil. Nesse contexto, a pesquisa pretendeu responder 

a seguinte questão: Os clubes escolhidos no presente estudo observaram e aplicaram 

certos pontos da Resolução CFC n° 1.429/2013, que aprovou a ITG 2003 que se 

refere as normas voltadas às entidades desportivas profissionais? 

Justifica - se a presente pesquisa por se tratar do esporte que se tem mais 

espaço na mídia esportiva brasileira através dos canais de televisão, e é sabido que 

demanda um volume elevado de recursos financeiros para consecução de tal 

atividade, e por se tratar de um tema que ainda é pouco explorado no meio acadêmico 

e novo na legislação contábil brasileira e que a Contabilidade como ciência de controle 

do patrimônio busca evidenciar as fontes de recursos de todas as entidades. 

O objetivo geral e específico do presente estudo consiste em verificar o nível 

de evidenciação das práticas contábeis no Brasil pelas Entidades Desportivas de 

futebol especificamente os três clubes com maiores faturamentos no ano de 2016 

segundo ranking da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e verificar a 

conformidade com a ITG 2003, Resolução CFC N°1.429, de 25 de janeiro de 2013.  

A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico sobre o tema para 

elaboração do referencial teórico, a realização da pesquisa para verificar se os clubes 

em questão estão adequados à legislação contábil vigente para as entidades 

desportivas brasileiras e por fim o relato dos resultados encontrados.  

Neste trabalho realizou – se uma pesquisa com método dedutivo, dos tipos 

exploratória bibliográficas e documental com abordagem qualitativa. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO  
 
1.1. O Futebol no Brasil 

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF, 2017), há vários 

relatos sobre quem trouxe o esporte para o país, entre eles o mais conhecido é o 

paulistano Charles Miller em 1894. Aonde ele trouxe um jogo de uniformes e uma bola, 

para pratica do esporte pelas sociedades de classe alta.  

Segundo Nogueira e Rocha (2015, p.5) apud Magalhães (2010):  

Charles Miller, hoje tido como pai do futebol brasileiro, filho de um importante 
industrial inglês, trouxe da Inglaterra onde havia estudado um par de 
chuteiras, uma bola, uma bomba para enchê-la de ar e o livro de regras do 
esporte introduzindo o perfil competitivo do futebol bem como as regras 
fundamentais para sua expansão. 
 

Segundo Nogueira e Rocha (2015, p.6) os imigrantes ingleses que chegavam 

para trabalharem nas novas indústrias se tornaram os primeiros jogadores de futebol, 

que disseminou rapidamente pela elite paulistana.  

Segundo Nogueira e Rocha (2015, p.5-6) apud Magalhães (2010):  

naquele tempo o futebol não despertava ainda a paixão nem gerava disputas 
de capital como aconteceria tempos depois, sendo uma atividade de lazer e 
confraternização entre as elites, restrito a poucos, sendo que sua 
popularização, nos mesmos moldes que na Inglaterra, ocorreu entre a classe 
operária principalmente das indústrias, fazendo surgir assim duas contendas 
os times da elite e os times populares; amadorismo e o profissionalismo, 
marcando fortemente as três primeiras décadas do esporte no Brasil, época 
de intensa transformação política, econômica e social. 
 
Neste sentido, quem queria que o futebol se profissionalizasse era a classe 
operária, que queria fazer do esporte uma fonte de renda enquanto que as 
elites preferiam que o esporte ficasse no amadorismo utilizado apenas para 
lazer fazendo com que as elites perdessem o controle sobre o futebol e dessa 
democratização destacaram-se três clubes: o Bangu e o Vasco da Gama, no 
Rio de Janeiro e o Corinthians em São Paulo que representaram a abertura 
do futebol para as massas, num período de urbanização em que as classes 
mais baixas buscavam espaço na sociedade e na política exigindo mais 
participação na vida do país. (Nogueira e Rocha 2015, p.6 apud 
Magalhães 2010). 

 

1.2. Confederação Brasileira de Futebol 

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (2017), CBF é a entidade 

máxima do futebol no Brasil. Fundada em 20 de agosto de 1914, antiga CBD 

(Confederação Brasileira de Desportos), a atual CBF é responsável pela organização 

de campeonatos de alcance nacional, como o Campeonato Brasileiro das séries A, B, 
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C e D, além da Copa do Brasil. Também administra a Seleção Brasileira de Futebol 

Masculino, cinco vezes campeã mundial, e a Feminina, duas vezes vice-campeã 

mundial. 

 CBF é uma associação privada cuja principal atividade econômica é a 

produção e promoção de eventos esportivos. A ela respondem as Federações 

estaduais (e distrital, no caso do Distrito Federal), responsáveis pelos campeonatos 

em cada Unidade da Federação. Sua sede localiza-se na Barra da Tijuca, no Rio de 

Janeiro. A Confederação também pertence um centro de treinamento localizado em 

Teresópolis, a Granja Comary. 

A CBF como existe hoje, foi fundada em 24 de setembro de 1979. Antes disso, 

o futebol, como os demais esportes praticados em território brasileiro, não era 

modalidade esportiva organizada, sendo até então gerido por uma entidade que 

aglutinava todos os esportes olímpicos, a Confederação Brasileira de Desportos 

(CBD), incluindo o futebol.  

 

1.3. Campeonato Brasileiro de Futebol  

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (2017), o futebol brasileiro é 

formado por quatro divisões, sendo elas A, B, C e D. 

A série A do Campeonato Brasileiro oficialmente Brasileirão Chevrolet por 

motivos de patrocínio é a competição da elite do esporte no país, como principal 

torneio nacional do esporte, ela é composta por vinte times de futebol que  jogam em 

dois turnos com 19 jogos cada, seguindo o padrão do sistema de pontos corridos, ou 

seja, esse padrão determina a pontuação (vitória = 3 pontos; empate = 1 ponto). Os 

quatro primeiros na tabela se classificam diretamente para a Copa Libertadores sendo 

que o quinto e o sexto colocados disputam a pré-libertadores uma forma de 

repescagem com outro clube da América do Sul em duas fases de dois jogos ida e 

volta em formato eliminatório, o vencedor se classifica para a fase de grupos que 

reúne os times da América do Sul, e os quatro últimos são rebaixados para a Série 

B do Campeonato Brasileiro. 

Na Série B do campeonato brasileiro tem o mesmo funcionamento da série A. 

Os quatro primeiros da tabela da série B são classificados para a série A do 

campeonato, sendo que o campeão da série B garante vaga direta nas oitavas de final 
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da Copa do Brasil do ano seguinte, e os quatro últimos são rebaixados para a série 

C, terceira divisão do campeonato brasileiro. 

 Enquanto a série C do campeonato brasileiro é competida por um sistema que 

mescla os pontos corridos e fase eliminatória, iniciado com as oitavas de finais, sendo 

dois grupos de 10 times cada um. Os times de cada grupo jogam entre si em dois 

turnos, fazendo dezoito jogos na temporada. Os quatro primeiros de cada grupo vão 

para as eliminatórias, onde quem ganha permanece. Os clubes garantem o acesso 

quando vão para as semifinais e os dois últimos clubes de cada grupo são rebaixados 

para a Série D, quarta e última divisão do campeonato Brasileiro. 

A Série D, quarta e última divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol é a 

divisão que abrange mais times, são 40 times de todos os estados do Brasil, que são 

divididos em oito grupos de cinco. Os dois primeiros clubes de cada grupo vão para 

uma fase eliminatória ao estilo Copa do Mundo e a competição acaba na final. Os 

clubes da série D são escolhidos pelas federações de cada estado, exceto 4 que são 

os rebaixados da Série C do ano anterior. 

 

1.4. Resolução CFC n° 1.429 de 25 de Janeiro de 2013 
 

Em 2013, foi publicada a Resolução do CFC nº 1.429, de 25 de janeiro de 2013, 

que revogou a Resolução nº 1.005/04 que também se tratava de Entidades 

Desportivas, e aprovou a Interpretação Técnica Geral - ITG 2003, que trata de 

Entidade Desportiva Profissional. O objetivo desta Interpretação é: 

Estabelecer 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. 
(RESOLUÇÃO CFC N°1.429) 

 
Sobre o Alcance a Resolução diz:  

Aplicam-se a entidade desportiva profissional e não profissional os princípios 
de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade, suas 
Interpretações Técnicas e Comunicados Técnicos, editados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. (RESOLUÇÃO CFC N° 1.429) 

 
Sobre os Registros Contábeis a Resolução menciona: 

Os registros contábeis da atividade desportiva profissional devem ser 
segregados das demais atividades, em contas patrimoniais e de resultado 
(receitas, custos e despesas). 
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Compõe o ativo intangível da entidade desportiva entre outros: 

 os valores gastos diretamente relacionados com a formação, aquisição e 
renovação de contratos com atletas, inclusive luvas, valor da cláusula 
compensatória e comissões, desde que sejam esperados benefícios 
econômicos atribuíveis a este ativo e os custos correspondentes possam ser 
mensurados com confiabilidade;  

 os valores relativos aos direitos de imagem. 
 
Os valores gastos com a formação de atletas que não estejam diretamente 
relacionados à sua formação devem ser registrados como despesa. 
 
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. 
 
Os direitos contratuais sobre atletas registrados no ativo intangível devem ser 
amortizados de acordo com o prazo do contrato.  
 
No mínimo uma vez por ano, preferencialmente por ocasião do encerramento 
do exercício social, deve ser avaliada a possibilidade de recuperação 
econômico-financeira do valor líquido contábil dos direitos contratuais de 
cada atleta. Constatada que tal recuperação, total ou parcial, não se realizará, 
deve ser reconhecida a perda no resultado pelo valor não recuperável, 
suportada por documentação própria. 
 
Os valores referentes à cláusula indenizatória e/ou compensatória recebida 
ou a receber pela liberação do atleta deve ser registrada em conta específica 
de receita do período. 
 
As receitas de bilheteria (parte destinada a entidade), direito de transmissão 
e de imagem, patrocínio, publicidade, luva e outras assemelhadas devem ser 
registradas em contas específicas de acordo com o princípio da competência. 
 
A arrecadação de bilheteria (parte destinada à entidade), direitos de 
transmissão e de imagem, patrocínio, publicidade, luvas e outras 
assemelhadas, quando recebidas antecipadamente, devem ser registradas 
no passivo circulante, ou no passivo não circulante, dependendo do prazo de 
realização da receita. 
 
Os valores pagos ao atleta a título de antecipação, contratual ou não, devem 
ser registrados no ativo, em contas específicas, e apropriados ao resultado 
pelo regime de competência. 
 
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. 
 
As receitas obtidas pela entidade, pela cessão definitiva de direitos 
profissionais sobre atletas, devem ser registradas em conta específica, como 
receita do período. Os custos ainda não amortizados, quando da cessão 
definitiva, devem ser registrados, em conta específica, no resultado do 
período. (RESOLUÇÃO CFC N° 1.429) 

 
Sobre o Controle de gastos com formação de atletas a Resolução discorre o 
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seguinte:  

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). (RESOLUÇÃO CFC N° 1.429) 
 

Sobre os demonstrativos contábeis a Resolução diz: 

As demonstrações contábeis, que devem ser elaboradas pela entidade 
desportiva, são o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a 
Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas 
Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 
1000, quando aplicável. (RESOLUÇÃO CFC N° 1.429) 

 
E por último mencionado na Resolução, as notas explicativas devem conter, 

pelo menos, as seguintes informações: 
 

(a) Gastos com a formação de atletas, registrados no ativo intangível e o 
valor amortizado constante do resultado do período;  

(b) Composição dos direitos sobre os atletas, registrados no ativo 
intangível, segregados o valor do gasto do da amortização; 

(c) 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; 

(d) O total de atletas vinculados à entidade na data base das 
demonstrações contábeis, contemplando o percentual de direito econômico 
individual de cada atleta ou a inexistência de direito econômico;  

(e) Valores de direitos e obrigações com entidades estrangeiras; 

(f) Direitos e obrigações contratuais não passíveis de registro contábil em 
relação à atividade desportiva; 

(g) Contingências ativas e passivas de natureza tributária, previdenciária, 
trabalhista, cível e assemelhada, de acordo com a NBC TG 25 – Provisões, 
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e. 

(h) Seguros contratados para os atletas profissionais e para os demais 
ativos da entidade. (RESOLUÇÃO CFC N° 1.429) 

 

1.5. Legislação aplicada às entidades desportivas 

Conforme Silva, Teixeira e Niyama (2009, p.2), a primeira regulamentação das 

entidades desportivas ocorreu em 1941, com o decreto – Lei n° 3.199. Para Silva, 

Teixeira e Niyama (2009, p.2), as Leis que impactaram o futebol no Brasil foram: Lei 

n.º 6.354/76 (Lei do passe), Lei n.º 8.672 (Lei Zico), Lei n° 9.615 (Lei geral sobre os 
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desportos, popularmente conhecida como Lei Pelé), Lei n°10.671/03 (Estatuto do 

torcedor), Lei n.º10.672/03 (Lei de moralização do futebol). Acrescentam-se as Lei 

mencionadas pelos autores, a Lei n.º 12.395/11 (dos recursos do ministério do 

esporte). 

A Lei n.º 6.354/76, ou Lei do passe, dispunha da relação de trabalho do atleta 

profissional de futebol. A Lei definiu passe como “a importância devida por um 

empregador a outro, pela cessão do atleta durante a vigência do contrato ou depois 

do seu termino”, ou seja, mesmo após termino do contrato o atleta tinha vínculos com 

o clube. A Lei do passe foi revogada pela Lei n° 12.395/11. 

Aprovada em 1993, a Lei n°.8.672 (Lei Zico) que instituía as normas gerais 

sobre os desportos, definia os princípios fundamentais e suas finalidades, criava o 

Sistema Federal do Desporto – que visava promover e aprimorar as suas práticas – 

foi revogada cinco anos depois pela Lei Pelé. 

Ambas as Leis tratavam das normas gerais do desporto brasileiro, entretanto, 

a Lei Pelé Lei n°9.615/98 definiu o fim do vínculo do atleta profissional com a entidade 

desportiva após o termino do contrato e obrigou a transformação das entidades em 

sociedades comerciais; a obrigação tornou-se facultativa com a lei da moralização de 

2003. 

A Lei n°.10.671/03 trata do estatuto do torcedor, estatuto que estabelece 

normas de proteção e defesa do torcedor, obrigando o clube a equipar seu estádio 

com todos os itens de segurança relatado no estatuto. 

A lei n°.10.672/03 de maio de 2003 obriga o dirigente de clube de futebol a 

publicar as demonstrações contábeis em órgão da união ou do estado ou Distrito 

Federal obrigada também à publicação em outro jornal de grande circulação editado 

na localidade da sede da entidade. 

Conforme, a Lei n°. 10.672/03 determina que: 

 
“Art. 1° A Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 
Art. 2°. 
Parágrafo único. A exploração e a gestão do desporto profissional constituem 
exercício de atividade econômica sujeitando-se, especificamente, à 
observância dos princípios: 
I - da transparência financeira e administrativa; 
II - da moralidade na gestão desportiva; 
III - da responsabilidade social de seus dirigentes; 
IV - do tratamento diferenciado em relação ao desporto não profissional; e 
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V - da participação na organização desportiva do País.” 
 

As normas contábeis, de acordo com a Lei que disciplinam a elaboração e a 

publicação das demonstrações contábeis, são as mesmas que são utilizadas pelas 

companhias abertas. 

Por ser considerada empresa, o Clube de Futebol deve cumprir as exigências 

da Lei para obter benefícios, segundo Varella (2003, p.14): 

Como diz o artigo 2º item I, a transparência das demonstrações financeiras 
dos clubes passa ser fator relevante para continuidade da entidade e obter 
sucesso em procedimentos de arrecadação de fundos, bem como patrocínios 
de empresas de grande porte e ajuda do Ministério do Desporto Nacional. 

 
Quanto ao não cumprimento da Lei, seus dirigentes acarretarão 

consequências. 

Varella (2003, p.15) diz que:  

As punições aos clubes de que não elaborarem demonstrações contábeis vão 
da destituição compulsória de seus dirigentes a nulidade de todos os seus 
atos, e se for o caso abertura de inquéritos policias e criminais. 
 

Conforme a Lei nº 10.672 (2003): 

 
Art. 23. 
Parágrafo único. Independentemente de previsão estatutária é obrigatório o 
afastamento preventivo e imediato dos dirigentes, eleitos ou nomeados, caso 
incorram em qualquer das hipóteses do inciso II, assegurado o processo 
regular e a ampla defesa para a destituição. 
Art. 26. 
Parágrafo único. Considera-se competição profissional para os efeitos desta 
Lei aquela promovida para obter renda e disputada por atletas profissionais 
cuja remuneração decorra de contrato de trabalho desportivo. 
Art. 27. As entidades de prática desportiva participantes de competições 
profissionais e as entidades de administração de desporto ou ligas em que se 
organizarem, independentemente da forma jurídica adotada, sujeitam os 
bens particulares de seus dirigentes ao disposto no art. 50 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, além das sanções e responsabilidades previstas 
no caput do art. 1.017 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, na hipótese 
de aplicarem créditos ou bens sociais da entidade desportiva em proveito 
próprio ou de terceiros. 

 
A Lei n° 12.395/11 altera a lei n° 9.615/98, principalmente o Art. 46 – A, que 

atualmente vigora com a seguinte redação: 

Art. 46-A. As ligas desportivas, as entidades de administração de desporto e 
as pratica desportiva envolvidas em qualquer competição de atletas 
profissionais, independentemente da forma jurídica adotada, ficam obrigadas 
a: (incluído pela Lei n° 10.672/2003). 
elaborar suas demonstrações financeiras, separadamente por atividade 
econômica, de modo distinto das atividades recreativas e sociais, nos termos 
da lei e de acordo com os padrões e critérios estabelecidos pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e, após terem sido submetidas a auditoria 
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independente, providenciar sua publicação, até o último dia útil do mês de 
abril do ano subsequente, por período não inferior a 3 (três) meses, em sítio 
eletrônico próprio e da respectiva entidade de administração ou liga 
desportiva. 

 
1.6. Evidenciação das demonstrações contábeis 

“Iudícibus (2004, p.123) define que evidenciação ou “disclousure” está ligado 

aos objetivos da contabilidade, ao garantir informações diferenciadas para vários tipos 

de usuários”. 

Para Hendriksen e Breda (2009, p.531), “a divulgação oportuna de informação 

relevante tende a impedir a ocorrência de surpresas que poderiam alterar 

completamente as percepções a respeito do futuro da empresa”. 

A informação para o usuário deve ser adequada, justa e plena, definindo assim, 

qual seria a quantidade ideal de evidenciação (Indicíbus, 2004, p.124). É importante 

limitar a informação apresentada, para que seja clara e útil ao usuário. Para 

Hendriksen e Breda (2009, p.524), algumas das formas disponíveis de realizar a 

evidenciação são: 

1. Formato e apresentação das demonstrações formais; 
2. Terminologia e apresentações detalhadas; 
3. Informação entre parênteses; 
4. Notas explicativas; 
5. Demonstrações e quadros complementares; 
6. Comentários no parecer de auditoria e 
7. Carta do presidente do conselho de administração. 

 

Iudícibus (2004, p. 129) conclui que:  

As formas de evidenciação podem variar, mas a essência é sempre a mesma: 
apresentar informação qualitativa e quantitativa de maneira ordenada, 
deixando o menos possível para ficar de fora dos demonstrativos formais. 
 

Conforme mencionado anteriormente, os clubes de futebol são obrigados a 

publicar e divulgar, após a lei n° 12.395/11, as demonstrações contábeis, respeitando 

a legislação vigente e as práticas das Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

A atual redação da Lei n° 6.404/76 define no Art. 176 que: 

Ao fim de cada exercício social, a diretoria fara elaborar, com base na 
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações 
financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da 
companhia e as mutações ocorridas no exercício: 
balanço Patrimonial; 
demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
demonstração do resultado do exercício e 



11 

 

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

demonstração dos fluxos de caixa. 
 

A Lei das Sociedades por ações define também que as demonstrações serão 

complementadas por notas explicativas, quadros analíticos ou outras demonstrações 

necessárias para o entendimento da situação patrimonial. 

Segundo Custodio e Rezende (2009, p.1), “o aumento da evidenciação contábil 

dos clubes é um requisito para as mudanças importantes para o desenvolvimento 

organizacional, econômico e financeiro dessas entidades”. Assim é importante 

destacar a importância do papel da evidenciação contábil para os clubes brasileiros.  

1.7. Demonstrações contábeis  

Conforme a atual redação da Lei 12.395, os clubes devem elaborar e publicar 

as demonstrações contábeis na forma de lei. De acordo com o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) 26, as demonstrações representam a posição 

patrimonial e financeira, bem como, o desempenho da entidade. O pronunciamento 

afirma que o objetivo de tais demonstrações é fornecer informações visando à 

avaliação dos usuários para tomada de decisões econômicas. 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 26 as principais 

demonstrações contábeis são: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, 

Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das mutações do patrimônio 

líquido, Demonstração dos fluxos de caixa e Notas explicativas.  

 

2. METODOLOGIA 

No presente trabalho realizou-se uma pesquisa com método dedutivo, que, 

segundo Marconi e Lakatos (2010, p.74), é o estudo que refaz ou busca novas 

expressões de forma a esclarecer informações já contidas nos objetivos; o tipo 

exploratória, que, segundo Gil (2002, p.41) é o tipo de pesquisa que dá ao autor maior 

intimidade com o tema abordado, objetivando o seu esclarecimento, aprimoramento 

de ideias ou ainda a confirmação de uma ou mais suspeitas, o tipo bibliográfica que 

segundo Marconi e Lakatos (2010, p.166):  

 Na pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundarias, abrangem toda 
bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação oral: 
rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua 
finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi 
escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências 
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seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, querem 
publicadas, quer gravadas.  

 

E abordagens qualitativas que segundo Gil (2002) é composta por análises 

detalhadas do tema estudado e que, com o uso não obrigatório de dados estatísticos 

que busca suas peculiaridades.  

As escolhas dos clubes foram de acordo com o faturamento bruto ao final do 

ano de 2016, tendo em vista que ainda não foram divulgadas demonstrações 

financeiras dos clubes do ano de 2017, os clubes analisados foram os três com 

maiores faturamentos no ano de 2016 que são: Clube de Regatas Flamengo, 

Sociedade Esportiva Palmeiras e Sport Club Corinthians Paulista.   

Para este trabalho, foram analisadas as demonstrações contábeis referentes 

ao exercício financeiro do ano de 2016. Uma primeira abordagem para o levantamento 

das demonstrações contábeis dos clubes foi à consulta as páginas oficias de cada 

entidade desportiva na internet para verificar a disponibilidade de obtenção dos dados. 

Os três clubes divulgaram as informações contábeis em seus endereços eletrônicos. 

 

3. ESTUDO DE CASO 

3.1. BREVE HISTORICO DOS CLUBES 

3.1.1. Clube de Regatas Flamengo 

Segundo o site do Clube de Regatas do Flamengo (2018), Flamengo é uma 

agremiação poliesportiva brasileira com sede na cidade do Rio de Janeiro. Fundado 

no bairro de mesmo nome para disputas de remo em 17 de novembro de 1895, tornou-

se um dos clubes mais bem-sucedidos e populares do esporte brasileiro, 

especialmente pelo futebol.  

Dentre suas maiores glórias no futebol, destacam-se as conquistas da Copa 

Intercontinental e da Copa Libertadores em 1981, além de 5 títulos do Campeonato 

Brasileiro, a Copa União (torneio realizado pelo Clube dos 13 e reconhecido pela CBF 

em seu guia oficial como Campeonato Brasileiro em 1987), 3 da Copa do Brasil e 34 

do Campeonato Carioca (sendo o maior vencedor da competição).  
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3.1.2. Sociedade Esportiva Palmeiras  

Segundo o site do Clube Sociedade Esportiva Palmeiras (2018), Sociedade 

Esportiva Palmeiras conhecida popularmente o Palmeiras, é um clube poliesportivo 

brasileiro fundado em 26 de agosto de 1914 sediado em São Paulo que tem como 

modalidade esportiva principal o futebol, com um dos times mais vencedores e que 

está entre as equipes com maior torcida no país.  

Seus títulos são: a Copa Libertadores da América de 1999, Copa Rio de 1951, 

considerada na época como um mundial de clubes de futebol e reconhecido como tal 

pela FIFA, 9 títulos do campeonato brasileiro, 3 copas do Brasil e 1 copa dos 

Campeões, todas competições organizadas pela CBF (Confederação Brasileira de 

Futebol).   

 

3.1.3. Sport Clube Corinthians Paulista 

Segundo o site do clube Sport Clube Corinthians (2018), o Sport Clube 

Corinthians Paulista foi fundado como uma equipe de futebol no dia 1 de setembro de 

1910 por um grupo de operários no bairro do Bom Retiro. 

O Clube é um dos mais bem-sucedidos do Brasil e das Américas nos últimos 

anos. Sendo o segundo maior campeão nacional, com onze conquistas, ficando atrás 

somente do Palmeiras. Tendo conquistado dois Mundiais de Clubes da FIFA, uma 

Copa Libertadores da América uma Recopa Sul-Americana, sete Campeonatos 

Brasileiros, três Copas do Brasil, uma supercopa do Brasil, cinco torneios Rio-São 

Paulo e 28 Campeonatos Paulista. 

 

3.2. Posição Contábil e Financeira dos Clubes 

Conforme ilustrado no quadro1, em 31 de dezembro de 2016 os clubes 

apresentaram as suas seguintes situações contábeis e financeiras através de suas 

demonstrações financeiras. 
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Quadro 1: Posição Contábil e Financeira dos clubes 

Clube Situação em 31/12/2016 

Clube de Regatas 

Flamengo 

Passivo a descoberto no valor de (R$ 95.157), e um capital 

circulante líquido negativo no montante de R$ 176.980 (valores 

expressos em milhares de reais) 

Sociedade 

Esportiva 

Palmeiras 

Passivo a descoberto no valor de (R$ 28.051), e um capital 

circulante líquido negativo no montante de R$ 124.243  

(valores expressos em milhares de reais) 

Sport Clube 

Corinthians 

Paulista 

Patrimônio líquido no valor de R$ 320.540 e um capital 

circulante líquido negativo no valor de R$ 126.670 

(valores expressos em milhares de reais) 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

3.3. Quadros de Análise dos Resultados das Pesquisas 

No Quadro 2, está representando as análises dos resultados obtidos em 

relação a classificação e registros conforme a resolução do CFC estabelece. 

 

Quadro 2: Classificação e registros 

Clubes Ano 

Atletas 

Classificados 

no Intangível 

Outras 

despesas 

registradas em 

contas 

especificas 

A parte da 

receita está 

registrada 

corretamente 

Clube de 

Regatas 

Flamengo  

2016 

 

Sim 

 

Sim Sim 

Sociedade 

Esportiva 

Palmeiras 

2016 Sim Sim Sim 

Sport Clube 

Corinthians 

Paulista 

2016 Sim Sim Sim 
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Fonte: elaborado pelo autor  

No Quadro 3, está representando também aos resultados obtidos referente a 

classificação e registros conforme a resolução do CFC estabelece. 

 

Quadro: 3 Classificação e Registros 

Fonte: elaborado pelo autor  

No Quadro 4, está representando os resultados obtidos na pesquisa, referente 

as demonstrações apresentadas pelos clubes, conforme a resolução do CFC 

estabelece. 

Quadro 4: Demonstrações Contábeis Obrigatórias Apresentadas 

Clubes Ano Balanço DRE DRA DMPL DFC NE 

Clube de Regatas Flamengo 2016 Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Sociedade Esportiva 

Palmeiras 
2016 Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Sport Clube Corinthians 

Paulista 
2016 Sim Sim Não Sim Sim Sim 

Clubes Ano 

Receitas 

antecipadas no 

passivo e 

passivo não 

circulante  

Os registros 

contábeis da 

atividade 

desportiva 

profissional 

estão separados 

das demais 

Reclassificação e 

amortização no 

intangível dos 

atletas da base e 

dos profissionais  

Clube de 

Regatas 

Flamengo 

2016 Sim Sim Sim 

Sociedade 

Esportiva 

Palmeiras 

2016 Sim Sim Sim 

Sport Clube 

Corinthians 

Paulista 

2016 Sim Sim Parcial 
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Fonte: elaborado pelo autor  

No Quadro 5, está representando os resultados das análises obtidas da 

pesquisa, se os clubes demonstram as participações nas vendas de cada atleta e se 

os mesmos apresentam a quantidade total dos atletas em suas demonstrações 

financeiras conforme a resolução do CFC estabelece. 

Quadro 5: Percentual de Participação e Quantidade Total de Atletas 

Percentual de Participação e Quantidade Total de Aletas 

Clubes Ano 

Demonstra o 

percentual de 

participação na 

negociação e 

liberação do atleta 

Apresenta o 

percentual de 

direito econômico, 

segredados o valor 

gasto da 

amortização 

Apresenta a 

quantidade 

totais de 

atletas 

Clube de 

Regatas 

Flamengo 

2016 Não Sim Sim 

Sociedade 

Esportiva 

Palmeiras 

2016 Sim Sim sim 

Sport Clube 

Corinthians 

Paulista 

2016 Não Sim sim 

Fonte: Elaborado pelo autor  

No Quadro 6, está representando os resultados das análises obtidas na 

pesquisa, de alguns dos itens das notas explicativas dos clubes e das contingências 

passivas e ativas conforme a resolução do CFC estabelece. 

Quadro 6 Notas explicativas 

Composição das Notas Explicativas e Contingências  

Clube Ano 

Seguros 

para atletas 

e outros 

Contingências ativas 

e passivas de 

natureza tributária, 

Provisões, 

Passivos 

Contingentes e 
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ativos da 

entidade 

previdenciária, 

trabalhista, cível  

Ativos 

Contingentes 

Clube de 

Regatas 

Flamengo 

2016 Parcial Sim Sim 

Sociedade 

Esportiva 

Palmeiras 

2016 Parcial Sim Sim 

Sport Clube 

Corinthians 

Paulista 

2016 Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor  

No Quadro 7, também representa os resultados das análises obtidas da 

pesquisa, de alguns dos itens das notas explicativas dos clubes e do ativo intangível 

dos mesmos, conforme a resolução do CFC estabelece. 

 

Quadro 7 Notas Explicativas 

Composição das Notas Explicativas, ativo intangível 

Clubes Ano 

Gastos com a 

formação de 

atletas, 

registrados no 

ativo intangível 

e o valor 

amortizado  

Valores de 

direitos e 

obrigações 

com entidades 

estrangeiras 

Direitos e obrigações 

contratuais não 

passíveis de registro 

contábil em relação à 

atividade desportiva, 

e avaliação de 

recuperação 

financeira 

contratuais  

Clube 

Regatas 

Flamengo 

2016 Parcial Parcial Não 
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Sociedade 

Esportiva 

Palmeiras 

2016 Parcial Sim Não 

Sport Clube 

Corinthians 

Paulista 

2016 Parcial Parcial Não 

Fonte: Elaborado pelo autor  

No Quadro 8, representa o resultado final do resultado da pesquisa realizada 

nos clubes de futebol, demonstra o total de aplicação, a não aplicação e aplicação 

parcial por cada clube, e os porcentuais de aplicação. 

 

Quadro 8 Resultado Final do Exercício 2016 

Resultado Final 2016 

Clube Sim Não Parcial Total aplicado 

Clube Regatas Flamengo 15 3 3 71,83% 

Sociedade Esportiva Palmeiras 17 2 2 80,95% 

Sport Clube Corinthians Paulista 15 3 3 71,83% 

Fonte: Elaborado pelo autor  

No Gráfico 1, é representada os totais de aplicação, não aplicações e 

aplicações parciais por cada clube, através dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 1 Totais de exigências apresentadas de acordo com a Resolução CFC 

N°1.429/2013 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

No Gráfico 2, é representado somente o porcentual de aplicação de cada clube 

através dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

Gráfico 2 Totais das exigências aplicadas pelos clubes  

 

 

 

 

 
 

3.4. Resultados Final da Pesquisa 

A presente pesquisa visou verificar a observância dos clubes em relação a 

Resolução CFC n° 1.429/2013 em vários aspectos, e uma delas é a separação dos 

registros das atividades desportivas profissionais e não profissionais, todos os clubes 

analisados fizeram os registros de forma separada na Demonstração do Resultado do 

Exercício. 

15

3 3

17

2 2

15

3 3

SIM NÃO PARCIAL

Totais Apresentados

Clube Regatas Flamengo Sociedade Esportiva Palmeiras

Sport Clube Corinthians Paulista

71,83%

80,95%

71,83%

66,00%

68,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

Clube Regatas Flamengo Sociedade Esportiva
Palmeiras

Sport Clube Corinthians
Paulista

Total aplicado



20 

 

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

Quanto as exigências de classificação dos atletas no ativo intangível todos os 

clubes analisados cumpriram o exigido, todos os clubes apresenta o percentual de 

direito econômico segregando o valor gasto da amortização, já em relação aos valores 

gastos com a aquisição e renovação de contratos, valores relativos a direito de 

imagem e outros diretamente ligados a formação de atletas os clubes analisados 

praticaram parcialmente as exigências, já as amortizações dos atletas todos os clubes 

registrou de forma correta em conta de resultado e na quantidade totais de atletas 

todos os clubes analisados informa todos seus jogadores de forma corretamente, na 

reclassificação e amortização no intangível dos atletas da base e dos profissionais 

somente o Sport Clube Corinthians Paulista não faz a devida reclassificação de seus 

jogadores, faz somente o registro da amortização, em contra partida os outros dois 

clubes fazem corretamente a reclassificação e a amortização.   

Todos os valores que não foram gastos diretamente na formação dos atletas 

foram devidamente registrados por todos os clubes examinados em contas 

especificas de despesas conforme determina a Resolução CFC n° 1.429/2013. 

Os clubes analisados registraram de forma corretamente as receitas de 

bilheteria (parte destinada a entidade), direito de transmissão e de imagem, patrocínio, 

publicidade, luvas e outras receitas em contas especificas conforme determina a 

legislação vigente, e detalhe essas receitas em notas explicativas. 

O objetivo da presente pesquisa foi verificar se os três clubes desportivos 

brasileiros com os maiores faturamentos em 2016 aplicaram as exigências da 

Resolução do CFC n° 1.429/2013 de forma corretamente, portanto não verificou – se 

se as demonstrações seguiam o padrão exigido pela NBC TG 26 ou na seção 3 da 

NBC TG 1000, porém todos os clubes mencionaram em suas notas explicativas que 

as seguiram. 

Quanto as demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pelas 

entidades desportivas todos os clubes analisados demonstraram todos os 

demonstrativos exigidos pela norma, com exceção da DRA (Demonstração do 

Resultado Abrangente), pois os três clubes não possuem itens de receitas e despesas 

com natureza que afete a demonstração do resultado abrangente e dessa forma, a 

demonstração do resultado abrangente está sendo apresentada dentro das mutações 
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do patrimônio líquido, os três clubes explicam em suas respectivas notas explicativas 

o motivo da não divulgação DRA (Demonstração do Resultado Abrangente). 

Quanto as Receitas antecipadas que são as receitas de direito de transmissão 

de jogos, patrocínios entre outras receitas de antecipação, todos os clubes analisados 

classificaram de forma correta em contas de antecipação de receita no passivo 

circulante e não circulante, e detalha melhor tais receitas em suas notas explicativas. 

O único clube que demonstra o percentual de participação na negociação e 

liberação de atletas é o clube Sociedade Esportiva Palmeiras, os outros dois clubes 

não fazem a devida demonstração. 

A utilização de atleta mediante a cessão temporária, empréstimos de jogadores 

somente o Clube de Regatas Flamengo registrou as despesas com jogadores 

emprestados, os outros dois clubes não informam se teve eventos que se justifica tais 

registros, e na receita de empréstimo de jogadores nenhum clube informa as receitas 

e nem detalhe em notas explicativas se foi por falta de eventos o não registro das 

receitas. 

A Resolução do CFC n° 1.429/2013 determina que os clubes de futebol 

contratem seguros para os atletas profissionais e para os demais ativos da entidade, 

nos clubes analisados somente o Sport Clube Corinthians Paulista classifica em uma 

conta de ativo circulante e faz as apropriações em conta de resultado conforme o 

princípio de competência  e depois detalha mais essa mesma conta em notas 

explicativas, já os Clubes do Flamengo e Palmeiras fazem o devido registro 

diretamente em conta de resultado. 

As contingências ativas e passivas de natureza tributária, previdenciária, 

trabalhista, civil e as provisões passivos contingentes e ativos contingentes, todos os 

clubes analisados fizeram os devidos registros de contingências e provisões de forma 

correta e suas classificações também, tanto no grupo de ativo e passivo no balanço 

patrimonial, e esclareceu com mais detalhes essas mesmas contas em notas 

explicativas.  

Os valores de direitos e obrigações com entidades estrangeiras somente o 

clube Sociedade Esportiva Palmeiras demonstra tais valores de forma ampla e clara 

em suas notas explicativas, o Clube de Regatas Flamengo demonstra somente os 

direitos a receber com entidades estrangeiras em conta de ativo circulante e não 
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circulante, e com mais detalhamento em notas explicativas, a mesma coisa acontece 

com o Sport Clube Corinthians Paulista. 

Em relação aos direitos e obrigações contratuais não passiveis de registro 

contábeis em relação a atividade esportiva nenhum dos clubes analisados informa tais 

informações em suas respectivas notas explicativas, e também, não foram avaliados 

a possibilidade de recuperação econômica – financeira do valor líquido contábil dos 

direitos contratuais de cada atleta conforme determina a norma, os clubes em questão 

explicam que realizam tal procedimento.  

Nenhum dos clubes teve durante o exercício de 2016 eventos que se 

correspondem a pagamentos de adiantamentos contratuais, desobrigando-se a 

esclarecer tais informações em notas explicativas, e o mesmo aconteceu com as 

multas contratuais (multa rescisória) recebida pela liberação de atleta. 

 

4. Considerações Finais 

O presente trabalho buscou verificar se os clubes Flamengo, Palmeiras e 

Corinthians estão evidenciando seus demonstrativos conforme determina a 

Resolução do CFC n° 1.429/2013. Para isso foi analisado os demonstrativos contábeis 

dos três clubes no ano de 2016. 

Conforme os resultados das análises dos demonstrativos dos clubes, o clube 

Sociedade Esportiva Palmeiras foi o clube que mais aderiu as práticas contábeis para 

as entidades desportivas no Brasil com 80,95% de aderência, e logo em seguida e 

empatados com 70,83% o Clube de Regatas Flamengo e o Clube Sport Corinthians 

Paulista. 

Durante o levantamento dos resultados da pesquisa notou – se, que de todas 

as demonstrações apenas a DRA (Demonstração do Resultado Abrangente) não foi 

apresentada pelos clubes, os clubes não a fizeram porque não possuíam valores que 

a alterasse, e dessa forma, a demonstração do resultado abrangente está sendo 

apresentada dentro das mutações do patrimônio líquido. 

Nas análises foram encontradas certos pontos da norma que os clubes aplicam 

parcialmente, ou seja, não estão descumprindo e deixando de aplicar a norma, mas 

também não estão aplicando certos pontos em sua totalidade de acordo como a norma 

exige, e os pontos nas quais os clubes não aplicaram não é explicado em suas 
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respectivas notas explicativas se o motivo da não aplicação foi a falta de eventos que 

justificassem a aplicação desses pontos não aplicados pelos clubes, com exceção da 

avaliação econômica financeira dos direitos contratuais, pois esta deve ser feita de 

preferencia no enceramento de cada exercício social, reconhecendo a perda no 

resultado caso não seja constatada que tal recuperação, total ou parcial, não se 

realizará, deve ser reconhecida a perda no resultado pelo valor não recuperável, 

suportada por documentação própria, porem os clubes afirmam que realizam tal 

procedimento, mas não divulgam em notas explicativas. 

Pode – se concluir que os clubes do presente trabalho cumprem as normas 

exigidas pelo CFC no que diz respeito às entidades desportivas do Brasil e que seu 

nível de divulgação é adequado e bom para os usuários externos perante as 

exigências da norma do CFC. 

Não foi percebida a dificuldade da aplicação da Resolução do CFC n° 

1.429/2013 pelos clubes do presente trabalho. 

Um ponto a se resaltar é que Conselho Federal de Contabilidade (CFC) realizou 

a primeira revisão na Interpretação Técnica Geral (ITG) 2003 – Entidade Desportiva 

Profissional. A ITG 2003 (R1) foi aprovada pelo Plenário do CFC, no dia 24 de 

novembro, e as alterações incorporadas na norma entram em vigor a partir de 1º de 

janeiro de 2018, tais alterações não foram consideradas nas analises dos resultados, 

pois o período estudado foi o ano de 2016.  

Vale ressaltar que a pesquisa se delimitou em analisar grande parte da 

Resolução do CFC 1.429/2013 e não em sua totalidade, sugere-se para futuras 

pesquisas analisar todos os pontos da Resolução do CFC 1.429/2013. 

Por fim pode se afirmar que o presente trabalho alcançou o objetivo proposto, 

pois com o levantamento efetuado pode - se verificar o nível de evidenciação dos 

clubes estudados. 
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